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VERKEERSSCHOOL
,,PH!LIPPO"

Opleiding vooí:
AUTO: schakel en automaat
MOTOR: met portoÍoon
SCOOTER

THEOBIECERTIFICAAT óók 17 jarigon
LENS.leden 1e riiles GRATIS
FAHRENHEITSTRAAT 266.268 t/o postkantoor

auto-motoriischool tel. 07O - 345.1 1 .S3theoiiecentrum tel.070-363.46.71
Voor inlichtingen: AÍno v. Blitterswiik
lnschr, K.v.K. D€n Haag 53531

SPEET
ABONNEE.LOTTO

BIJ JE EIGEN CLUB
Eénmaal invullen, éénmaal inleveren
en daarna automatisch kans maken

op een prijs.

IL

LOTTO

't lijkt een spelletje,
totdat ie 'm wint

]YSIOIHERAPIE
HOUITUIJK

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

Dogeliiks spreekuur' 08.00 - 18.00 uur
Fysiotheropeuten:
J.J.A. Zoutendiik en E,P.A. Coret.
Behondeling volgens oÍsprook.

C.A. von Beverenplein 16,2552 HT Den Hoog,
o 070 - 3973013

G.z G
Auto-onderdelen B.V.

Lulofsstraat 69 - Den Haag

Telefoon 3807148176
Telefax 3840023

BEL 3807148/76
Auto-onderdelen voor de vakman

rlJohannissenI

D .tkt lottetlijk alles... desnoods ín één dagl

bÉrís!ZERSTRAAT 1 r 2
.12584 BL SCHEVENINGEN

TEL. 070 - 3s4 11 39 i 355 00 05
TELEFAX 070 - 350 5'1 12

Lens-leden 15% korting

si.ràs L92AEBLOIVI GLASSEf<\rICE
thans seuestisd; - Ouàc Haasucs 32 te b-Gaoenhase

- 8",s. 
".d. 

wllcstnat 23 tc h-G,o"o"hasc
(ru ; n e Pa,kee,s Jes en h e ; J)

s o70 - 39L2675 *
*
*
*
*
***
*

2a ,,rs "n -""t-e.J ""*;." 'o". h.t 1,.*t.lL. ".. gl.,L'."1
v.o. U* gcsl"p", Elasplnren cn/ot ra{"lLl"d"n
woor Uw eier5laa c.q. Í;E'"'g1"" i' 

"cl" s...t"' ". LIc"."'
v.o. u* ;".1"-.J" L.cl"z;nn

'oor U* Èogel*"!"nd u. s"l"ogd ".il;g1,";J"slo"voor Uw harJ6lazen deurcn cn puic-
É'.ti! adwiez". "í priiÉopÉarcn

';t...-""d 1".".L"". ". thuis bcz"4d

{

,i

q

ï

i
,i
4,,

1
J

r-l

.,



a
I

D E LEN§REVUE
lt ,i.

'-1. weeltblad..va.n de voetbalvereniging LENS
67' jaargang, nummer l
5 aufustué;Í993

van de..REDAKfub
uiterst€ lnlovertermiln kop'rj: L i,
Maandag 2O.OO uur in het klubgebouw
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Terlijl her ene redaktielid (réedji lekkèi.' op
vakanEle) de daÍr6 ontaprong . . . . i "/ ,,,;,".., 

'
,wisgelde de - ander 3 dagen . voor ?iJn .vakantie i
weer và stsoet om ".n..rr-àd"i ""ÉÉï-.jpï"pi"ite krijgen. ' '.:, r. - ,- .:. ' r

SÈeI een redaktsie6tukJe in elkaar krïuÈséten enhup.. dahseb Daar die lonkende luie atoel_j 
:, .

Bl rr,ij al,E redakÉie maar 1n"'d,e.- ,roNc-r,ENs
echrljven dat. we van.sEóèI gingen wjsielen.
ÀlB het aan sornrnige schrijverE Iigt niet,, waat
ngg maàr neÈ in qie lirle. stoel nèergeploft cif
pr.viel_ alweer nièuwe kopij tn de red-akiiehuis-
DrJ.everÈuE .

Egt ging, eI op lijken alag ' ae. 'ieAaitil qeen
rrakantie gegund weral en zo kon heE gebeuren-daEer een ware Btoelendar8 bggou.... .:i. . .

.,. -t 1. .-,,._

Eet laatsÈe..;eaarccief ia figc ;ogi'srJeds' in dieBtoel terwijl de eerEte. weer moel.wiseelen. ..
- .l 

,1:,

Het, is uat, verhrarrend maar. hierbij toch uu ver-
Èrou$de eerste lENsrevue van hel nleuwe) eei-
zoen.

-4't\ JF .' 'È"
BiJ, hgÈ verechijtlen. van de. volqende revue zir-
Èen,de. redaktieleden r,reer,r cF "dézelfde: sÈoeI om

, utÈger:uat (???) aan heu óièuwe eeiioen tè Ée-
' gurllen. E

| - Jta . / !'
u ' ziet het ; onda'nk's " aat" i,sirs r enkele wekenldlchts, ia \dordt, .er achter de schermeE doorge-wgTkt.,9.n reken er maar op .det Yrij nigt ]ae

. eiiige geweesE..zij n,' - -i" r, - .-j ..

1 .:i i

-r'.'l 
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Atg.m!!Ír 8B*ÍotcriaEt
'W.M. Kouwènhovón "'

- BÍain FÍosstroat 21 , --2552 CZ Don Haa!
1ol.'. O70,- 391 24'74
:. .i,/ a.ri r . .'

SEXO Sekrotr.lód:
itsríoron zondaó ' ,'
B.J. Osse I
.tu"rsvódirliat gg ' 

t'

2546 CL D6n Hsag
,rer.: 070 - 329 83 53
,I''',r n :i,:
,BrÍÍoÍon zat€rdag _

-J.C; Ham , '3'
Melis Stokelaan 1846
254í GC DeÍi Hras
tsl.: o70 - 367 96 87- _,i .v

s.niöroó zàÈlvoct$àt
B.J. Osse ,.
JaErsv€ldíÍeat gg -.'
2646 cL D6n Haag
tel.: O7O - 329 83 53

1Bl,: o70 - 397 01'64
. i -:

§olrstdlsEt rsdàtde '
A.C.J. Miheóuig
Hengèlólaan 98í
2544 GG Deö Hààg
rol.r 070'- 32t 32,85:

*ltrKo: .. '.: ' -' 1:
Sbkíotadalt ieiigd r

P. vdn den Steon
Choplnsróàt 103'r.':r 

\i
2551 SV Den Hiàs ''

' :: s.rra'tdrlllt TotoÀo,fto I .

-' G, Kempermàn -.- Burg. Kampsèhoelstrq8t _9-0.. 2581 AH Moníèr
: tol.r 017í9 -. 12502 ' r,.

i rl SponsoÍzttrn .. I'
' J. v.d, Lubbo'' - ii

-' Vllerboomeua'et 3b! .-

.. 2664 JA Dàn Hoag, - '

, . .. tsl.: O7O - 323 36 25

i .EKO:. : , -
'. I -, Evcncmrirtan KorrrÍsdr

'j a 'M. van der Donckl , ..
Jan RomeiÉfaot 3i
2562 KÀ Dàn Haag ' '

: j - tel,: o7o . 397 65 32 t.
-., -l 

nxtrlfa:
; . S.l.ld. zond!§ ,

. M.Rog.. ,
Nicola8s Be€tslaBn 199' 2273 AH Voorburg

. -r rel,: O70 - 386 63 22

' SslaLdr zst.Íd!g' .-'
J. Bo6Í6ln6
A. Dhp9nkockhof t 1' 2651 KE Don Haas -

, tel.r O70 - 397 7t 73
1'')iir.i

r KONTRIBUÏIEBETALING'I Postbank 3367i 1

.'; ï- nabouant, ï 2 ggz4i2g,"

'Tensine n sn- '[ubgsburw r' .' ' i
Hangslolaan 800
t€1.: o70- 366 13 14

Í

T

Íax(werkLo7G367 88 62
ofi dE kantlnEkigvgnbu6
{bii do kloins bar} '

S.rmnsHllng bostuur.-
i'', ii ' ,

Voorzitter: .. l' r
C. v.d: Wilk
Mahatms GhsndiírEEt 74
2soí pL oEn Haàg .

tel.:070 - 397 23,69 .

§ekrstdiis:-r.".'
W.M. Kouwonhoven
'Bàm Frossrsar iÍ.
zÈsz cz oàn Híài'
rsl.:070 - 391 24 74

PenninÀeegrer:ÀÍï;E;- '
Per:ikloan 25
2564 TV Dsn Haag
tol.:070 - 325 15 EO

\ ,'t..- jr 
rq(. í'í i

. !!!: r:.,, : .r , ,l t,,"-,r
'-A,M, Cóí6i-'

t 2544 GB ,Den HdEg : .- ':'
tsl;r 070 - 367 10 SG 'r " 'jÈ

L:"

'lu+ .' .

Í .,_ F. van DIjk- " JEn Bareridsglaan 122,
2585 SV Po€tdÏk '

tel.: 01749 - 47255

:'I
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NÀ:RE(D)ÀXÍIE

:-ryilt-u.-daa. :_.

t oDs al1er Gerard
" van deD . Steen !rce!
uic heÈ", àlckenhule

. ie. ..
t ook Àd CorcÈ ln de

. EussenÈljd in het
. ziekenhuig heefE

* wij zeker naneir-ó élre. o#rt.'.t;q.tï""L" epreken
dac wij hen beiden gauw weer lang8 de lijn
mogen aantreffen...* er zoveel regen ia gevallen daE het,graa nu
zeker 'Èr,ree konÈje8 hoog' sÈaat* er bij LENS menöen zijn die zelfa in de va:
kantie doorrrerken op LENS. Hoezo vakantie en
hoezo vrijwilligerE bij LEtls. . .

*. Àp Hoppenbrouvers; na.!.0'maànden, 275 kaar-
ten, 200 kllo koekJea, 220 kllo chocolade en
II kilo zwaarder ueer'Ehuia iE. , .* hij nog vel 3 keer per week voor therapie
naar het Gulden HuiE gaat.,.

r zljti trouwe bezoekera nu bij hem thuis con-
tact kunnèh houden - --í heÈ uniek is daE zijn vrieídèn a1 die ÈIJd
blljven konen, waarvoor dank ..,

GIi'S I.ÀITGS DE I.,XJN

Ter$iJL overJarige
voeÈbalprofs. vanwege de
economiache receEÉiie bezorgd
hun f,inansièIe raadptegen' uiE
vreea - Voor "ernsl.í9e

Àndorra en Monaco belegde. miLJ
!raardeverminder lng vao

arden 1 lres cn
hÈn via

Eerwijl FC Den Haag: Èevergeef,a t.rachÈ heb
overEchot aan minder preBtelende semlprofa voor
een appel en een ei aan de concurrenEie te
slijlen, zljn de amaÈeurs van- IJENS gretig
begonDen aarl de voorbereiding van het nieulre
selzoen in'de 2e klas. supporter GiJs nag
ondert,usEéà nog even van zlja -welverdiende
vakant,ieverlof genleEen, hoenel ook hij alweer
trek begint. te krijgen'ln hel plasEic;eitronde
mon6ler. ,,i,

\!,

Hoe fijn.waa het ook alireer Langs de .Ilin, van
eeu rtweede klaaaer? Ondei' dè taEoenEE
zomèrl)araso] probeert cíje de herlnuèringen op
te schudden uiE zljn tanende verzameling grijze
ce]len. *
De herinnerlng aan dle. regenachEiEe zondag in1
Poeldijk, v.rEr na - afloop vaÍr'- de - IaaEete
compeEitleyedatrl j d Verburch-LENS ( 1-2 ) 6pelerE,
en Bupporler6 op heÈ vèId voor de zekerheld nogÍ
even afracht.en udt het, reBultaaÈ ris van de
andple wed6grijd6'n,' blijkt ncig 'redetijk
Ievendlg. In vèrband Ínet. de lnvoerlng van een
HoofdklasBe heeft.,qe Bond verstérkte promotie.
aangekondigd. Uit de 2e klaa8g mogen er ,,4

promovèrèn naar de 1e .kLaaae. Voor hel begini
van de laaE8te corÍpeEit.leronde neemÈ ÍJENS de 5e
plaaEs in meE één puhÈ achtèrstand op numner 4
B1auw ZwarÈ, daE op bezoek moet bij het
kanaloze Rijswijk. De verÍ{achÈl.nEen bij IJENS
zijn nÍeÈ hoog geEEannen. Het wachten. na afloop
gebeurt daarom riet de gelateDheidlvan,geslagën'
honden, die hun baasje'het begeerde plakjei.
rrorsE zelf zien oppèuzeLen. -" I
ÀIs de krakende luldepreker de uit.elagen op'
z'n. poelliJke voorlcesÈ en Eenslotte meldt dah
Blauw Zsart van Rij8wljk heefE verloren, valE'
eeraE een onvergeÈelijke sÈille. À1 uat LENS isí
Etaart elkaar verbijBterd aan om na eEkele,
seconden in eeir kleBtetend gejuich 1oB te
barsEen: IJENS ir de 1ë klaÀ, . hóe iE ,.heE
mogel iJk? I

Ja, het wa6 bltjkbaar Ínogelijk. , " -' I r
Ook an.ao 1994 zal dat, nogelljk zijn. De bal ia
nog aEeeda rond. Hets voeÈbalspe1 moeÈ je niet
willen begÍijpen. om ervan te kunDen genle9en,.

Gla

Dàaron zríljgE GiJs liever over die andere.
herinneringl l . ... gLt waa een zonovergoten hete' -o
zondag in -Àlphen aan den Rljn. vooi ÀLphense t
Boya stond er abaoluuE nièEE op het EpeI, voor-
LENS des te nee!..... Nou ja, IaaE maa!; cauríÍ
zet ik miJn radio harder, ualrt. Indurain, .
Breukink en Bugno àijn weer bezig. - ,.' ,. .:- -

ÀIE de renners. o.vgr ge Àlpen zl)n, de PyreneeèD:
hebbeu genomen en hur rondjes doo! Parijs
hebben gemaakt, dan mag ik weer aalr voecballen.
denken, rrant dan kan ik aIÍ{eer. bijna mÍjn.
plekje innemen langB de ]ijn.. . , .- ,t.

€ Ve,ne,m@n ton HommisSia'
Konla klDe rsoon: Marianne v.d. Donck, t€|. 397.65.32

ÀÀII DE SI,ÀG..
ook voor ons ia de ruat van korÈe duur Eeveeat,
TijdenE de vakanËie hebben we aI 'rat. eerste
p1ànneejee geÍnaa*E en overleg, gevoerd' net
andere[. Eén van de aktsiviÈeiÈen die vlj ook
dit jaar zullen uiÈvoereE is:

DÍt keèr hebben lre, vansege
het grobe aucceE van af,gelopen
Jaar, extra loten ingekoctrb.
LEIS heeft dtÈ Jaar .,groteplannen en het meedoen aan
deze loterij naakt heÈ LENS
rlede mogelijk een dèe1 van die
plannen uit te voelen, Koop
duB ut{ foten èl}eeg bij LENS,
van! dan lreeÈ u dat uw geld voor 80t bij LENS
blijftl ! I (De overige 20t 1E voor de lot.erij)
De komende ueken zulÈ. Ín deze rubrÍek u op de
hoogee worden gehouden van de verdere planlen.

bij on8 het plan orn op dtDrdrg ,:.
a.s, (Prinejesdag) meÈ één bus naar

de EETELI§C te gaan, iraÈ beÈekenE dàÈ er r

haximaal 50 peraonen mee kunnen.
Over de kosÈen zijn rle nog niec hèIemaa1 zeker;
veEacht rrordL dat deze Cuaaen dè 35 en 45
gulden per per€oon lLggen, ineluEief vervoer en:
tóegang, Dit ls zeke! f .10..00 goedkoper daÍl ÍIleE
een Ns-daqÈocht .

HeÈ enige plobleen ls daE er waarschijnlijk op .
die dag eomrnige echolen geen vrij meer geven, I
heEgeen beÈekenE daE niet iedëreen. in dè r
mogeltjkheid la nee le gaan.
I ' r' , ' .' I

Vooilopig kan iedereen dLe mee- wi1 zleh
opgeven: zaÈerdage in de adminiaEraEiekamer, Í
tegen direkÈe betàIing van r,l0,00 per persoon. tfeE weli rwie heE eereE komt...,n eÈc.
LIT OP3 E-F-G - klaBsers nogen alLeen mee onder;
begeleiding van 'tr volHasBene, van de oudere :jeugd venrachEen we daE ze zich die dag Izelf standig kunnen vermaken.

I ..
Ook leefE
aLpicrotcr

*2r
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;
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i
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l5leltí Sonioron Hommissia:
oEFENpRocRÀroÍa smrronnr. zóxoae
Dè SEKO heeft voor heE nieuwe eelzoen L993/L994
een prima oefenprogranma georganieeerd,

Dín,drg 21 ,t glrrÈud
18.30 DOCOS 1 - rJBNS 1 KNVB
19.00 LENS 2 - DWO 2
19.00 LENS 3 - DWO 3

Zold..g 77 o.kÈobcr
11.00QUrNTUS3'-LËNS3
11.00 IIENS 4 - DHÍ, 8.-

Gèdurendà de maand augnrsÈus zullen daaron de
volgende lredstsrijden gespeeld wordèn, e.e.a.'
oadàr voorbchoud . vcr,. ii lru a.lgtng.a q!
aarvulllígoirt ' .É:/' +i...
ttld. .Ehulg . ,-. uLt- rcholdrr..

Dlr,Bdsà .7'O 'àig:.)àtidÉ t :

19.00 svlTT. 1 _ -,IJENS 1
19.00 svPTr 2 - LENS 2

: 'r f i"_'

Zondag 75 aa.g'ta
14 .00 r,El,ts r 1- 3--
12.00 LENS 2

Zo,rdàg 29 lugu!Èua
14.00 VOORBÍrRG 1 - LENS-I n.!rl '1

11.00 VOoRBURG 2 .4-LBNS 2 " 
"."-..'.' ,

11.00 LENS .3 .- ÀRCIIIPELr 2 HVB ilub. tourn.
12.00 TONEGIDO - IJENS 4 IM ,Jub.tourn.
11.00 Í,ENS 5 - VOORBURG 5' M.Mooiman
10.00 VOORBURG 6 . - IJENS 6 -.. n.n. '.
12.00 VOORBURG 7 - LENS 7 n.n^.
14.oo vooRBuRG I "- L'ENS I :' n.n:

DlDsitrg 37 aug1ratrua
19.00 LENS 1 TWEEDE RONDE KNVB BEKER ???.
19.00..LENS 2 - LENS ZaÈ'.l H.P1öèí
19.00 LENS 3 ,. ,- I,ENS. Zat.2 L.RaaphoraE

aondàg' 5 sapÈcribar ÀÀtÍvÀNG cor4bsrrfrÈli! r r

"-,,, ,.
rl n.n

_ n.n

''' t'_" '
E-lrf-.4, n. ..-

R. PaItan
M. FaBe

HVB .fub. Eourn.
lM. .rub . rourn.

Èua, - RT,JSIÍI.'K. 1': dr.rsfir,rK 2
. Th. v. d. Berg

F.Àdam'-
10.00!RrÀW, 5 "'- ,,ENs'3 -
10 . 00 RKAW 6 - , ,-- ÈENS ._i! ,. .. '.f
12.00 RI(AW 7 - LENS 5

.*r.. -4 -..'i. 'r - i' i'i

D*lqadag.77 a'lg1a99'.lí i ,
19.00 ,JENS 1 - DUNO Zat.1

n
Ir
n

n.
n.
n.

L. Toll-ekamp
Í1. F... Smits

vrTldtg 20 lugruaÈus.
19.00 IjE!{s 1 - LÀIINKÍIÀRTIERTOERNOOI-i

:. t. i : -

zor,dàg, 22 augurÈuq.. -! . ui ,.:
12.00 

',ENS 
1 . TÀÀKKWÀRTIERTOERNOOI

10:30 LENS - ÍÀÀXI{WARTIER 2 w.F.SmitE
11.0Ö LENS 3 ,. ,.. -. ODB 3 r' 1IIVB ,Jub. tourn.
11.00 LENS 4 - ÀDEIÀÀRS 2 I. IB .rub. tourn.
10. oo,''L;ENs 6 '" ': I r,À G$IÀRTTER 6 G.purcell
i2.oo LENS,5 r - -.:- IÀÀKKI'IÀRTIER 5 c.DeÍnmer -
14.00 LENS I - lÀÀKKwNtTIER I EiEen Ech'.

Lcrngs de =1cort@n vcrÍ-r de Zl\A lodder

lE-gEr , o' , '. .
À11o Eicuto 16d.D dL.Er,l z.s.l!. .oE pasfoto.)lD
E. Irvqr.E blj d. trrhcË, 1ala.r of SERO.

.7

MÀÀTDÀO JO AOGOSTOg
ÀANvoERDERsBrilEEMor'rsT rJsNs 3 T/M g :.-

-

-- 

rIlE

OEFECPROGRÀI.IIíÀ SETrIORET ZÀ'TERI'ÀG
:l

ook voor onze zaÈerdag senioren ie een
oefenpr'ogramma sanengësÈeld, maar ook dlt
progrr@r lr oD'd6r voorhoud -vèt rljríglDgc! c!,
aanvulliagcD.

i . l'
hLld èhulr - ulÈ Bch.l,d.!.

Z.ë,.rd.g 28 rugltatua
10.30 I,ENS 1. TR,àTNEN I I
10.30 LENS 2' ,' TRÀINEN !I

D{Àsdag 3t augurÈua ,
19.00 LENS 1 : - LENS Zon.2
19.00 LENS 2 - LENS Zon.3

Eventueel afmeldeD. en
BoeremÀ, Èe\. | 39:l .12.73

iÍ :-

H.Ploeg'
L. RaaphoraË

informabie bIj. irohn

tI í,. :,..n

Mtandrg 30 àugusèua
I{VB .]UBIIJEUM TOI'RNOOT

19.00 - 23 .00 uur in
Spo!Èha1 ITIPAT '
LENS 1 (teaE Kuypera )
halve competitie meE
CROMVLIBT 7,
ENGELSMÀII 4, H!,ISH 5 en
vcs 2,

Za/lc,rd,ag 7 uugI'taÈ,la .r.
14.30 

'JENS 
1 - GDÀ 1

11.45 I,BNS 2 - GDÀ 2

Noe,igd,ag 77 augÍ[aËlAs
20.15 I.ENS 1 - SEMPBR ÀI,TUS 1
18.30 LENS 2 - SEtípER ÀITUS 2

zataËdeg 74 eugi)stut
14.30 NÀT.NEDERIJ. r - rENs i
12.00 NÀT. NEDERI,.2 - LENS 2

zatctdag 27 augusBus
14.30 CI{P 1 - LENS 1

wo6,asd.g 25 augl)tÈtts
19,00 IJENS 1 - JAC 1
19.00 LENS 2 - JÀC 2

Zatérd.g 4 sapgefrbcr ÀÀNVÀNG CoMPETITIE,; '

lEI OPr
Àlle DLourr..1.dqE dr.oEcD r...E. .68 psrf,oto LE
uc lcv.EcE blj dq.tralaer, I.ld.r of sERo. ,

ZRRU
VO€TBRL

!

* r * ,,,'i:_

t

I



.IuIÍ@ Poul v.d. Stoeo. Choplnsboot 103, 9551 SV Dan Èlooq, tel
8if goen gehoor: flrnold v.d. Donck, toÍ. 397.65.32 . - 

.

VRN H€Í J€UGDFSONT: Rlgemeen kontoktpersooo:
. 397.0r.54

o'r, !I,lcQÀÀR:GBIJ WE IIEER.l,II . j 'l -rrltm,lG,
uur E-selektie
uu.r À-klasBerE , t
uur B-klasser8 '7

DrNsD a $- i
uu! Dl + o2-seleketel ï', '...
uuï C1 + C2-eelekcle ... 1i-:r

', \irí _

doen.

16_.45 - 18.00
18.00:19.15
19.15 - 20,30

16.30 - 18.00
18.00 - 19.15

op zaceldag 7 auguatua Btalt de JeuEd-afdelinq
met de eerste akcirrileitsen vooi het, nleuwe sei-
zoen 1993/1994 én ......: we'rhebben er lieet' heel
veel ziri'in. ''.l , ! '. '.. I - 1,,r. lq - ' : '
Inide .,ONG-IJBIS heeft ièdereeE al l kiulnen lèzen
lvanneer er aloor: iedeieen getraind gaau, worden;
Eoch{zullen we alit nog één keer herhalèn en daE
geefE óns gelijk de nogelijkheid on vraE .fouE-
Jes.' Ee ,coriigerdn én om waE aarvillingen. te

Over de JONG-LE$IS gesproken : Èoen deze Ln de
bua plofÈe Eoest ik Coch nog even Èerugderik-en
aan alle 

^ 
insparmingen die het had geko6t. om

deze;rvoorÈref felij ke uítgave bij alle leden in
ile bus te krijge!. I I I J{

' Hulde aan a1le nedeíerkèrs ! I I
j,-r,' t.!,*

ook hÉIde' aan die paa hartlé derkers dte er
voor gezorgd hebben daE allea op .ITENS er weer
priEa uiÈziec.
IIet. klubgebouw ie mooi (wiE) geachilderd aan de
binnenkanÈ, de prijzenka8Een zijn netJes.!e-
naakt, het. dak varr het klubgebour{ is bedekt, de
banken,langs veld 1 zijn af "etc. .etc. '

.i.'. :
LENS i nag trots zijn op, deie medeweikerE en
, . . . , daE zijn we danook. rNogrnaals bealankÈ l l !

Nu:over naar de 'eer6te : al!Èiviteitsen; Ieea heÈ
goed. door en heb je vragen be1-, tlan eveí naar
Paul van den Steen.

HiJ,1s on t augusEus'weer- temg.-van vakantsie. :'
ï..11 .'..

'. ., n ; " fDEÀISDrGr.
13.30 - 14.30 uur F-k1àsaers 'r\
1t1.30 - 15.30 uur E6 - E? - E8
15,30 - 15.45 -uur' 81 È/n:r8s '
16.45.- 18.00 uur D3: D4 - D5
18.00 - 19.15 uur À-kfaBsers. '

.19.15 --'20.30 uur B-kla8b'erg,, t. .' DOIIDEBDTO -,
17.00 -'18.00 uur C3 + C4
18.'00 - 19.15 uu! C1 + C2-selektié

9RTiIDAG'
16.30 - 18.00 uu! D1 + D2-selekEie
18.00 - 19.15 uur À1 + 81

I!i, diÉ iech
ingepdst :

. 1È- ., ..: 
'de Io-opurainin'g voor de' è1/c2

lektie op dè dinàdàgavond
de keeperBÈrainingen.
de Èwee vrekelijkse excra Èral.t/Ítr E8 en F-kLa6Aérà viin ? en
naandagavond ,. .

èrrira irordÈ taaaf UèSil beirtember" nog

.l

'i

1.

2.

i-..r .r I
en D1/D2 -Ee-

ning voor E3
8 jaa! op de

' 'i

'I "' 1':

llrl, -

5

'Ofi,/ELNG

GA €R Nu €ENs B!'

\
h overleg neu ale trainers' zijn cle lr.inings-
groepen samenge8Eeld.
Het iB nu jullie zaak oru Ee laEèn zièn daL. deze
keuzs terechc iB geyreeEc. Daar' iE de naaÍrd
augusEus voor. WiJ benadrukken nu al.iasE. dac
een aanÈal selekCiegioepen eind augusEuB' of
begin sepÈe!Èer zal worden Cerug-gebràchÈ naar
een kleiner aanCaL apeler§.

i'i:'

l,-trTalrlost'' I

-é È Í ,:'

In dè.,ONG-LENS aÈond eea fouEie in het. trai-'nLnoegchema-

öp tle tlonttàrdagà trainen il E/n c4 . .. -

en

In overleg net Rolf aorOorti en Àino gfituei!-
wilk, die de tweede trainer i6 geworden, hebben
we beElloten om àIitJE À-klaaEira uiE te nodioen
in augustui biJ de trainingen. 9p naanaÀg,
woensdag en wËijdagavond

1

op wriJda§s À1 - 81 -'D1 ën D2.' - :._-.: .-
Uet ingang van 3.aeptseDJeer ia de vrijdaEavond-tralning alleen voor de spelers die zaÉerdagsin À1 apalen.

oe ëerete i}íLnins i"'op ""i."àg'oz, JusruJÈue.VooÉ de airiaerrjtàeià- vdnnaiaen wij op àe
volgende pagina nogmaals hee goedè schena.

t

{
o.

ír



Dit wordt een echEe t.rainingsdag BUITEN ;ENs.
Verzamelen om 10.00 uur op ÍJENS net.bij je
nàarit je norhale- trainlngsapullen : voetbal-
6choenen, loopEchoenen, teen extra Bchoon shirE,
een fieÈe/brommer of' striÍrpenkaait voor het
vervoer naar de traíningglokatie, èeD lunchpak-

porUta§ net douchespullen.
om +/- 15,00 uur

oe. eeisue. training :-e'op rltoiar! Z'aulurtur(dlE ia een Èralnings-middag) . We verwachÉen orn
12.30 uur op LENS .

:À. Àkkabt - §. À1tln9 - K. Boual.I : J. BuiB -F. CiJntJe - P. Dahoe - M. DiJkgraaf - M. v.d.
Donck - Y. Elakbi - F. Gaani - t4. cèkkaija -
S. Gopie - I. e1 Haddloui - I. eI Eaddioui -
À. Hagedoorn - R. Hendrlka - T, .rozee
T. Kenan - R. Ílopstra - R. Kreuler - H. teder
; J. v. Loon - .tí, Lutke SchipholC
F.. e1 l'lasoudl - R. NiaÍÍEE - R, Oemed - y. Ozaoy
- D! de Roo - E. Saygi - À. Sen - C. SprockeL -P. St,aaEra -D. v.d, SÈeen - D, Tlez€ -
R. Vree8rrljk - H. de Zeeuw.

, Gro_ob _'1 :

cro.p 2 :

Oro.D I : .
'.'1 i,u ," ',

keE et1 een s
is de

.. .ciainingedag afgelopen.

We verwachten :

M. Àrabbaj - M. v.d. Berg
- S. BlEneL - B. Bruyn -
M. Buyte!,aar -
N, Degermenci - J. . v,
Dlemen -.H. v, Dienen -
G., Gulpen - J. van HeeI -
E. den geljer - T. Heins
- ÈI. Izendoorn - U. de

Klerck - lí. KlopBt-ra -_S:"Merencia - B. Maaad -
R. Nianats - T. Ozdenlr - P. Pronk - K. Ruward -
P. smoorenburg -,v. van de Spek - M.'UrgerÈ -
H. VredeÍran - J. vrolijk.

B-kZagEè'.g

Ïle vervachEèn

Eigenlljk.het zelf,de verbaal als bij de À-klas-
sels,' iD overleg net. Claudio Bo1man. en win
BIom, die de Èneede Èrainer is gèworden, hebben
i{e beaLoten om ÀLLE B-klaEaers uiÈ Ee nodLqen
in auguslus bij de trainingeE op naàd;g,
woengdag en vrijdagavond.

Met ingang van 03 septenÈer Ía de vriJdagavond-
training alleen voor de epelera dle zaÈerdagE
in 81 apelen.

De eerste Craining is op zaCerdag 07 auguatus.
DiÈ uordE een piEEige Eraining EUIIEts LENS.
Verzamelen om 10.00 uur óp LENS meÈ bij Je
Daaat. je normale trainlngaEpullen : voetbal-
echoenen, loopgchoenen-'en eeIl f1etE/brommer of
Btrippenkaart voor het vervoer naar de E!ai-
nlngEtokat.le. .r. :

om +/- 13.00 uur Is deze Eraining afgelopen.' ,-.r:..

De eer6Èe Èlaillng ia op doadGrd.rg iS 
"rrgnrri'u"en we verdachten om

17.00 uur op IJENS :

'r. Àppel - À. Àrabbaj - S. Essiad -
E. FlorenE{na - H. IGffa - R. xainth - E. Kisl-
D. KiyangÍ - D. Radkhelawan - R. de Roode -
D. Roos - Z. Yilnaz,

D-t ,7a6acr. :

ook één groep rnaken van alle D-klassers ia
anbegonnen \'rerk; ve hebben er ImÍners 66 ! !. Ook
hler hebbel ve daarom een onderverdellng ge-
maakt Ín drie groepen.'

De eersEe er eweede groep $orden get.raind op de
dlnsdag- en vrljdagavond door resp. Fred van
Dijk en PieÈ van Gils.

UIE deze groepen. sorden DI en D? aamengesteldi
de Jangeng die het niet halen gaan in D3 spelen
en worden aargevuld meÈ apelers uit groep 3.
llietult komeu ook D4 en D5.
De derde groep gaat trainen op woenEdagmÍddag
van 16-45 EoE 18.00 uur- t' riií

'-.1'"{ -Jt ir" _-\r,l

Keijzer -
Lanza - C.
L. Peek -

s. Àcar - M. Àzou.bai - R: BadàI - R.- Balram -
R. v.d..Berg - D. v.d. Bergh - I'1. v.d, goach -
D. Cohen - W. Daamen - D. Djaelani - F. Duran -
X, Elakbi - c. cillard - M. de groot - H. croot
- À. e1 HaddiouÍ'- F; -eI Haddtoui - R. v.d.
Heijden --' R.'" rierrewijn' - .f. Houtman

L. van 'È KloosÈer - ,f. IJaÍrpe -
Linn - M. Mattheijer - À. Nolten
R. v.d. Poet - D.' Rancharan -

, Ramhiet - ar. SandiforÈ - R. SarebdjitEingh -
. Schaapvel,d - IJ. Sendar - À. Souare -
.ToktamLaoglu -. D. v. Zuthem

De eerete efainiag, re op" àt";arg,-i 'augugÈue
(diÈ ta een Èralningsöchtéiid)

I - _y_r. -
lle verHachten om 09.00 uur op LENS :

N. Àkkabi - M. . el' Bàttioui - ,r. BritÈijn -
J. Guenoun - p:.' v.d. Heljden - ,I. Hop -
M. Kipp - P. Xrorr-;: rD. Koegler - .N. NiaÍnat -
M. Oened - À. OoeÈertèer - ,r. schelfhouÈ -
c. sprocke! . , )"t .,, ,j ,

B
i,

;
N

C-Xlàadà,iE !

Bij de C-k1asEers hebben r.Ie besloEen,
band ÍneE het grote aantal Epelers,
splitEing aan te brengen.

Oro.p 2 :

De eerste trainiiig .is op srÈoEd.g 7
(dÍÈ lB een Erainingsochtend) .

ru9uatua

lle veruachten om 09.00.uur o.p-LENS : .": ;
P. Bodaan -. K. Boua1l - S. Bultenhek -L. Bukman - M. Essiad - P.'v. Feaaem - aI. FieÈa
- S. Go[ÈaulÈ - R. cloqe -' N. Heidel -
R. Kaffa - H. l,eder - R. Oeldrlg - R, pocornle
- 9. d" Rooy - R. Snees - B. Strijk : R. v.d.
ToI .

i .e- ir

in wer-
vét eèà

Ilr:overleg rlet. Fièd spa: en Fred ciène formeer-
den lre een vrij groÈe 7eérete.groep die in au-
guatus op de dinsdag- en donderdagavond gaat
Èralnen. UiC deze groep formeren wlj uitèin-
deliJk de C1 en de.C2-selekEie.

DiÈ uil zeggen daL een aantal jongens.v-an deze
eeraÈe grgep eind augusÈus of beEin aeptember
Eeruggaan naar de teeede groep dle alleeD op de
donderdagàvond gaats Èrainen ondei teiding van
Ceea ÀIting,

r6.

De mogelijkheid is.aaneezig dat de tweede groep
eind auguotuc of begin aeptèrDber Èeruggebiaeht
wordÈ naar een kleLner aanEa1 spelers.
De Jongens die afvallen gaan dan neeErainen bij
groep 3 op de woenedajmlddag.



De.eerste- graining la op rorardeg 18 tug,urÈur i
we vervachten dan :.,,, .. ....,

Daar- zal..zeker na de open dagen be6E
wa!- blJkonën. -., -';,
He hopen Èoch zeker yaer op 6 .Cèama Èg9n' 

: ..

GEo.p 3

E-.trIeÉràtr !

f nog wel

e eindi-

,e. srÉ"; - R. rBeÈklng.-'À, BIom - n. eI Bouata-
'-"p. cobren -- W. de Bruin - À.' Cakmak

'1
Zoek. à1vaEE maar.in de buurÈ en zej urqar dat deeersfe trainilg ls op rocoedrgrroldàag 1E rugur-
Èua van 13..30,-toÈ lil.3o u_u!. , , L, -

E1
À.
M.
D.

.
N.
B.

Duijve6teijn - z. Elboujamal - F. Elkadtrt -
BlauarÈi - V. v:d. Geegt - D. GuDay -

Hoos - K, Iliev - M. fmecL - R. dc loèrak -Kuik : M. Le.idekker, - R. Nandperaan -
Nazarall - R. NolEen -'M. OomeE: D. petruc

M. Poàt -',r. Pronk . l. narnrri.eÉ - s.' sàÈii-.
SiliakuB - M. Singh : M. v,d.' VoorÈ -
VreeeviJk - c, Wèaterhout - T. yildirln.

'D. Àl8l,an
Bouali - À. de

T. Àyyadi
Brabander

We veníachten
.: ,l]

Àbdoelrahman
Eén Eerge - S.R

R
M

Y

À

Brurunelkanp - ,f,. .Bruyatena - I. Dogan -
Dro6ten - M. de ceua - R. Guth - T, Haàean -
Hayen - M. HendrikB - L. IEmera - B. RetoqluR. KersteB - y. KuI - M, eI Mahi - V- Reuíer

J_. de Rooqg - u. saiiciglu -L s'., v.6. gjgli -Veeren - K. Walravène..Het komend geizoen beglnnen ue naar lief8t, net '.
65 EjkfasaerB,. dit rtjn'8 E'eams -'een reèord en ,

een reden orn drle groepen Èe forneren.

. ;"iLiàir;ii?J;i - cn,/or -.aeelstenten a van
Ljeuàdkolrm.isÈla op dF_1Zàcerdas..-,,,:.r I .,{

I:-,', '; , 'i; J: - ' -"' rr''

5
.T

de
veel F-klas6ere van afgelopeiirli eeIÈoen ;,ziJí
lle aËarteD dan ook maar met 26'F-klaBsera of ÉelreI 3 teamE. 'lr.ri y I ;, .r .t



1

zonder huID' van senioren, À-junioren éi/of
àuà.r" .r.o'onze Jeugdleden konen rre er echt
niet uib. ' 'i.at oo" qeen tiJd bcateden aan hèE lopen leu-
iàn o. huÍp vanÈ 

-daÈ gaaÈ echt teu koÉte vaD de
ultvoertrigi-van de akLlvltèiteD.,

Heb je / heeEt u dit Btukje gelezen''.''- 
-.pak -dari de telefoon en bè1 Paul v.al. stseen

{3970154) of Àrnold v.d' Donek (39?6532).
iarnen weEen we besE ÍeEs leuks en Paasends te
viriden voor iedere be1ler.

KOI\ITRTBATTES.
rn ae .roNc-i,Ëlè echraven we het al : s|e1erg
met èen kontributie- chtèrsEand van vorig Jaar
nogen paa konen traiEen/8p- Eeratand volledlg betaald I

elen alB deze ach-
g.

Ondank6 de vérzondén brieven ie lairg íog nieE
alles binnèn.

xomt uu zoon "hullendtr teruE dat, hij niet mag
Èrainen dan.1s het echE nLec onze bchufd, be-
Èalen kan [atuurlijk ook konEant op LENS op
zaEerdag 7 auguaEua '

Daarnaa8E heefÈ iedereen een kongribuÈiebrief
lncluaief Èoega[gskaalt van LENS Sehed', .,.

jE eqht
verzekerd DE XO'lrtrIBU:rI88ETÀ.É YC TíOEDT STRAIÍCIE iIIí6TPàTT

P4SFOTo's
zonder qeldlg Iegitinatlebewtj I nag
nieE voè1batlen en ben Je ook niet
bij. de K.N.v.B. ' '

van onderstaande aPelers krljgen wlJ (nog
sÈeeds) één PasÉoto : -

À-klassers : .7. vroltjk
B-klaagera : D. v.d. Bergh'- R.

M, MaÈthetjet ':

ceen pasfoto betekénÈ nlet
apelen; dus aÈuur anel een
Dasfoto neÈ .je naam oP de
;chÈérkanc naar PauI 'v.d,
Steen, ehoplnBÈràat. 103.
2551 SV Den Haag.

.(

UOOR ALLE I(INDERE]ïIT

6@

- voor 1 aeptember dienE uinlmaal 50t van de
koDÈrlbuble te zijn betaald of moeE e! een
nachtiglng afgegeven ïorden voor periodj'eke
overschrijving per naand of kwartea]. .

- is dit niet het. geval dan mag cr nieÈ meer
vorden deelgenomèn aan brainlngen en/of
sedEtrijden. '

- ook onÈvangE men dan geeí r,ENsrevue meer.

Het klinkt niBschien wel streng en onvriende-
Iljk heus echE waar :

lr8 xAlàÍEi,I trrE" ÀNDàs.

Het betaalgedrag vaD te vée1 leden is zeer
matig en hét binnènhalen van de konÈributieg
koeE ons teveel cijd cn geld: bovendien blijkt
een groot deel vaak onlnbaar. -

HerrewiJnen -

WEDSTRTJDEIU
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pas3c-partout drie dagen Í í2rOO
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LEl.IS
,l I

Í.,.1 .Ír...i ,r
Algem6on lst(rÍErlóct t l r §ilictarlaat Too/Lotro ii :; i
w.M. Kouwgiproven. - d ic.' xampeíriran
Bíam FÍosstia& 21 Bwo. KampsclloeÍst'aEt 9o
2652 CZ Den Haog 2881 AH Mon6tE,
rql.: O7O - 391 24:74 ; tol.: 017{9 - 12602 i

'*t r{.i, -d3'
SEKO Sokrelr !rt: Siro|tsorttklo
roÍ{oÍln zondag J. v.d. Lubbc ,! .,
B.J, Os6E Vli€rboomstrast 303 ' '
JasÍsveldstÍaot 99 26€4 JA DBn HaEg
2546 CL D€n Hasg tel.: 070 - 323 35 25
tol.: O7O - 329 83 63

EKO:
Sonloran zdiÍdrg Evmrmr]ltln l(orfir{stlc
J,C. Ham M, van dor Donck
Malis Stokoloan 1846 Jsn Romohsta8t 37
2541 GC D€n Haag 2562 XA DEn Ha8g
rel,: oJo = 36.7 96 87 

. u ter.:.070-397 65 32.

lbnio;à,;rvooibt :. ' : -iÍàfrf.' t.-'ri.i"" ' '
B.J. osso .', . ' . Sdoldo z'_ondig '- " ,

Jaarsv€ldstÍast 99, ,-, M. Bog ".
2646 cL Den Haao " - Nlcotaas Bosrslín,1ó'8 'r I

rel.r 070 - 329 83 53. ':.. ..2273 AH VooÍtruís'. . ,

: r;. Bqbgbant 129p24229., i .

, - oMhiBUTIE BETALIIIIG
, Postbank"33A711 , ',

Tsrrainon cn
Kkrbgebouw
H€ng€lolaan €00
t6l,: 070 - 366 13 14

: !(: 1: I :.f' r
JUKO;
SokÍgtÉrlaat Jouod
P, v8n den Stesn
Chopinstraal 103, í..r
2551 SV Dsn Haag
tel.: 070 - 397 Ol 54

Solo*de zllordrg
J, BoeÍ€ma

. ,A. DlopenbrockhoÍ '11

' 2551 KE D€n Hsag
tel,: 07O - 397 72 73

Íax(weík):07G367 88 62
oÍ: de kantin€bíiovenbua
lbil ds kloine bar)

ISGlÍetsÍlart Íedaktl!
À.c.,1. tr,ritteiilur;--;'
H€tEehlaan 981
c644 GG .0.€n:Hsag
tel.: 070 - 321 32 85

tol.!.070 1386 63 22:

§!!tr!g!§: '._ 1',- rv'i!id:.. 1 ,.
W.M. Kouwsnhoven r'. F, van Dtjk 'Í 

t- i
Brsm Frossiiaat 2i ; Jan Bíondtelain; I 22r
2552 cZ 

-Deii Haàà' " "?óas BV 'PoBtdiik"
tol,: 070 - 391 24 74 " tst,: 01749 - 47255

§lmenstllllno öeltuut

|'- rtl ' '

§!:
A.M, CoÍ€t
Hongololaan 589
2544 GB Don Ha8g
rol.:070 - 367 10 96

Voorrittsr:
C. v.d. Wilk
Mah8tmo GhsndistÍaot 74
2552 PC 0€n Hoog
l€1.:070 - 397 23 59

A.H. do Groot
Porzlklesn 25 'tft '
2564 TV Den Haag 

\'- 
.

rot.: o70 - 325 15 50 I

..,i

DE LqNSREVUE
Il*

. "!ÏÍ week.hlad,vafriij6.vo:gtÈaMerenrsin6 LENS .: +.

' 67'Jaàrgang, nuÍ-nÍng].2 ' :r*rr ii .:,r, ,: .,., ,

12 augustus 1993 ll^'s

!-:

De redaktie

r'-.'iii *i;,'. .'.i;r - r-
,:.;i[Í:rr::'ii'?,

van de BEDAKTIE ".{ ':iÍ:rr.rr;!i;i ïïr.'a.:ï
uitersto inle;ort€rmiin kopii:' " ii
Maandag 2O.OO uur in het klubgEbouw

,q , íï., -!.,,!{IEER,TERUG

Ja, daE iB zeker van toepa6sl[g op uw redaktie; wij
hcbben onze vakantie nieÈ.hglemaal volqemaakt,. want
door het zecr vochEige *eer zlJn öok'wil iet'd-Ëeider'
naar huia teruggekeerd.
Je zièt diÈ Jaar ook wal meBr bleke gezichÈen; ,- nor-i
maal kunnen de thuÍsblijverB ook hier gcnÍeEen van
de zon, ze gaan dan lekker in de tuin zitten, of op
het, balkon, of Dakken de fiët.E naar het strand. Maar'ook de thuisbll-Jvere bleven écht rhtt8;: ridnt biiiten,
wag het vaak reqenachEiq ' of .In ieder qeval . tllèt,

.' ;:" -t 'r 11'. .,ti; ,.. i, i,
HeE t{as de afgelopeE week a! ríe1 op LENS t,è .merken
daE het eLnde van de vakanÈie in zlcht 1e:'vèIen
lieten ht..èven heÈ gezicht'zten (bruin of, n'tet::'.)
on even de mooi witte kant.lne !e bewonderen, teruijl
afgelopen zaÈerdag ook voor de Jetgd rreer hèÈ'spor-
uieve Eèizoen kon beginnen. Toch zljn nog v!-19 ge;
zlnnen ap vakantie en hèbbèn het nu in elgen land
niet echt BlechÈ. . .? 'r. , ../,rF .trr.. -."ï hrl. t.t ,i.
Ook de senloren8elektie is aI vele malen zèer aktief,
bezig geweesE; lraÈ hen betreft- heeft hèÈ',hórnaldt
Ieven alvreer z'h draai gevonden. Ze zL)n druk bezlg
de condiEie op een.hoog pell tè brengen. .t.enslotEebegin! op 5 §cpÈembor ook voor.hun hel echtse werk!.!

.1 . ,r I .-à ,! .!i..
IIeÈ BesEuuE heeft de afgelopen Eild ook zeér'nutt-ig
besteedi aan de hand van de laatste begroting zijn
ze druk bezig de opgezeÈÈe plannen geaÈalEe Ée gè;
ven. DaÈ dit veel cnergie kost za1 u duÍdeltjk zijn!,r. i. ., -Í_- ,rh ; ilri i,t : . :.,VÍ,,.:i éÍ.,
Ooh uw redaktlè ís er klaar vèor en zLt boordevo]
hieuue ldeeèn, We hopen daarbij zeker op de ÉE€un en
medeverking van u allen, dug gchroon niet on6 aan'Ee
achlet,en mèt op en/of aanÍflerkingèn. Iedere maandàg-
avond zijn we in het clubgebouw Ee vlnden. Ook zul-
Ien Be proberen dé ingezonden stukken zoveel ale
magelljk Ee pLaatsten, dus aÈuur ae maar in of doe
ze-in de iredàkÈiebrÍevenbus.' .-..;' -i,[r.r., ., l"-],".'!r .-,lr

, . ' '-,. \j\., -

' à r 
"ï 

t"
-.-- IIÀ-RE(D)àETIE -

- ,; 
}:!

John en Àdrle Í{eltëng
. (SEZ|) geven rnet blÍJd--
achap kennls van de bei
oorte van hun RILLÍÀN-
Namen6 ons allen yÀN HÀR-

GEBOORTE

TEI

i1t



van het Bestuur onÈvingeB uiJ de hieronder volgende oPEN BRIEP:

voetbal Vercn§ing LENS (lenlg en snel) den haag \
SekretartaaÉ: s'reí;;FiËdàtËËófr2f i 'f'1i í3 ]f ï !l c{" I r-i J

lpoÍF.Ít Go.nlp 1 ' hcng.lolDn 600 lduÈgröo{il . LLtoon o7O_--

brtlarl(.ítfrtgnutm.3 Í2-993a2È0 r$otÍt (hn h..í,í Í,rr Í!.1 i
glronuímcr E[fl] ci(:; r'rt]ir'.-' ,,r, 1,, ),.,rtr, ,,

: v,.rnrt;i,í,:' ' : -.: ' ri rr,:i !,i;.vl rhhr'.::r" I

366i3ía
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:-l.J'"s[i] $i-.OpEN BRIEF AAN ALLE LEDEN: . .
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l)rr-'. .',. t r.

"ii 
.-- .-

lí-.

ia

| _.-. --

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

Dèn. Ha'aàl 7 à-ugr4stus, J 993'

GeachtLENS:lid, :, -' .i
'.:,,

rr. I

\i

nài'lniàö,iià séiroeri'i"'u:oor onze- vBrdnigind nie1. begt begonneri. Tijdens de vakantie bntvin-
gén wii het slechté'bericht dat Ad Coret èn'Gerard van den Steen, vanwege ziekte, langere
t-ijd zulÈn zijn uitgeschakeld. '' ' :;r::'-
o'tif"iài.rïariï" V"i"niOing hét Voorlopig zonder twee zeer belangriji<ö steunÉilaren'moet
doen.. Met name, de baraktiviteiten lopen, hierdoor gevaar. het bestuur is drukdoende een
nieuíó Oezéttingy"oör de barèommisËie te'vindep. Hierover zÍllàn op korte termijn mededeïn-

J-uist nu Ad en Gera-rd niët aanwezig kunnen zijn, dcien wij eeir Uèrqöp oir àlb leden:",
leNs hèeft,u nu meLi.dan oóitlnodig! , --" 

. " t É r''l'
Í. :-: -''. l

. .i, .- .r'r' I
óp MAANDÀG'1o.AUGUSÍUS ;.à. zàl de'baróommissie heq.r,plannen..voor r,Ët.rioàehàè-:
seizoen.pre6ent€ren, Wi, nodigen alle leden,.die op,welke manier dan ook assistentie willen' ;

vérleneó het komende i'eizoen van harte uit deze avond bij te woneh. Natuurlijk zijn ook niet-''
leden'wèlkoö: ; '" ,. ; j
Di aaníàng is 20.30 uur. We'rekenen
tr.' ..:1'. : ,:

;, ., ''. 1,l ,,:"
Hètbestuur ' ' ,' :1

;.^ii ..
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op ull!

L t}: r' aï i
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i .lh.drrifytrg Y.Í.í{girgfrdd.Í lcy& d.n hq i y, ao$gi
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Gta Cvani,om@nle,n Homm i ssi o'
Kontaktpeirsoon: Marianne v;d:- Donck, të|.. 397'65,32

I.ENS

ír

o-

voitgé ,réek uè6ràr, *"- hèt al aangegeven: r.le
gadn ook dtt Jaai er. f1lnk tegenaan met, de
crote..clubactLe. vöor, 5,00 per lol kan eenie-
der de"club (dud LENSI).sÈeunen en bovendLen
nog meedlngen naar Echitterende Prijzen!
Afgelopen jaar wae de deelname boven venach-
ting en dat heeft, . het Bestuur doen be8luicen
exÈra loCen in te kopen:,we zu.Ilen daarvoot een

u ...!,. C rÈ tl
;'..=.-- :-; -.:!r
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inÈekenlUst, óntwerpeu,
:r.t l|,
waaroP

l. '4 " ;rG "
de door faDll Íe,

tember met de IJENSrevue meeEturen,
Diegene mot de meesb verkochte loten op dèzelijst. zal van dc EKO een prachtrige EXl?À PRIJS
ontvaÍlgen I

21 aepte[È€r naar de Eftell ng.
gd

De kosÈcn bedragen t l2,SO
gang. Reaeta,cren .ig a1

lt. tr .
leen mogeliJk

lncl. vervoer
ÈsS.-en'7 en toe

È
opgevén meu bdàè1eíd ÍÈ van'ienmtàsÉe 1'vóluag-
Opgeven.ulEèi Iijk op zaleídag.' t1 ' sóptembei , en
IeÈ
Onze
der.

opjeÉgd,lÉriJgt' nogi apàrt -een informatieÍàI-
vol ls vol !

&! r ,?.. , :..'*.:'.! _Fir

i.4.' .. !,

!,

ook
, het
van Loten, U weeE hèt: dé opbrerg8tr'koml .vrij.
wéI geheel tFtt: goede aan , LBNS ,' dua uw geld aene.lrordt goed besÈeedl .

'"!:. t, r ! t,r

,rI
r*t t-, i

buren enz. besèolde lot en kuuen vrorden
,:,i8F?E!TfiE 27 SEPT&íBER A.S.

Vuld. wtj zullen dlt formirltei iÍi.rdè "màan
inge

d'aep zlriu-Ë +o'i!J V;.r. "i'uà;à;ir en gaan we op

zuI].en
.erEte.

wij tiJdene thuisvedstrlJ den va.D
extra akElef zljn net de verkoop

cónt
Vanaf, de D-kLasaers
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t l, If, VRN HÉT J€UGDÉBONT: Algameoakontoktpersoon:
Potil v.d, Steen, (hoplns
gij goen gahoorr Rrnold

troot 103, 2551 SV Den Hoog, tol. 397.01.54
v.d. Donck. tel. 397.ó5.39

: :rr rr_*.É.ilt r*.t;:,.-lr'r. ' '.'t,;- : .::,F6, .,' .,': :9IDSIB,XirDPROGBAI|IIÀ'S iIEITGD

Àfbetlen voor onderer.aandè weddErij den -'é!-lééÉ bil PauI vàn'deí suean' (tel:..397.01.54) zo anel
moqeli'lk, döch tJiterliJk dè daqr voor de uedstrijd voor 19.00 uur.
gtÍ oeÉn oehoor Ëe1fen- naar' Àràotd van der Donck (Èel: 397.65.32)
In- uiUers-te' nood dog'op de daq zelf bel1èn naar LENS' ,(Cel. 366.13.1{-} blj iemand van de
Jl""-a"ào*-rÉfl .it;.' :' -,,.. -. I '":..
--..-:-..:.:n--:.:.-,'!.:À.R'l...i':..il,

èIftàI datuni )7 aanvànó È;qénBtàndèr "; '.ulE/.tjluls t cerreÍn/tcld' "' BaÍnenkonst LENS
:- -- -- -- , :i_. 

-.:!

Ài : "i4 'aíà.:'.'14:ib.'1 voorechocèn À1.' ' thufa. .' : .' i v2' ' . "'''. '13.30'
rg auí. - rg.oo Naaldwijk À1 uiÈ Hoge BoÍrén . .' 17.30 {auto)

'Br'' "t 14 6uf,.1-::1a.34' voorschóten 81 ' : thuls v3 '-. - 13.30
i; ;i;: i;:óó ' nààià"iji-er; uiÈ ' Noge Bomen' 1?.30 (BuEo)'

c1 . : i2'aUö:" 14.00 voetbalÉàíp iIvB ' uiÈ' .Eerrein verburch . . 12.30 (auÈo)
- 14 aué. 1t.oo - VoorschoEeA cl . thuis v2 10'00

18 au;. 19.0b' 'Naaldrrilk c1 ' " ult Hogé Bonen 17'30 (auto)
c2 -' 1{ auó.' 1s . oO vóorschóEen c2 ' ' '' thulE v2 12 .00

19 auó. 1É.30 oDB-cl :' uit ÀlbardaaÈraaÈ 17.15 (auto)
or " il .i,í.' rr.oo voorschoEen:Dl t . \ thuls v3 10.00
.:.' ió;;;- ig.oO. tàata"riit pr \r.'. uíÈ-, .. .Hoge Bomen 1?.30 (auEo)
rb2- -'' i4 à"í.' rs.oo vooi6chóEen D2 ,.' thuls 'v3 12.00-;- iÀ i"É.. te. oo wp D1 ;. t ulc .. ^ zulderpark , 1?.00 (auco)
'ei" '' u.tó. ro.oo 'LENs E2 thuis vl ' 9.30
'E2 ' 14 eu;. 1o.oo' 'rrENs Er Ehui6 vl ; 9.3q
ni . t: re àuíï-re.ro L,ENS E.t À ' Èhuig r v2 . 18.00tE4 iÈ à"É. re.ao LENS E3 I +.' '":rÍ thut8 r ., V2 , " 18.00

tEÀ ' 16 au;: 18.30 IJENS E6 - 'rÍ : i thuls - ' v2 '- 18'00
E6 ' 16 au;.-i.18.30 '' LENS E5. . ''- : ÈhuiB v2 18-00

!.

De ioarérige_{, t eam§ ziJn vrij de ovérlge. Èrai-
I zlè kopij,' -

'-,ningen- 
a konende

!op8t9l
ÈarÈen
tr+seh Ëoiden..

weèk 'l I
doot ' de Eraiuèrs bekend

In de.week vaïr 16.-E/m 20 aug. aÈarEen de laat -
ate groePen Ínet'dè' EralnlÍrgèn,

BTíTZONDSRHEDEN,

:,gemaakt,.-
l\

ape Ibieker
§,..\

l-:woËdèn.aa

van dei Dóríck.

I t.w.
gèr8,
ers Íàn groèp.2 dd 3
ers van groep 3 r'

..J .

voór do ondeillnge sldËaÈrrrjaen'op, 16 quguE-
Eua verwachten se:

de ln- wèIke rjipep je.z ic staat tè lezèn ln de

.'vórLga ÉENSrdvuè Kom Je er nieE uit, of heb.Je
taà den.SÈeen of Àrïr'oldvragén. Ëo1t''dàí Paul

groensdaq 18 auguatus 3

13 --30-14.30u. -aLle 'F-klas
1{.30-16.00u.'' a1le E-BpeI
16.45-18.00u'.' aue D-sp€1
donderdac 19 au<ÍuaEua !
1?.oo-18.00u. alle c-6Pèlers van groèp 2 r '

DB OEFENPERZODE
; De kbmendè {ekèn gaan we zo langzaÍnerhand weer
met aÈeèds neer è1fÈallen voEEballen. À11e
vakanÈièa zijn op 22 auguatuB imners Íreer ten
einde. Ook za1 ler regelnatlg op doordePeeksc
avondèn Eespeold gaan eorden. leEs dus iederè
ueek goeà ào LENsrevue door en zorg dat Je
alEljd- op t.Ud aanuezlg bènts. naEuurtijk Í8
hets Éest-$el ecn6 veel èn druk, maar dc avond-
wcdeÈrude! zijn echl nodLg on zo snel mogclljk
EoÈ de vasÈè opstelllngen te komen, zodau r{e op
{ aeptemUif(klaar ziJn,:voor de aÈarÈ van de
corrDcÈtÈie. \
Na àeze daEum za1 het aangal avondsedat rijdën
Bterk. af,nemen vàor'dc meèstc elftallen.

li{

D.E ÀFÍRÀP '! .. 'aÉ.r"o-.","t.rdag -ia'looi onzc arcugdafdellng
de-afciap vetrlcht voor heÈ Beizoen '93/'94. De

1-g-c-sn' e-1.rgd. bóten dè Eptts af, vla ean vrlJ
blÈtiqe trtlitinq. --NaÈuurlljk lwaren de groepen
irog nÍet kornpleét door vakanËiea en door vakan-
Eiewerk.
iààh- ofoctcer"deh er Io ÈöEadl zo'n 65 Jeugd-
epeleie idér.,-op onze Íerden.rirllee begon echt.
wËer te kiiebelen. r ' ' 'i.
Àfqelopen $aandag ie ook de E-sèIecgLe weer
beóonnèn rnec de Érainlng en zaÈerdag acaan do
eeigbe eedaErtlden al eecer gepland.
IJaten rre hopen dac hèÈ ueer nieE nu a1 een
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D.Nagtegaal M. 006Eerveer S.oufrigh

Sonaoz R. spiesaèEE
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Roode .-- O
- M. Tbka

. l{t 1l'èyns
T.stulvenberg :-r.q I
D.VerÍnaaE
IÍng vanul
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AFBEr.I,ÈN ?RÀÍlrrr{Grrí EN iiEDst+TJDEN-; i ,rolrnrrgr-rrs.. ,,1i, - i; i.*.: i .: ,; ,_

oók binnen'LeNs -tun'eE een aantal regeltjeg - Helaaa. ziJn er op.díÈ ÍnomenE-'éen kleine'.2s(t)
die gelden ,oor $!9 jeugd6pelerE. - ,,.,.Jeugdteden met- een ,koltribulièachÈeratand over
i, xín te niet eÏàIien en zlt je ln èèn séIec- '!.'vbrig, eeizoen." Toch hebben aI deze leden een
tte, aaí ben je verpLicht om aÍ te bèIlen ygÈ bËeif lhui6 gehad mèt daarÍn hct verzoek oin
deÈrainingbpLENs.(tet..366.13.14).Geef9neItebeta]'en..
duidellik lé naàrn op en de reden vraarom Je nieE. Ilelaas nauv.elijk8 reakÈieal Ona ràst dan nietg
aanvezió tínt zijn.- Afbellen bij ienand anders andsig dan deze -leden geen LENSlevue nee!'èoe
of vla Ëen vrienàJe le niet, EoegeeEaan. . . te zenden en on' ze nict te ,laÈen traiDen en
à. ran ie niet voËrba1lEiïm d1l zo encl rnoge- voetballen tab daE hutt schuld bèEaald iE.
ii.:it ao6r be geven aan Paul van den steen. ceef DIE hebben ulj ze reèds fieegrdeeld 1í de brief.
ooÍr nu duidelíjk J9 naam door en,de reden,waar- De leden die biJ yralen met d€ kontribuEiebeba-
om .ie niet aaïwells kunt zijn. Ia Paul nlet ling hebben een nieuwe kontrlbuticbrief ioor
thuis bel dar naar Énold van der Donck. Àfb€l- het Beizoen 1993/1994 gehad alanede een toe-
Ieí bij de trainer/lelder of op LENS is dus gang8kaart voor .LENS. De_ _reg_e1 t j eE- ?ljn voor
tti"r níer de iulabe weq. Íedereen wat gseijzigd' ÀlIe ledeD hebben keu§
vó"ità. vergiieingen/nlavetrsEanden en bel dus uit de volgende alÈernalievenr ., -
op de Jgisté wiJzé if vóor " Èrainingen cn sed- 1, het invullen van de lBachÈr-g-ingataarE ,waar-.rrrjaéà. ,. iii,lïiïl:i.ïï:.ï'j f:*i,r"!r,ff,,1íjf';

PAsgoBo's " 'i ïïi'betaatd via de siro naar Éekenlns 336711

van de ondertsaande speÍerà k;ijgen rre nog 1

Ëasfoto:
[l[iàÀààt", D.v.d.Bergh en t't. Heirewlj n
C-klasserE: iI. Pronk
F-klaasers: M. LinEsen
s.v.p. zo snel rnogelijk inl,everen bii PauI van
den §Eeen met je naam achÈerop de foto. ri

E.n.v. Penningmeester Í,ENS te Den Haag. In dit
geval neot. voor 1 sePÈe[Èer a.E. hets geheI" of
heÈ halve koncríbuÈiebedrBg blnnen zijn. kiésE
u voor deze mogelilkheid, dan zal toch deze
yeek. de overachrijvlng de deur ultmoeÈen om oP
ttld heÈ geld op onze giro te hebben staan.
3.-u beÈaa1d kèntànt àp IJENS heÈ.heIe ot hel
halve bedrag. Ook dit moet voor 1. EePterÈer
gedaan zijn, op zaterdag, zondag -of op de naan-
dag na 19.30 uur.

Het klinkt rnisEchlen rel sÈreng. rqraar,hat voeE-
baleeizoen ia alweer begorineri en 'lle -'hebben
alweer de nodiqe ko8ten motlen maken. Een beeÈ-
je begrip vraj'en wiJ daarorn aan de oudéie van
à] onze jeugdleden. Regel heE dààrom deie week
even, dan bent u er van af en hoeven t,ij hieE
heer te zeuren, . ,-,",_ ' ; :. .

bs aÀ.Rmeprn wnzur;prlt t
MeÈ deze tekEÈ werden allen Ieden en oudera van

' ieugdleden door de formaÈiecot niseíe vorig
eeizoen aangeechreveD. Er waa. toen een grooE
gebrek .
De rèsDonse wag toen helaas ninimaat.i Éor iret
plot8eiini'wegvallen van ö.a. de fat[. van den
steen achter de bar. le de nood nu nog eens vele
keren grouer ge!.rorden. t'Iulp f s Nu EaHT NoODzÀ-
kELl,lK-wÍtlen-tre,nidq voor !9n i jeeloten clubge-
bou!, komen te staan op bijvoorbeeld de. woena-
daqmiddag of op andero Èrainingsavonden. Het
beÉsuur' heefE daarom een l[forrnaEieavond ge-
pland en upl op maandag '16 auguaÈua. voor in
àeze revue 6Eaag er meer ovtir te lezen.'Blader- dàarom qèruats even teruq en wie ldeet zieE u heE

. vel.zltÉen. . '-.,...,',--:. ' ''.,

.!. 1-,. r , :i: .::,;. .
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Algemeensokrctàriaat SokiariírdTotoÀotto
WiMl Kouwsnhoveh :" ' G. KeniÈerman r

Eram FÍosstÍaEt 21 . -'"' Burg. Kampschosr6tÍ€at 90
2552C2 Den Haag '1 268í AH Monst€Í
tel.: 070 - 391 24 74 '' tel,: 01749 , 12802

SEKO Sokrstarldat:
rcnlorori zgndai" -'
B.J, Osse . ,

JaarsveldslÍaat 99
2546 CL Den HaBg- '
tel::070 -329 83 53

soÍioíon 2atgÍdrg
J,C. H-sm . ':'-
M€liE Srokelasn 1846

:2541 GC.Doi Ha€g ,

rel.:070. 367 96 87 '
(,à , -r, i ::!{ ).1

' Tilióàrlt
soloÉric iorihg
M. RoS. 

"--' Nicolaas Bcotslaan 198
. 2273 AH VooÍburg

,. - rot.: 070.- 380 63 2_2

,^ j :
: .-§rlokd6 ratcrdlg ;

J; BooÍeme '' A, Diep€nbíocthoí 11 "

2561 KÉ Dori Haag i
' rol.: O7O - 3977273 '

, ., !
KONTRIBUTIE ,BETAUNG ,

, Postbank 33671r:l .," r
-i Rabobank 129924229 ' I. .,'^',..,),

Íax(weÍk):O7o-367 8E 62 - .

oÍ: de kantinobÍiovenbug I olrelnan en
(biid€ kteins boÍl Klubgebouw

... ,!tt ..-.Hengololaan 600
. tel.:07O- 366 13 14

EKOi ., --'

:r'i

,, Evrnómcnton l(oÍmIlllt
- M. ,van dor Donck
Jan BoLneinslroat3T

. 2562 KA Den Heeg -.,
.! tol;: O7O - 397 65 32

§aÍ{oÍeir ,r8dvootbll
8.J. Osss
JaarsvolàsËaat gg
2646 CL Den Haog
1al.:070. 329 83 53

ScliotDrirlil rrdokd.
.A.C,J. MiltsnburO
Hengololegn 981 ' '

2544 GG Den Haag
tol.r 070 - 32't 32 85

. . Sporeotrd(m,
:J. v:d, Lubb6 , ..,
VlierboomstÍEBt 303-
2564 JA Don-Halg '
r€1.: 070 - 323 35 25

- ChopinstÍaot 103
2661 SV Den Haag'
rol.: O70 ' 397 01 54

JUKO:
SalrslErióEr iEugd
P. van dsn Sto€n

SgkretariG: ". ' Ué, ' '' :'r':
wL,,t. xouwenhdven E-. van oi;r -l '11. .

BÍam F.osstrsat 21 Jan.Barsndielaaí ii2
2552 CZ DBn Haag - 

: i! 25SÉ BV pootdijk .

tol.: O70 - 39t 2474' : l€l.r Ol74g'.47256

:

I

Snmgnsteling b.stuut

,l ,:

." 1r ''

VooÍzittea:
C. v.d. Wilk , l
Maharma chandiíÍaat 74
2562 PC Don HEog
r€1.: 070 - 397 23 59'

Lid:
'-trvr; cr;i"C':1]

Honseblaan 589 ' ..

2644 cB Den Hdsg_,

. 
rel.: O70,- 367'10 96

Penninomeesteri.''.-f
ilt;; G'".1 '': '-

P€rzikla8n 25 + t t: ?'
2564 TV Den Hdaö .' ,
rel.: O7O - 325 16 EO '; .. r

DE IENSNTVUC weeliblad vàn de voetbÉtveréiiging LENS

..p7" iaargang, ngmm_qÍ.3;,,-

de redakt.ie

- l9augustus 1993 ' '.', .

van,de BEDAKTIE ,

uiteÍsto inlevsrtermijn kopij:
Maandag 20.00 uur in het tlubgobouw

ITET STEMPEIJTdIE

'q ra rr..,1,

tr-. ,9r. r .: 1 '.i\
í3'i i' " t(-1

+ ,r;r r.rr .- - !

i;r'IíuzrER
Í

Ti j de;s ,'d'e. vàkàntle werd ae'reaattlc -rnJa" 
àir.oérr-held geeÈeld on een békend plndaconeern te tézoeÉén.

De naam van deze mul,tlnaEional Is ook bekend Àls er
een fulf isn, (als diÈ ijeen sluikrehl.aàe te....y .
over rekLane geaproke[,. HIeÈ u daE adverteren oo
ÍJENS, in welke vorm dan oak, acoort.
Terug bíJ .ons onderrrerp : daar wiJ uel, van een f-
ee-stje houdèn zijn wiJ op de ulrnodigin! Íngegaan en
hebben ona voo! Een rondlelding ingeechrevcn.. .
Aangekonen bij 'de afdeling apen-ootl-ee wiit de.redak-
Èie beslag Ee leggen. op een unlek. sEemDeltJe.
oÍn dit Bt.empelÈje. dEaaiE , heÈ deze wecÈ 

-nu- op LENS.t{ant gesapend mec Btenpel, en kugaen hebben rre een6rond gekeken op ons córnplex en hèE cèrate irat lre
gedaan hebben waa het,.testen van de bankel lange het
hoofdveld. eri ei noet,igezegd eorden dat .zlt vór6Èe-lijk coÍIl,leet meE voet.eteun. Ze1fa ée 

-klcÍnaEe 
van

oh8 tyee kon. over het. hekuerk heen kijlen. .. . ,'Terwljl Í{e onze fieÈgen in de daafroor bèatèmde
. gtalling parkeerden" waa' de ,volgen{é .gang naar despeeltuln. Na veel gegliJ, geechËinmèl èn iewip rcer-.den rÍe volkornen vèrraaB btj hec binnenÈrèden' (lranE
-zo mag- het nu wel genoeurd vórden) van ona ,opgeknapte
klubgebourr. '

IIet heeft. nel a1s de inaeaagiekamer (postert.Je- Links -póstertje rechta) een netàmorfoae - oirderqÉan en nu
vréagt u zlch af wat het. atenppl§je }i.er4èe Ee,-mBkenheetE. - Í., -- .^- ., r'DaE {s snèI verte}d, wanÈ heE -LENscourplé} krtlqt vanut, redaktÍe, met dànk aan _atle vrifwillicefe-. het
OKEBstenpeItJe met een ceítificaat -: 

"CoËdEeiteurddoor de LENsrevueredakÈle i .
Nog venneldengr+aarà le het felt dat er muziekboxen
aangeLegd zijn in de kleedkamer van ona te elf,Eal endat dezè af en Èoe zo hard sÈaan dat'èen bestuurg-
vergadering er voor onderbroken moeat worden.
À1, met aI kaE er geconcludeerd worden (naar dat ueet
een ieder natuurlijk at) : LENS.... 18 ol(E en er z{t
MUZIEX in.

I[È-RE (D)ÀRTIE ' -
-:',

-t -') t -^
§

FÍJOPPNES q

Voor het rnaken van JONG:IJÈNS uerdeE aan. de redaktie
op verzoek eèn viertal floppiea aangeboden.
Deze zi]n nog sEeed8 in ona bezitt de rechtnat.lqe
eJ.genaren kunnen deze afhalen blj de redaktie.

.1.

)



,:a:,.1 .;,ri1,D§,u,rrEN§;.i;lErs,oRr*-r. :t, Y9t 
=!itt'rt= '=F=-?;ïtY',[." -!t- -. .r -È. .., ,.

Dar r,ENs een rijk veilèden Ëtàià'bfijl;;, ,,r. it4} f1 '"ti-| 
''' 'J r i *r'' : - -ï ' .^

Let indrukwekk"íàu ài"irràr dat,onze kluli hecfr. .. :'. -i ' '' i

..om.dit -archief up .Èo= daie- Èe houdèn- heeft,.àe - ' . -{''*.
heer .. . ,fuffernans eeer Eraditieqètrquw allè -- :
LENsrevues van het afqelóËen aeLzoe-n lnqelonàen NaoaE èèn leder- h.atÈ kulnen gènletseE .van een

:1"";:gï:1Í"i"', ".,, 
-r,if".r'.i""É."ïÀiËJàili;í ';:i;:ï:à;1"ïH:Iï?" "J..1ï#.:."r61:we voë:-

Bi.i de overdracht werd .."o.Ë-..rJr, à"a àfa ,iirf._' Nog iE de ban_van heÈ.succes.van het vórlg
ie'archief is aÈedrasen Éa-n onze eerdEe'elf - ËEtíffilult"Ii;"ï Jr1,"o1"1ït:, 

gaaE. IJENS 'r ,het Í1
L-.,-.- - - Een glreede klagei ncc veel aantrekkglllke ved-, 1',..ï1..-:1,? - iif:iÈ:"Xi.:.1:r.xui:itïï:;nï#i:i*:

De witÈe KaaÈiae ea $E,i.T,íÍ',ïi#f1";"3**;" 
zlJn de .",.1:i.li:ï?:,

heË BTauw/ili|ëe 7é{ioen ;it- à,;;;-;Zr"-iËiËíïi,"o,a aan onze nreuwe'.
Icde-n, Èra_1nera,_ verzorgèr en tc:.roLnmee6Eer;

Teruijl de Eoch zo al zo verwende LENs-6uppor- vij bopen dat ziJ veel voetbalplezlèr en Eucce8
ters onderuic lagen op de'wiÈte gcranden- iond zullen hebben bij LENS.
het blauwe water-r^rerd-, r.,er lràn-r,éi-iijàËtililà In de vatanÈiepË"ioa. zJ.Jn er w.Ëï".Éivu"".
Eupportersbed, Ínec aeweldlge krachtelnËpannin- opknapwerkzaamhéden vctrlchÈ aaD onE dUdàrt<o-
gen -onze bloedeigen kantine van een -gehelc men. De kaDtitré iE gesèhllderd en zieE ei weer
vereà outfiÈ:vciorzien. " zl,JE !c Di.È! v!;g.È.a ala nieuw utE, hcc dak' 16 opnleuw bcptekt iodat.
? " '^ lektage, s tot het vorlcdon -behoren. -

h hét ËaÉ'èIÍiÈíè ÈIubiëboui{ 
-ka;'ftéi trota'heË Het biegtuur bedankts lcdereen die ztch heefr

brciodnodige' broodje of fletije beatellcn. Àf8öf ingezet voor deze renov,atie-wèrkzaanhèdea en
ér niet'é',.ààn de' Ëand is; ilrkl!.r opgrloapt een bijzonder woord. van dank gaaE uic naar Í{Lm
,"g,...! : EDdIich, ,foop Heiné en Léèn vàn dcr Berg,.
vaiaf' ,b-morgen§ 'Vroeg: t,ot , à-àionde làat kan ,llcÀssE Me!ísnft, cnote KrÀ,ssE I t; -'1 

i
heu-]ègioen treer teieclit. LENS m6E !,aàr vele r llelaas werden wlJ in dó ,vakaltie-periode opge-
medeweikers/eterd . Éitaan r,reer k1aar. -, .OOUIíE - sehrikt door he! plot6eunq zlek -',rorden 

va-n-Ad
tÍENSENtr.' I..i,i,. ...'. .,.. I .. Coret, eE cerard van den SÈèen.
xet legioèh gióèit niaàr dàor.'Èét aantài ïaae-' HiJ wEnEeE, namene iedercerr, 

-ia 
.r, Gerard vani

vèrkerÀ(-steià) kënÈ echter ecn Èerugiloop. .f.gJ HÀRTE BETERSCEAP en wij hopen hen weer:6poèdlg
',Ja.M6E'..'Màarach.:....l,,ekonenvooiheÈvoeu-opIJENsÈèmogenon!moeÈerr'ba-t -', Eoéh:?? I 'i -- HéE bestuur ópreekE haar danh cn .bewonderingl
l{ei gaan eens klJlien hoè r,pits trei ln de 2e kÍas- uil voor Inge èn Leen van.der Berg,,dle van heÉ'
se vanaf gaat bieiigen. rTia1!6a àrrd h3 ?r-. een op het.andere moment allc :kanÈine-werk-
Wa! voor nieune jig er Èe zien. ln de folInaelo . ?aaÍibeden hebben waargènomen. IleÈ lras een apro-
van Maarteí Rog. :ze zijn er sLrakg weèr alle-. ng in heE duisteri llaar het ie allemaal .heel
Íuaal,.'bij de sEarE và heE nieuve seizoèn. Onze , goed opgelos!, GEWEITDIqI t Igrote. LÉws.aanhairi zat ";;;-;iri-;i;Ë'':,àËËi . Àangezi;n de kantlue 'een onml.sbare brón' van'
horen. en rëken È-aar.dat Ííe:ove! geen tegen8Èand lnkonaten LE en duB van zéer grooC belang voor'wiIlen bràÈeri.l ,. '1.-...' "a.. '- ;t:- LENsf heeft het bestuur een noódkreet geeÍaakt:
En dènk maar niet, dàt. we lrillen ïachteD oD eer iGBZOCHT:BÀR!íEDEIIERXERS!.
kouwe.klets of lrarme frietjesi neen ne kijken Op maandagavond 16 au$rsÈus hebb-eí het bèatuur'
voorui!'en"eèh bee-tje tràaËt. treelt ee" !óèàÈ e-n de nieulue barcommiisie rrun piànne" 

"iiJà"gÀ::supporeéi àatuurtilk alEijd. zet voor het komende sëlzoen èn wii verÈrouÍen.'.ro zat.Eaar ríat uocton il'racÀ. . . . . t f f 1 
j ,- op de e[thougiaage InzeÈ van de .rileuwe.ploeq

'IíBÈ e.E brlleEEo[! ló dltr van barmedeycrkers. r..
t{e rekén weer op heE blauw/u1t.Ee 1éqtoén;'6631- Àlvaet BEDIIIII(T hlenoortl t l
.. : ,-^ 'r ... r i:^. .- X".L ,.r, dér Wi.tk, -

.. .-:.. _ ,,.:r :. ,, i. - HEt rs. EARD ,tíoDi6 : vóoizltter -. ,; -,r':'. -l .i.' I

i:"Í","il Dijk:,;

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

, f '§" | :1, ,t];:i tíl t;J:4"
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Op donderdag 12 auguatug
zljn getrouvd:

: .: - RoDald, B6rgod.DagouvBE.c!.
Evclltra lrau

ze zijn nu op huvelijksrei8
naar -de 

seíeaenwiraïL- -"ili:.,,
landen en het geboorÈeland
van Eve1lne, _ .."

Narnei:e de"gehele club w'eneèn wij hen heel veelgeluk en een fijne- thuiskonsE óp -13 
EepÈembèr

rit ,r

Cr ,l.Jil 01 (

' i (Í.i.1
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niF€l€Éc .M$h
I(Aè!a*r Hd0eln
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GIí €vanam anlon,, HoÍ,Í'tm issia- , Í,4 r.È Konta rsoon: Marianàe' v.d.. Don te1.397.55.32

, -.rl i t- -r;' : ,:r. .. r..:. ,,r. . .,,i - ,r ,:Í.,,;t
r . , .tj-1 /t:.a ; ., ,r::"Í !. f F/ a{-,1r.,i r...

,. ",, {:I1 - ' ' ':. 
.' : aa, .

Voor,..1'.,5,'96 pef ,1ot, kan eenleder'íde club _,(due ,

LENSI) eèeunen en bovendien íog meedingen naar
schiEterende prij zen !
Í{e aiJn bezig een intekenlijEe Èe ontwerpen,
waarop de door famlLie, buren ènz. bèatelde
loEen kunnen worden ingevuld. t.llj zuIlen diÈ
f,ormulier in de maand BepècRber neÈ de LENSTe-
vue meeaturen. ,.i I .t"- : \,r::'
Diegene meÈ de meeEc í.verkochte loten iop,tdezèlijsÈ zal van de EXO eèn,pr.achtlge EXTRa. PRI',S
ontvangen !

Ook zullen wtj ÈiJdenB thuièwedatri j den van,hèt. eerÈÈe, exË.ra akblef zljn meE de yerkoop
van loten. U weec. he!: de opbrengst konÈ vrij-
ïè1 geheel Eèn goede aan LENS, dus uu geld
wordu goed besteed I

1T .r.:r. ai'r . .lr-', 1_a:t: :ri ,-

'' ,' 11,
?9al8.ee vo.rlge $€è}''aI- aa_nlondigd.en gaan l{e op
21 aepcember' naar de EfEeling.
De kosten bedragen f 42,50 p.p. incl. vervoer
en Èoegang. ReaeEveren ia. aIleën mogèIijk tegen
conEanEe betallng bij Mariame v.d., Donck
vanaf de D-klasaers mogen de kinddren zelfdtan-
dig mee; de E en F klassera kuínèn. zich alteen
opgeven met begeleld.ing van tenrninste 1 volwas-
gene .

9pg"ren ullerliJk.op zaterlfqg .11 eepbenber en
IeÈ op: vo1 iB voll!l , ,?i.
Onze Jeugd krljgt nog apaic een lnformaÈiefol-

.., ?t ; lsrc* r E
,,QJ !\t !, r! l

': ir
)1"

una

-.í .,- ;!rrr:i G,ROTE CÍrIIBÀgtfE ! .i., :í. _.., EFTEITZNG.,2 7, .S-EPI+P" 8, E, 4..S.. 
-

der.
voor nadere Ínl'lchÈingeí' kuÈc 19.00 uur

391 .65 .32be1len Inec Marianrè v.d. Donck tel.

. E:t:r:r '.r r,q til.: \ ' 'Na een oproep van hét, Bèstuur i.v.rtr. hét formereh ,van een
BarkornmlEie (-saifo) zfJn door het' ÈesEuur' benoendj "' - nreuïe

veet'sudèig ln'dit. ,n1èuse aeizoen.
u kunË zlch alèlJd aannelden alE dàÉàÈbakkér. r-: -,

!'-*rt-

Inge van de Berg
PeCer van Feaaem
iloop' de Roodé' 'r ""

NamenE het BesÈuur wena 'tk del nleuwe

,r::q E'ri t5 giu'rrB
;.:".,:, IÍ.;,r''. r

Barko en alle mèdewèrkers/gEerè

Berq : :.,- Inqe -van de
F5 -':'ï.' 1.'--

!5 (EIí@ ,.Sanioran ,HomÍmlssl@

omdat r,re seÈen
strÍJ doverz lcht
lerreinen.

. -Í!(.q lJ;- .:'," i' .

LEIIS 1 en de cqrotiÈla L9931.L9,9-4.\È yi'...rírr!.i
dat er vele.f,anaEleke f,ana. vanj.LENS 1 zljn, plaatsen ue hlèrondèr hee 'red-voor het KNvB'DistricE rlesE II in de 2è Klaasè À, corÍrpleet met da ligging van de

aJr, I' iJ ", )

1
2

4
5

7
I

zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zotdag
zondag
zondag
zondag
zondag'

5
72
19
26

3
10
t7
24
31

14

28

L2

Eeptelllber RI.TSWI',K - LENS
aepuenÈer LENS - S.J.c. ..,
aepEèÍnbër HERMES DVS - LENS
sepEembèr LENSr .--;'1 .,,, VIOS .ioktober VELO. 'r1::..- LENS
okeober rÉni 3e ronde BEKER en/of INHÀÀL
okÈober LENS - LUGDIJNIJI'I
oktober LENS - WESTIÀNDIÀ
oktober FOREHoLTE - LENS
novernber LENS - H.M.S.H.
november BEKER enlof INlrÀlÀIr
novenlcer RKÀW - LENS
novënber , LENS - ; VOORBIIRG,.
decenbeli,;:.,.1tENs - RI.rSÍII,IK
december s.J. c. - ÍJENS

Ei"t"i _:rtr -

. ,'1 I t.lril,;Í i ,J

ttt.

't'
,. -l
.1\-\

I
10.
11.
L2.
13.
Voor dè aaneangaÈijdèn van de lred5Èrljden verïlj.zen ve naar_ de. ?arkondiglnSer-r 1.1: qg LENSrevuè.

LLdqLaq va dc èc.italaan -a,.,-. t. ,,, .. _. --RI,TSIIIJK SporÈpark ,rPrlnsèE lrenei, Schaap\Íeg, Ruswijk - 
a ... .,

I{ERHES D.V.S. Sportpark 'Hargan, _Schiëdam-Noord 
-,- r _., ,r.,VELO l{oordseg 26, lYacerlngen

FOREI{OLTE sporEpàrk, SporÈlaan-, ' V!ollgu_!. .1-: ,,r." . .,.1 ..,,-.,,' : 1i, í:, .,. -t-
RKAW lhstelenrlng, Leid8chendaíl
s.,f .c. Schleatraat, NobrdtriJk ,,1:, , :
Y_I_9!_:__:. .rl lgcanp II,.tilells Stokelaal, D-èn Haag '- . .r. ..:, r,i ---.i.,.h r...t r s!l_.: .r rjrl,LUGDUNITM Oeg8tgaeaÈerereg, IJeiden

il:fi:Ëifl* ii:il itr""-:ï:r.lisfiir;'l{3:+dwtli< i"'r--'r' ï:i.'|:''ítur ?.ii":rti+i;1 q: ;'íI';iir's''
VOORBURG PrinaBeryrhardlaanrvoorburg

' P "'- '. :''i.r'à;^'t .'+:1r] i3!" l;'Ï5r'tÍ- 11
l{llc u de selecÈlèapelers vau LENS eena bezlg zlen?
Tijdene de compètiÈIe vordE er op dlnsdag-, donderdag- en vrijdagavond gecraind o!, LENS.

volgendè week volgt heE wedsErlj do+erzlcht van LENS 2.



' tl" ' rilt '
,,

Van de flrma Àdrepak, hebbgn,_r_e weer' ecn;:a-anblGillng voor dè bekétidè 1,ed6trudpo6tbra .van IJENS 1
gekregen. ,ffgéiopàir iselzo-en blngen zèl hoofdzakelijk. op iIJENS,. maar.dlt .gètàoón rilllen \se de
ahui6wedgtrijden van LENS ook ep audere pleklen bckend naken.
}lÍe een gg.edè. due opvallende plek hceft of weet (ninkels. sirpemalkten rroonhul,s aalr drukkc veg,
enz), waar clke kèer een nleuwe Eèdgtrljdtlostcr opgehargcn nag rordcn, kan zích opgeven aan de
redaktie. r l, ,-:=-r àrilr - - r.. 1--.": *';r'ns.'; .1
uà-pàii"ir'r isqeï'aa 'Ëp zaterdai, I dàgeh voor de waaetitjd kÍdar! tn-de adnlni gt,raÈtekamcr, u
dlent elke keer zelf vgor hcÈ ophalen en ophangèn van de PoaÈe!6 te zorgsn.
boE MEE .D tarr.tx'rJENs Nös ÈETEDEB I t .Ot!' 

'IE OD Eri' D! ErDrÍrrE t een ;brléf Jc ln dè brtevenbtis 18
ook goed. ; ;

- ; J" -t '- ' ..,J';
_ :í..- .x..í:..ï:-- q , ,,,- .-1 . 1.. ,, - -! ,, -

EENIOR,BN ZOnDÀO

'urtsr.ecnw .*t^ .
SVPÍT -I,ENS 1 '

- SVPTT - ,,ENS 2 
"

I,ENS 1 . RTiISI{IJK'1
" LENS 2 - RIi'SWI.,K 2:.,.

I ,Í ^: . 'J ;ir,-'1r'r
1:5
's-o
5-2

\i ,i.;..:,.. !,

RXÀW 5
RKÀW 6
RRÀW 7

- IJENS 3
- 'LENS ..4
- , I,ENS 5,

1- 11
s-2 '
5',-4 "'

., Oefenprogramna SENIOREN ZONDÀG

' . vrtld.aE 29 ,ugltacug
18.45 I,ÀÀXI§NÀITIERTOERNOOI rÀÀRircÀIriTrER ï; LEiis i ' 'r'' n" d

$I',. .

t,t .00
:1.

SCHEVENINGEN ZÀT', "1 -.LEI{S 1
- IÀNQOÀRTIBR 2
-a oDB I - ' HvB ,f,ub.'touru
- ÀDBIÀàRS 2 HVB .Íu.b . tourn. -
-- IÀÀT«WÀRTI BR 6

12.
14.

' -' r.iqen<we.nttgn s- IÀÀKKWÀRTI ER 8

}IVB

zoadag 22 rugutÈut
LÀÀKKIIÀRTI ERTOERNOOI
I,BNS 2
IENS 3
I,ENS E

],ENS 6
I,ENg 5
IJEIIS I

, ,i(.' 
Èedetrl'l dforiiui:.ler invullen vói,LElIS 3 + rJBNs 4 E

'' *tElts 5 iee .' H.-xl'. - lei 'kt ;,.poute, 15.-r -+.r*.*,^.,.,,,.
IrENs 4 res. 2o k1. poule 13

!.. 18,3 0; 19. 00
19 .00

,: .!+
tr.F.sÍiÍÈ'8t ^".
IY. Zondag
P- t{olters

C. Demlle!
eicen eë!i. "'

.l' .
-,.{. t' -r.

Jut.'to"inoàr.. *ïi: l
i ri--. ,

i]!i.!.ï

1_

,3,
3-

2/3

30
00
00
00
00
00

IO
l3
11
IO

\: ;

.a!.

.É.+: {-

i

Dl[,aèlag 21
DOCOS 1:
LENS 2 i-- .
I,ENS 3

zoad.g 29 augrurÈu,
VOORBI'RG 1
VOORBI'RG 2
LENS 3
TONEGIDO
I]E§S 5
VOORBURG 6
VOORBURG 7
VOORBI'RG 8

,t
n

"R
M

.[. . r

.Paltan.: ,.

. Fa6e
A

14 .00
1r ,00
11 .00
12. 00
11. 00
10.00
12.00
14 .00

- ÍJENS 1
- LENS 2 -"!: I

- ÀRCHIPEL 2 lIvB lrub.Èourn.
- LENS 4 lIvB Jub. tourn.
- VOORBLRG- 5' ' ":: tl'l 

"itr 
' '

- LENS 6 r. .. :,;._r-.i
- LEIS '71. 

"i 
. ;; ',

- r,ENS I :.';)

Mooiman : ,

rr I liLB

É. rióeg

1

2

à.
n,
n.
n.

I

n.h.'

a
n
n
t-l,'u
n
n

Itl.n

J.r

J

19. 00
19.00
19. o0

Dlaadeg 31 .ugrurÈua
I,ENS I_TWEBDE ÈONPS IGTUB BEKER ??? . 1 .

LENS 2 - LENS ZaÈi1_, o
IJENS 3 - LENS Zat.z ,.

b

zàrlità:g 5' àéËÈ;-hàii rÀÀl.rvÀNc coMpETrrrE i I 1 4 írr

IJ '. RàaphorBt -

'r'. l

98[(0.

zoDitcE 77 oÈÈoàèr
11.00 OUINTTTS 3 - Í UENS g HvS Juli:tourn.'-' "':
11,00 tENs 4 - DHL I tn/B '.rub. tourí. '

I

DROGRMMÀ ÍS .ONDER VOORBEHOUD VÀIiÍ TIIJZIGINGEN E -àóiIVU T,TI{OBII I
-|1.:1.',

LEf OP, ','" i-'iJ -i'
Iflc aíauro lado8 dlcD.a E.r.D. t.D prafotílla.Èc 1.v.riri ÈlJ dr'irrl.srr,: fiiitc= of

ldeÀMDAo 30 AÍIEïAS]IAS ÀÀrÍyO.EED.ERgAr}SÉ!ÍKói{§r:lBrI§ 3 T$t g, ,r. r ra

r,, l , ,1é
ÍralBj,ngoD ,,laÈ gc,uolcctocrítiGar vanaf, a.a. dondcrdag 20.30 uur

,i;.,t..,,''-/i/i'.t".'..,,,'.",.:,i'l'

.:

,i



Indel-ins van de elfteIlen + ti.1 d.en thuiBrÍeal6trijal

IENS
IENS
I,ENS
I,ENS
IXNS

1
,
3
l+

5

KIÍYB 2e Llasse A
KNIIB Res 2e k].esse' A
.HV.B líes l.e lÍ-lasse -U

EVB nes 2e klasse F
HlB ne§ 2e kLa,sse B

IIUB _ Res 2e -klasse
IÍIB Res' l+e k].aese
EIIB Res àe klasse
EVB Vet.2e kLasse

.!. ..... a -: : '

13.00 uur ::
1L.00 uur
l-L.00 uur
L3.00 uur - -

L\ .00
L]-.00
l-l_.00
l-1. 0 0
L1.00

uur
uur
uur
uur
uu3

. I,ENS.LMIS

LtrS
I,E{S

-6

Í
a

9

I"

5F
A.

TINS 3
IENS \

SanensteLli v€,D de e]-fbaflen voor 22 ausustus 1,993

LENS 

'

vortlt door d.e trainer vastgesteld .
V. val. Berg, E. van KaiJff, f'. ïan KniJff, S. de Neanie, F. Sekeris, J. líasserra.n,
l. ï?:":-i":.D. I{oogendorp, H. Zuur, A. Zoppe1tj,,D. Bronkhorst.,,Jr Verstraeten,
R. Uit De SuLten,
J. Bertens, J. Col-pa, ï. Dietz, F. Dis6el-dorp, F. G""iit"uo, W,, f,eiJnln, G. Kenper-
E.n, i{, Kouwenhoven, M. Reuver, B. Boodbol, F. Schuur.&en, C. Sp"oeJ,stre, A. Reesink,

P. §chu1ten, A. Vierling.
R. v. ABseD, A. Bal, A. 3ilderbeek, G. DuivesteÍJn, L. EotLlich, G. Góósen, J. EeyirJ
P. Heijnen, B. Holt, Q, v. Noort, S. Rozeroa, R., ScolteD, G. vd. Veltte, ï,. val. Vefde
IL Ye:mo1en, M. v. Wassen, E. Buytelaar.
M, Kabal-, M. Hamclani, E. Yahdih, A. Zouine, S. Slimane, M. Jeuel, A. Ezzqki, S.' EI-
Jeouheri, K, Khaanoar, D. Maghechi, A. Etnahi, S. Melhachi, H. ELoha.ndi.

IENS 6

LE{S B

i.Iilleq a1le aa.nvoerders controleren of d.e sDe]ers ka.art es noa komDl-eet zil n en of aleze niet_i

verlolen zi .1n !!ll!
-Afschïi ven

t..t J,

Sekeris :tei:: S. de NenrÍiè' . ^'

:.''W,""flel jnëí
: G.,Duivest,eiJn
: K. IGFmmar

366'1298,0ï T.'31+51088'

01891--1?91+3
3r2O2tO

r:
3esr8:o -1. :

t:.
LEI{S '. tel:

tel-:
teI:
te].:

I,ENS 5.=
-I,ENS 6
I,XNS B

Lcrngs de s1corE@'f. \./crn de Zl\A lcicjcler
Uitsl-egen

r.i

IrENS 1- Senp. ALtus l-
LENS 2 - Senp,ALtu; 2

2-lt
1-I+

Nat.Netlerlanden 1 - LENS l-
Nat.Nederlenden 2 - LENS 2-

l+-2
a-à

0efemro graIIIne senioren-zaterdae seizoen 93191+

Zaterdag 2L au stus Ií.Iln/pouLe' scheÍclsrechter veLd
1\.30 iiur C}lP 1,. - IENS l-
13.00 uur GDA 2 . '- I,ENS 2

Woensaloa 2: 'euguitus

19.00 uur LU{S '1 -'.- JAC l-
19,00 uur IE{S 2- .- JAC 2

Zaterdag 28 ausustus

I,et op aafivaÍrgstijd 13.00 uur

of weèstriJ d
of ríed.ÈtriJ d

1,0. 30 uur LEI'IS 1 -
1,0.30 uur I,X$IS .2 :-
Dinstlac 31. au$ustus

19 . 00 uur IEI{S' 1 ^ 
'-

19.00 uur IENS.2 . .-.

treinèn M
trainen ! I I

LENS Zond. 2
IENS Zond. 3

o. v.b

zaterdec')+ septem-ber Aanvang van ale competitÍe_ttl!!

Prödanne i s ondér voorbehoud van rli,lzlsince n een aa.n.\rulllDAen I I I

r5.

- '' j 
' 1..

.';



Pa.sfotors: Al-fe nieuwe leden d.ieDen z.s.D. een pasfoto io te leveren biJ de trainer,
leid.er of Seko. ï . , , , ;, .. .r::., ,

Eventueel aÍ)aeltlen en iDfornat ie bíj Joha. Boerena. te]-:39'17273.

ZRÍIL
VO€TBRL

ElrB JubileuE toernooi

30 aucustus I .00 uur tot 2 .00 uur Sporthal Lipa
LENS 1.(Team.Kuypers) halve conpetitie c-

19.2\ uur .LENS L .- hgelsrnau .)r'20.12 uui CronvLiet 3 : LErIS L
21.00 uur YCS 2 - IENS'L
2L.\8 uur LENS 1 ., - HMSH 5

De Nr I s 1 + 2 gàan tloor naar de vol,ge-Dd.e rouale.

[1 nc Sporbhal
Sporthal L.,IPA : .Lineausstlaat:

Ju tt /A VRN H€T J€UGDFBONT: àtgomaankonrokrpersoon: 
.@ 8i'J** ff:l;,S:.ïíliïï:tl1ïjl"l] ;," 3gl!"*. 

re, 
'3e7 o, s4 '.

edstri.l A-B-C-D-E en F .1eucd..

AfbeLlen voor onderstaande .weAstriJ den e]-leen biJ Peul v.d..Steen (39?0154)
zo snel mogeliJk tloch uiterliJk de dag voor d.e vetlstriJd voor l-9.00 uur. BiJ geen
gehoor belIeu DeBr ArnoLd. vd. Donck (3976fi2). In uiterste nood nog op de tlag zelf
beLlen naar L,ENS (36613r.U) .biJ lemand van de Jeugdkomisgie.
E1fta1 alatr]n aanvang. tecenstander . -ult thuis terrein/rleIal. .ga.U.k.Lens :1r

1o
r.j.3o .
18. oo(ve

2t
25

z!
22
2'

A1

31

25
2t

2t
,E

aug ,,lU. 30
aug r: 1!.00

aug 14.30
eug L0.30
aug 19.00

.F1öreaat.A]-- - -Jrthui.Bl VZ -- " .-

Velo A1 .uit ...-: Noordweg
vriJ
tr'loreant Bl , thuie V3
BiJ sriJ ktoernooi uit Sp.park h. frene
Velo 81 uit Noortive8
vriJ
Quick Stels thuis V3 .

Niketoernooi uit terrein'AnO
Alexaodriar66 . tbuis y2
VeLo C1 uit Noorchíeg
ODB Cl, uit ALbardastraet
Floreant CL thuis \z
I{i}hel-nue CI uit Westvfiet}Íeg
FLoreart C2 thuis Vz
Quick C5 uit Sev. Lobmanlaan
Quick C6 uit Sev. lobmanl-aan
tr'Loreaut DL thuis V3
Al,exandriar66 thuis Vl_
Velo D1 uit Noordweg
Fl-oreant D2 J , thuis V3

Quick D\ ul.t Sav. tobnaniaan
Westl-anilia D3 'uit' Hoge Sonen/NaatdniJk
Quick D6 uit Sev. Lohnaulaan
HestLantlia Db riit ". HoiSe Boneu/flaa]atrÍiJ k

)

B2
83,
C1

23 eug
21 aug
23 eug
25 alug
19 aug
21 aug
25 aàE
21 aug
2J atg
25 a\g
21 eug
23 au8

eug
au8
aw
aug
aug

21 aug
25 alag

19.00 -'
10.00
19.00.,
17.l+5
18.30
11.00
19. oo
13. 00
18. 00
18.00
11. 00 .

r_9.00
u.l',
13.00
18.30
10.00
19.00
11.00
19. 00

13.30 , .:

9.30(RÍJ sviJk)
18.oo(vero)

r.8.00'
!.00(auto )

18.00
16. L5 (velo )
1?.15 (auto )
10. 00
17.3o(auto) .
12. 00 -
1? .00( auto ) '
17 .00 ( euto )
r.0.00
18.00
J.O.4)tauto,, -"" .'
l_2.00 ,

1ï. L, (auto )
9.00 ( auto )

18,00 ( euto ) -
10,00( auto )
t8.oo(auto) .

c2

C3

ch
D1

Í

D2

D3

D4



D5 2I óUÉ . 10.30
25 aug L9.00 .

" -EL t ':2L eug 11.00. -

':r
BMI Dl- ., uit Eeugel-o1ean ..

- Westl-anöia D5 uit lIoge Bouen/Naa1dl.lJk -
'Fiodéaut E1 tbuÍs ,, , Y1 . . .. .

thuis
uit
uit
uÍt -'

.Uft,-" uit
uit
uit

9. 30 ( auto )
r8.oo (euto )
10. 30

.1..,16.L52, sug 1ï.00 '-: VioÉ El-' r' .i, .i'' uit.. M. Stokela"an 'r . 
'

E2

E3 -..

E\, "

E5

2r
25

,2r-
,2,
2!
2q

2t
2'

èug 11.00
èug 17.00
Bug ... . ,9.L.5 . _
aug . . .17 .00 ,, ,

aug 9.I5 '

aug 18.00
eug 10.1,
eug 18.00
a'ug :

èus.:
èug
sug.,
Éug ;'
eug '
óu!-:i';
eug
Bug

Fl-oreant E2
Vios E2

.Quick Steps .EJ
' Dle ,Eaghe EL '

QuicÍ stepe r\
Die Haghe X2

Quick Steps E5
Westlandia E3

v1

Ni J kerLlas^u
0ckenburgh
NÍJkerkr aai.'Ockenbu"gh

NiJkerklaan
Eoge Bonen/Nae1duuk

L0. 30
16.15 : .... ,_

8. 30 ( auto )
t6. t5( auto )'

B.3o( auto ) - '
t6.l5(euto) '
. 9.L5(auto) .

i:1ï.00(auto)
- 10.00(auto)

1?..00( auto )
L2,.00 .

-L2;00-rr .:
9,i30 .'. ,

-1r.1' í 
" 

":,.i,,

', 9.30 ' ".i
45.L5 :

'L0.15(auto)

x6 -.'1,Í;'

.E?,

EB
F1" ÍÍ 7i" ''

12' a.
r :-r

F3.
F)+

2t
25
2l'
2L
21.'
2'
2L
25
2L

l-1.00
18.00
12. 30
72.30
Lo.. oo
L6;00
10.00
16. oo
11.15

",. :tlèstLardie E6,' uit , HoBe Bonen/Nèíldríijk, LENS ES' a '" thuis v1 :,Í .:à

LENS ET ' ,. tuuis" .r'., . v,1 ;
': l ''J'loré-ant FL , '. thuis ' ' VL

.::.! rvió6 Flr' .' " uit ^ M. .stokel-àan .., '.

' :.1r Fforeót F2 ., .thuis . :. vt' Vios. F2 ^ . uit .i lil.. StokeleEn r . '.r."r.

Quick Steps FJ ult' iNiJkerkLaa.n ,,,.;
.,rriJ

. BIJ ZOI{DEBHEDE{ r )rl I

g. 
" rlit

,

-- vragen, problenen?? 3e1 dsr naar PauL vd. §teeD (397015\) .t;
- Ís de kontributiebetaling el" gelege]d ?? net is buna L septenber. I I ;z'
- opstelLingen: d.e ouderstoande opstell-ingen ziJn nog voorlopige opst,ellingen. Iu overJ-eg' uet de leiiters/tralners kunner er de kouend.e vekeD nog viJzigingen plaate vinden. KiJk-

tlaarom ied.ere veek goed iu rrelk tee.n Je stàt opgesteld.
À1 t/n C3: Aèze opEtelLingetr word.en door de trainers na tle Leetste treining bekeDdgeEaakt.

Nog Ie,og nÍet alle,spel-ers hebbeu ve op ale trainiEg gezien. Daaron kunnen ve ook

Clr: (voor .2
Eog niet net aIle tei,nq gaen voetba{en. 0p 28 èuguBtuB kont iedereeu in ektie.

5/Bl J. ADbèl . A. AralbaJ, §. Esg ierl R. Fl-orentina, H. Keffe.r'R. Keinth, E. Kisi,'rD. I(iYangi, D.
. Bo&\!e1aïetr, R., ale -Rooale, D. BooS + aanyul,ling.t' t l.

+. D2 l
l,eÍder : T. . Roo
d.eze opst
A. Behar,
eeLelrtle.

D1
D3

Dh

p2

(k) , A.' Ramhiet + '6 à B sirelers uit èe

': A. B1ou, V, Bruin, A. Cahak, P. Coole!, A. DuivesteiJn(k)r F. Xlkadirl, M; Etou-
erti, V. vd.. Geeet, M. Ineci, M. Leidekker, R. Nolten, M. Poot, N. Sillokus, .

' B. VreeswÍJk,. T. .YildiiiIo. .. 'r. \ . ,Leider: G.- Mul-d.er. - .!. .
: R. Bek}Íng (U), n. el Bousta,ti, Z. fftoffiàf , D. Gun'ay, D. Hoos,.R. de Klerck,

F. Kuik, A. Nanalpersa!, F. NèzaraLi, J. Pronk, B. Sabri, M. singh, M. vd. Voort,
G. I{eeterhout. teÍtler: T.. de KLerck.

eLLingen vord.en door d.e trainers
K. fliev M. Oóoen,'0.'PeirÈc

leitler: 2'l

na de laetste traiuing bekenilgenaakt.

E1 +, E2

P3.
- E! 

"^''u..
E6

tleze opstelllngeb rorden tloor d.e treiner Ea d.e ]eat6te trèinj ng. bekenègeE€akt.
F. Deebeu, T.' Kó.gur-ri, n. fióp'(k), N. MuDS, M. 0ostèrveer, S. 

-Oofrtgirà, O. Sen-
99z:l'...,..:.'',o'''.-'-.,,!e1tler:,M.KÍpp.L. Droppert, §.,vtl. I(ruk, M, ter Liad.en, Y. v. I,oon., S. Spiessenà + I+ dpelers van

O. Duian, O.'cokgul, q. GokguL', ,r."ae nöE6lln. d.e Boode, T. Stuivenberg r '.
l. WilleiJns + keeper. , Leider: T- Stuivenberg.
O, 3aba, 3. Blans, E. Laeci, D. tlagtegaal, I,Í. Toka, D. Unnu, R. Verhey, c. yildi-
riu + keeper. Leialer I ??
K. Aley, A: Arnoldus, c. Arnoldus, .4. eI Sougteti, M. Boutier, R.: eI Gezery,
R. Staes,' M..Ve'neàa.' ) " .' ' Leltter: ?? I i
K, 3eda1,' R.,' Békker, S. Haddouch; S, Kaffian, Rr Sard.J oeperdatt, F. ,Seygi,. .

L. Stastre, A. Susan, X. YiLàirim. -., Leiiler: ?cà;,;';;à*;'";;a;;-;;";;";;;fi-;it à" "Ëiffi"'"p"j..;ï''o..msran, R. teJ Berge,
S,,.Boueli, J. Sruystgns, J. Dogen, M.,Drosten, T. ,Hassa,ur'M.' Hendriks, L. Immers,
R. Kerste4,'M. Sariöglu, A. Veeren, K. lÍafravens. ,., :
I .' .,. . -.í-_ , rl.r:i, - .., -.1.-T - .!. i, r ji_..tr .. .. .t I .

EB

F1 + tr'2

-.:,r'. r': I r; 
-,

r, I
.:,r :1i l.

§ .7.



F)+

'I. Ayyadi, R. Brurnnelka.np, M. tle Geus, J. Hayen, Mi e} Mahlr V' Reuver,. '

J. de Rooale, S. RqoB' leitler: M. Broasteyn.
is nog vru: R. Abd.oelrabnen, A..'de Braba'laer, l't ' -Driessen, B. Guthr B' KeIoElu '

Ri.1 svi.lktoernooi voor Bl

Niketoernooi' lvoor Cl

Via sporthuis FYee Kick SPort
mee te spelen in het lnternati
voorrondes heeft en }Iaar voor

l{íst U t14t..,...

Dl{6, Yrà6enburch, Tonegido en Laakkr+artier spàIen in poule L. LU{S, Te Iíerve, DH! en fiJs-

"ilÍ t, poule 2. Hedstii;den vàn 2x12 à minuut. Daama nog eeí finalewetistriJ d. 0n 15.30 uur
ïorden de priJzen verdeeld. Veel- suËses 4.s.. zonda8.

i . t. i

aan d.e ,Weinar6traat heeft ons C} een uitlotligiDg ontve.ngen on
onale . Niketoernooi biJ AD0.- Een toernooi. ïat in heel Eulopa
t.z.t. in Ansterds,E ale finaLes gehoud.en Íorden. De uiteinde-

liJke winnaar ga.at een week naer de W.K. t9h i.n Arnerike
A.i. zaterdag ipeelt CL in poule A met el-s tegenstantlers: Concordia ui-t Hillegon, DOSR uÍt
Roelofarendsveen en DCo uit Hq.arlen. Er ziJn vier poules. De rinnaarg plaatsen zlch voor tle
halve finales en de vinnaars daarvan spelen tte echte finele. Slechts de nunmer één geet
t.z.t. naar Amst er alaJo. Zet je beste beentJe voor en speel sportief. De, vetlstrÍJtlen tiuren
2x12ninutenenon].6.00uuriSdepriJsuitreiking.'..:.

Ge en traininc op

I.v.n. tle yele weastrijd.en en de open d,agen (op 2518 en
riingen:

25/B de traiuing ,ooJ »3, D\ err D5
- tte iraining voor E1 t/n E6 (Eï en EB traineu vèI)

de traÍnini voor FI en I'2 (F3 en tr'l+ trainen veL)..

tlgl
:l

vervallen onderstBande tral-

. .,]

de

open dagen : i '. i;
Op T{oensdag 25 eugu§tus à 'f september organiseèrt de J eugdkomis6_19 !Í_e_ei open dagen-op 

-LXÍ{S.
Aàrepak van ae Zvàarèvegersgaarde heeft weer keurige folalels .gemaakt. Bet ziJn er 2000.die
deze \Íeek via de óuders óp. tte scholen zull-en voràen verspreid. De open èagen ziJn alit keer
specÍaal gericht op kíntleren van 5* t/m I Jaer. De F-klessers tlus 

" 
Ze gB8,n tralnen' voetlal-

Ièn en penaltiesschieten met tl-rie bekers voor tte beste schutters. Daarna patat en linonade '
We begiinen oE I3,l+5 uur eu ziJn oE 1.]6.00 uur kLaar. Weet Je ieóand ?? Stuur hero tlan ge-
rust àehs le.rigs .

De voorlolige konpetitie-indelingen (start.\/9) ziJn bekend en hebgen op het publiketieborfl
in de hal van.. ons. klubgebouv.

I'ree Niik bport,'vaar natuurliJk a]'onzë IEI{SEBS hun sportspull-en .hoièn ' beeft onze Ai vóer
tetroorf:.3È à"Uoípeo tloor kledii§ (kousen, broèkjee en' in!.oopshiits ) en tassen bèschikbaar te
steLL]-en, De shirt§ werd.en aengeYuf-tl en d.e trainingspaklen ziJn nog aanvezig.
U" À"tro"a"r" Spa Èebber ei voór gezorgd dat Ct ér:nóg'itéeai netJe6. biJloopt eà Tronpauto-
verhuur regelt de'zaakJes rond.oE Dl. perfect. HiJ ziJn bLiJ met bolenstaande sponsors Eaar
zouden er graag no! vat bÍj hebben. Met na,ne voor LENS 81 ziJn }ÍiJ 9p'zoek neBr een spotrsor '
fnteresse í:,ràr a"o eens Inet,. PBul- vd-. Sleel ; 39?015h. .. ._.

'i'1'DÍt tres vroe§er eeb rulriek die de toenmalige redektie gebruikie om dingen ontler ale aanalacbt
te brengen. Wij ,willen dit nu toch ook eens tloen. -Wie rrèet' helpt het: :

-wist u dat : IENS Àz nog steetls eièen telOer' beeft en tlat' ze' zoneLr' Leiàer nlet mogen voet-'
belfen. .'- , .'t'' -.' '

: LENS D3, DI+ en D! noB steeds Seen tr8,Íner hebben en dat ook zij een trainer
verdieneD.

: ve op tle voensategniddag dringend verlegen zitten
ess istenttrainera voor de Jongste Jeugtl.

-vist u dat

-wist u dat

1r ' r8.

(13.30 t/n 15.1+5 uur) oE 2

Koopetitle-indel-insén
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lel.: 07o - 397 01 54
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C. v.d. Wilk
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DE LENSREVUE weekblad van de voetbàlvereniging IENS
67' jaargang, numme-r 4' : i ,r

26 augustns 1993

.van,de REDAKTIE - ,:

uitorsto inlev€rtormiJn kopii: '

Masndag 20,00 uur in het klubgobouw

.)
D.ÀGEN

- '- : r! ,-

I

,',
voor velen duurE hèt veel Èe lang naar dè optlmlaEen
onder ooE denleu aI ln,dagèn voordaE ze eindeliJk
'kunnen.zeggen , ..í De konpeÈiÈiè tB èlndeluk toegè-
baraten'l t" ' . cii.
J .À
Vreemd eigeulljk daÈ de menBen, het altijd maar heb-
ben aveE dagen en dan het liefaE over eeu npaar' ook
aL.bedoelÈ meD cr soma .veet meèr. ' , !' {

Er zijn veel 'aoorten dagen .(365/66) 1n eeD Jaar -
iets mlnder Ín .een .rnaard enz.i bij zondere dagen
(verjaardag),;. feeaEdagen (kersÈ-pasen) ; tradiÈieda-
gen (sinterklaaB : oud eD nieus).

" :'
LEten we- de dBg eens. yooraEeLlen aLs bovenslaand
fiquur dan zieÈ ledereen 1n ééa keer da! dit een
gewone dag iBi maar er zljn cr meer en zo kar je de
volgende dageE tegeDkonèn : i: ,i:; ..

.oPen

dag

.,.halve-

dàg q"-"Lanàà'.dag

moeder vadeÍ
-t.

'l

goede

dag. ',.,- .-_.9.,9 iwii d...Si

DageD zat zo lrinden wij'naar ,er, is
waàrop de LENSERS zit.Een-'ue riaèhÈen en
TIÍIEDÀG en diè beglnt ovci. een-paar d

tiij zeggen voor.deze week,'gedag ! ! l ;'
:::. .'

. irÈ

maar één dag
dàt, iB KOMPE-
ageg. )rl

1.

,
tË

w w

De redakEle

r1r

l.:

i

I

:rl



. .'rí4...RgÍD)AXTTE
ÍíISr U DÀr....????

oEvoNDBIr een lgerlnÉorloqe 
t

btj de bar.

,ti
rJ ".

*' 
, i:; ir! ::i .l

Nadere informat.ie

in navolging van.de-JITKO ook deze -week.enkcle . nl8tudaCj ea- van uw. redakEie er.zijn :* - -.--,.;-+
een È1ryàmachine Èypt, en een nletmaóÉine nieÈ ? f !r. ' .- I',
Jg door een deur naar birulen kan: ? ,,1 i,,;r' - , lals Je binneB staa! weer naar buiten kar ? l:',hij op aloÈ ia je er nieÈ ln of, uit kaB ? .eeí diaaideur diaait ? '--:."-; ' '

Ài; t;-;1k;.;"[ö-in ae splegèI kijkÈ Je van ntenard.etr kaa schrikkcn ?" (

nu al tij den€-oefenuedatrij den brijkE da! de bèate voetbarlera raage de li.ln EEaan ? ,dit ook geldt vcjor/acheide- en grenErechters ? '.
ale u heÈ beEer weeE, u zich kunC opgeven biJ de JUiKO ? .! -. '. r . ;''.
daÈ a1le jeugdelfEallen zaterdag in aktie koÍnen ? , 'r " j :'
ISPORTSTGNàÀ!" van lokatel weer terug zIJn in de ethèi cti op.kabel ?

DSPORTSTENAAL"
Op !. mei J.l. zag het- Àlgemeen BeaÈuur van
Lokatel, de loka1e onroep van Den Haag, zich
genoodzaakt om a1le uLEzendingen op Ee achor-
t.en. Daazxnee krran (voorlopig?) ook een einde
aaD heE inmiddelB Èopulaire aportprograÍrna
lsporEeignaal', . !

Maar er ia goed nieuws, wanÈ net lngarE van het
eeraCe voetbalcompet 1t le-Heekend (4,/5 aeptember
a.s. ) ie nsport.sÍgnaalí terug.isportsignaali heefc inmiddela een atichlingB-
vorn aangenomen en produceerE vanaf daE eeraÈe
lteekend in aepÈembèr ledere zaterdag- en.zon-

AZTBRETDTNGI,I I. ' È'..:;'' r"'I 'lloera, urí redaktle heefEogez ,nsultbréiding' I ÀÀn
hèE begln van.dib nteuíe
eelzoen is de redakÈie ver-
bltjd nct, de korDEE van een
kerEvers redakeielid. sanen
zullen wlj er voor zorgèn
dat uw vertÍouwde LENSrevue
er ètke Í{eek picobello uit
za1 zl,eE.

dagÍíiddag van 1 Eot 5 .uur het. loka).e aportpro- -'
gramma, rneE o,a. live-f1it.sen van voeÈba1ned.,.'.
6trijden van hoog tot laag ( KN\rB en HVB), al1e'
uitslagen en sEanden (ook van de landeliJkejeugd- en danesqompeEicie) en zaalvoeÈbàl-' .

nieu!r6.
'Op zaterdag tuEsen t en 2 uur de KNVB- en HVB-

voeÈbalvoorbeschouríingen' eD zowel op zaÈerdag
a1s op zondag Eussen 5 en 6 uur de eportover-
zichten (net uilgebreid aandacht, voor voetbal,- zoalE uitslagen/6Èanden/lnterview8). Ook ver-zorgt xsportsignaal', weer.alle gegevens op de
aportteleÈext.pagina, s van;de lokale ornroep (W'
VHF, kanaal 2). KunE u ,E ayondB nog eens rug-tig alLeE nakijken. Ook op zaEerdag en zondag(voor zover van toepaesing) de mededelingeE
inzake afgelaecingen.
'tsporEa lgnaal T , vanaf 4 EepÈeÍÍÈer IBDBRE zater-,
dag en Zondag vàn 1 tot 6 uur opt

lD d6 eEh6r 9{.0 nl
- ., t. rY.,.YaP klaaaI 2 (goluld)

Het nieuwe voeÈbalaeizoen aÈart i{eerl Dat bèt;-kent, daE het, veer druk vordt en gezelliq i.n
onze kanÈlne. Maa! zonder rnedewerkeie gaàc-hec
niet, dus,.vragen blJ oudera die.ong of'.de.za-
terdagen lriI1en helpen in de keukén.- Héti ialichE en leuk werk. U kunÈ- zich ppgeven bij deËar. .",,-.'r- i

t

i Gtí@

Nanens heE beËtuur dankt de redaktvoor alle zonnige ànEichEakaart enpie heeft irogen ontvangen.

eRoTE CrrtrBÀcrrB 
1_, 1

Begln aepte[Èer knnne! JuIIie hit,.r*,".nr.ru
. het. speciale fornulier orn bij .ouderE, faÍitlie

eD buren alvast bij .voorintekening de 1oten van
- de GroÈe Clubactie Ee verkopen. Vóor Jr S,OO perlot kan ceniedér de club (dirs LENS!) Ét"""r"'là"

bovendLen nog meedingen naar schitterenae prij-
zen t
Àfgelopen jaar rra6 de deelname boven'vertach-glng en dat heefE het. BeEtuur doen beaLuicenexcra loten in tse koDen." g+egene -net de meeaÈ verkochÈe loEen op dezelijEt zal van de EKO een prachEige EXTRÀ'pRI,lÈ

-.onbvangenl
U r.ee=t heÈ: de.1opbrèngat komt vrijl{el geheelÈen gbede aan LENS, dua uï getd -wordí goed
besEeed !

ie
di

een leder
e uw klup-

"l



EFT,,rNe,2z IE*TEMBER-A.,. ozrrnsurrÍàr,rr' :-" :. - . -.j ',, '':"-:"1*"
i,. .',i,;.''l í rl; í \,'í :.' . ' .r i ,: ', . ....', .t .-' + ..

De verko_o-Pl.van plaaÈskaa;Èeh _voor_ heÈ fèl8jo,. goklqg,EKo oai" z{cfr verblildin'meu ngezidsuír.-:
naar.de EfÈe1lng gaaE voorspoe_dlg-!- Denk er aan: brciding". re-zun nu rnaÈ í;n- vlerenl één heer.vol ÍE vol..' dug trccg cr EneI bij t .. en drlé darneg.l.. vansese 

":.rí 
-"ó""iËrt.i" i

De kosten bedragel I 42.50 D.D' rncl. vervoer. noèÍnen wè oEszelf nu rnaar -da nr iÍ,"---------]-l
en toegang. Rcaervelen is alleea rflggefuk legen DlÈ tean van enÈhouBlaaÈe LENs-era zÈl ervoor
-contante öe-r:aIing bij Mariinrle v-.d. Donck. gaan zorgen daÈ JuLlic naast voetba!.Iàr n"!tà.".varaf de D_-klassers -qogen de klnderen zcl.faÈan-, heleboel- andere ieuke dingen rnogen . vèrwacf,Èen. .
dig mee, de E en F klassera kuÍrnen zich alleen ?le zullen In,d6ze..EKo-niÉrlek -aceede verhaal
opgeven met, begeleidíng van tenminstè 1 volwas- docn van o[ze 'ak!ÍvÍÈciÈen. BliJf lezenl I t l; tsene .

opgeven uiterlijk op zaterdag 11 sepÈenÈer. -l" .*"-' -'r' i':- l

onze jeugd- heeft cen apaité lnfotmaÈiefolder i- ' ' " i
ontvangeir. i t' :.
Voor nàdere inllchÈlngen kunE u na 19.00 uur '. "r-. lr ,
bellen meE MarLanne v.d, Donck ÈèI. 397.55.32 ],:, t

Sclí@ Sanioran HommlsSr@ t
;

LENS 2 etr d€ cqreÈitie 1993/1994 .
omdat we weÈen dal er'ook vele fanatleke fana van LENS 2 zun (Èrou'irene; voor werkniet...), PlaaÈaen we hlèronder het l{edsÈrlj doverzicht voor hèt KNVB DlatrlcE liest IfReaerve2eRIaÉgeÀ,conF1eot,net,de1iggingvaDdeÈerre1nén.

el ftal I

1n dë'

zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondàg
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag

LENS
GDS
LENS 

- 
.;.

VRIDENEURCH
LENS
LENS
ÀD-O
IIERIiIES DVS
LENS
H,M, S. H.

I,ENS
RKAW
RVC
I,ENS

nove[Èer]' ( BEKER en/of
novembei :a VEIO
november . IJENS
decembet' LENS
decenber GDS

Voor de aanvanggtijden rrad dè r{edaÈrljder vertrtjzen ve naar de aankondlgiugen inde

5 aeptenÈer
12 EepEe[Èer
19 6ept.e!Èer
25 aepEetrÈer
3 okEober

10 oktober "
17 oktober
24 oktsober
31 . okEober .,,7 trovemb'er

RVC
Í.ENS
RIJSÍI I.'K
LENS
BIÀI'W ZWÀRT
RKAW
I.ENS
I,ENS
ÀLPHENSE B'
IJBNS

INHÀàT1{
2r
2g

L2

!
i-

l"

1,

{

l i, ''j

LENSrevue.

I.llaqlao va.D. dc tírÍËdlrlén
3Ig-SII,ry SporÈpark'rPringeB trenei, Schaapueg, Rijswtjk.
IIERMES D.V. S. SporÈpark lHargar, Sehiedan-Noord
VEÍ,O , Noordríeg 25, $àCeringen
lyC Sportpark rPrinsea Irene., Sshaapweg. RljswiJkRfÀW KasEclenring, Leidschendan
9P9 EraanNsweg È.o. SchÍIdersgaarde, Den llaag
ÀJ,PHENSE BOY, SporÈpark ,De Bulení À1phen a.,d. RlJn i
lD9___ _ Zulde4)ark, Mr. P.Drooglever Foruynweg 16. Den Haag
VREDENBITRCH .ÍuIialaanEJe bij VredenburchHeg, - RiJÉuijkII.M.S.l{. VrederuEt.laan,DenHaag
BIÀw ZWÀRT Dr. mansveldkade, -wasÉenaar .. . ;i,,'. :,. :;

i

I
.'l l

l

..i
I, J

,lWiIt u de aeleqbiespelers van LENS aene bèzic zien?
TljdeDs de córnpeÈirie sordÈ er op dinsdag-, Éi:nàeia.g- en triJdagàvond getralnti-op LsN3.'.,

91-c19rr1rs9rr9 begelerding Ie ook dlt aeizoen ln handen-van-hoofdcrainer'ua.ra.r,'*og, a.van de 2e selekÈie Is PeCèr BoÉ,Èerwijl Ton.,a-cravendljk lndividueeltralner 1s,De rnedLache -begelelding- -ls . tn handeí van Edlrln Coret: (naeeeur/rerzoigeri È;', Oaà ,àou(fyslotherapie)
Leiders van de eLftaLren ziJn: Ton .'"s-cravendÍJk (1g..e1fÈè1,), ceea Bogiech (2e ellfcar)' Helna (3e e1fta1) .

traine*.

tendijk'
j

crenarechterB zijn: Rob BoÍn (1e elftal) en Jan Laners (2e elfEal).
Het aelekÈ1e-uedgÈrij dsecretarlaa! ia ook nu, wèer in handen van Fians vall. den Bergr,.

an

I

I
§,, tl
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S(BIí@ Sonioran l-{onimissio
L-"4. juirslacen

0èfen raJrura senioren-zon selzoen

rpNs I .' .i- nuro zat. L ' -l '

tEN§ e' ., ,'.. . "',--,DpI'Io 
Zat; .2, a.i -,: ,r

LaakkwBrtier'1 : - LENS 1' 'r I

Piogramna 22 augriÀtus'afgekèurd' ' . "

5-0 :' 6:à' '
. 6-0 ''

l+

Scheid.srechter Ve Id
Zor; 2
1 .00
l-1 .00
1L.00
L2. 00
11, 00

tus
voorburg I
Voorburg 2
LENS 3
Tone8ldo ,
I,ENS 5

- LENS I
- LENS 2

- Archipel 2

- LENS L

- voorburg 5

- ï IENS 6- -
. :- LENS ?JT,i(
- I.ENS ö

IIUB JUB. T
IiVB , JUB. T

. Annokke
D, Andrade
l'1;- Mooinan

uur
uur
uur
uu!
uur

l-0.00 uur Voorturg 6
12.b0 urÉ voorburg T--
1lí.00 uur voorburg B

-n. np.t
nin

! n.n
n.h
H.9 1

:r

I,Iestril dfornulier i
'i' _.' - n

nvutïen voor LENS 3 .+' lrrls-'Ï'Ï.t .v. H\TB JIIB .''Toèrnooi

[rilrs s' RES.H.IcI,./1e r,.
LENS L RES. 2C KI..

Dinsdas 31 augrrstus
19.00 uur LENs 1
19,00 uur LENS 2

1!.00 uur LENS 3

Conpet itiellt!ll

Poufg . 1-5

Poul-e 13

- tweed.e rontle IGII Beker ??

- LENS Zaterdag L ; o.v.b
- I,ENS Zèterdag 2

H. P]-oeg- -
L. naaphorst

W.NR ule Sèlieittsrechter 1dVe
Zon 5 se
1 .00
10.30
11. 00
r-1.00
10 .00
13. 00
L1. 00
11.00
13.00

uur
uur
uur
uul
uur
uur
uur
uur
uur

RijsÍriJk 1
B.V.C. 2
IENS 3
I,ENS h
oDB '5
IENS 6
IENS 7
Quintus LL
IENS 9

oktober

- Ï,ENS 1

- I,ENS 2

- croEvliet 3
- RKDEO l+

-iENS5'
- HVV )1

- Cronvliet 6

- LENS 8
- RKSVM ].6

roLo/rzL
aLool62L' 3087/555
3L281566: 3Lo\1562
3L\61569

. 32$/62'( ,,. 33otl6\6
3330/681

. Wagner . .,.

. CoLle

.J.M. vd. BoI't

.n.
,n..
.n.
'tr: -'.n. ,"
.n. '

Ir
H

N

n
n
n
n
n
n

n

I
2

Zondae 17
11.00 uur QuÍntus 3 - IENS 3

-DHL8.11.00 uur LENS l+

Pro au.ma is onder voorbehoud van 1{L

HVB JUB.T
... EVB JIJB.T

n en eanvullin

n .n.
n. n.

ilt.

pasfotors: AlIe nieuwe seniorleden d.ienen z.s.m.! een pàsfoto in te ieveren biJ 
'le- 

trainer'
leialer of Seko.

t LE}IS 3 t /tri 9'. naanAag 30 augustus I I 20.30 uur.
AaDvoerder sbil eenkoms

Írainiug niet geselekteerd.en: elke dondertlag 20'. 30 uu".

Indel-ing vèn de elftalL en + ti,lden thuisuedstrild
!ENS
LENS

; IENS
LENS
LEN§

ErIVB
KIÍUB
fiirB
HVB
IIVB

1ll.00
11.00
L1.00
1L-.:00
11.00

1
2
3
l+

5

2e klasse A
Res 2e kl-asse A
Res Le klasse E

Res 2e klasse !'
Res 2e klasse B

uur LENS 6 HVB

uur LENS 7 IIV
uur *-- .'LENS B IÍVB
uur - -LEtls 9 EYB,\uur ; É'.', -. -* . .!ii',

Res 2e klasse I
Res I+e klasse G

Res \e kLasse 5F
Vet 2e klBsBe A

13.00 uur
l-l-.00 uur
L1.00 uu.r
13.00 uur

.(.,

TIGGTN G TEBBEINE{:
Pr.Voorburg

Tonegido Sp.
sernur",d:.àeir, u"""i*&,
ibmplex Dails ii!t.; Rod.elaan, vo

rer: àó6u302
orburg, te1: 3860896.

.1: '

'!
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IENS 3
IE\IS U

I

LENS ?

i,ENS B

SEEenstelling van de eLftellen voor 29 ausuEtus 1993

LENS 5

rordt door de tralner sseengesteLd . Jr . ,,.'
V. vd. Berg, E. van lfuiJff , F. van KniJff, S., cle Nennie, F. §ekerÍs, J.. Waesèrnaa,
3. líassernan, D. Iloo8endor],, H. Zuur, A. ZuppèIlt, D. BronkhorËt, J. Veretra'àten,
R. Uit De BulteD. .:
J. Bertens, J. Colpa, H. Dietz, F. Disseldorp, F.. Gbrritsen, W. HeiJnen, G. Kepper

IENS 6

man, W. Kouvenhoven, M. Reuver, R. noodbol., F. Schuurnen, C. §poelstre, A. Bee-
sinh, P. Schul-ten, A, Vlerling.
R. v. Assen, A. Ba], A. BiLalerbeek, G. DuivesteiJn, L. Endlich, G. Goosen,
J. Heyink, P, HeiJnen, 3. Holt, Q. v, Noort, S. Rozeme, R. Sc_oLt e.D;'_.G-;. yëi: V,e-fge,
L. vd. VeLde, E. VerEolen, M. v. Hassen, H. Buyfelasx. , i ' .,.;1.,-
C. vd. Booga.ard, F. SíIiakus, A. Suits, J. Wlttlng,.. M. Deur]óp I M.. KíoÈs,'.C. [ip-
uau, II. Koirvenhoven, lJ. I(raeyenvelti, J. Schipper, J.1Mune,'8. KuiÉ'É eqBvuLlÍng.'
M. Kabal., M. Handeni, H. Yahdih, A. Zouine, S. Sliueae, M. JBmèI, A. Ezzahi, . -'
S. ELJaouheri, K. I0ta.mar, D. _Meghachi_, A..EJ:EBhi,'S..Me1hachi, H..EII!;!di. {,..'''

WilLen al-Ie aanvoerd.ers controleren of de spelerskaartJbs' nog koupLeet "iJn'àu di aur"
niet ver n zilDl I t

AfschriJven: tussen 19.00 en 20.00 uur

LEÍIS 4
IENS 5
LENS 6
I,ENS 7
IENS 8

3231730 
.l

3l+6ro88 l ; i ^ I
01891-1?9)+3
327305r, b.g.g. G. vd.. KreÍJ,,., tqJr 0U\8=181U9
3520210. ;

L'

F. Sekeris
W. HeiJnen
G. DuívestelJn
J. Witting
K. I[ha.Dmar

TeI:
Tel-:
TeL:
Tel, :

Tel- r

Lcrngs de sÍ?orEèin:. vcr 1-1, q! ei:Z|r1{ :,i I ód Q q{,.' :
ri-r'

--rrE

Uits].agen
5-'cI{P L

GDA 2
- ],ENS 1
- IENS 2

.'l:." "

0efenprogra,nnJ seniorei-zaterdas seizoen 93/9)r

aterdeg 28 augustus ll.NB/Poule t '-' scheidèrechter . -ve1r
1U.30 uur HoeksG Bóyí 1 - LENS 1

'LENS 2 - Trainen

Dinsdag 3L augustus
19'.'00 uu} IENS 1
l-9.00 uur IENS 2

COMPETITIET TT I!
4ertgqeLl+ septeqbe{
1\.00 uur HTSV 1
1l+,.3O uur DE 2

- LffiS zond:
- LENS zond.

- LEIS. 1

-; I'LENS 2

. Lo3.l/006:
" Lo?2/013

Í!.

S.. Schreyer
M.' Lalaran

r'l

3
o.v. b

Progra.nne 1s onder voorbehoud. ven wiJzigingen en Benvullingen ! ! !

Pasfotois: AIIe -nieurre Lealen dienen z.s.n.
of Seko.

'i .. ;

een pasfoto in te l-evelen bij tle trainer,. Iëlder

EveEtueeL aÍbel.-den en infornatie biJ John Boerena, tef: 39772't,3.

IncleLingen IENS'Ze. 1 en 2.

IENS l- (ee ttasse oo6)
GDA

croEvliet
G. Willem II c
HesterkYartier
Voorburg

, . PZII
' .v.v. rMaxine
.' 3.Iauw Zïart

DVC
MVo r T2

DHC

HTSV
Arch/0rnas

:

LI

r5r

,: :. .l

,



LENS 2 ( res. 2e kl-asse
Gil6:,ilr t+

SeEp. Aftius 3 ].'
uorr 5
DSVP 6 I

nAvA 1 't.'
DHL 2 i 'r;"-

ZRRL .

VO€TBRL

E 0013 )
RAS 2" Loosdulneu \' svGw/GEB 3
RVC 2' Duinöoid 'l+

EVB Jubilèuí Toernbof

lr
l'.'
i
'r."

I

t
1

Maand.ag 30 auguótus .19 .00 tot 23;00 uur Sporthal- IiIPA

IENS l- (TeaB Kuypers).ha.Lye competit-ie
'19*2b uur LE{É t- I Engetsnan )+"

20.12 uur Crorvllet 3 - LENS L
21.00 uur VCS 2 - LENS 1
21.b8 uur LENS 1 - IIMSH 5

De'Nrrs L + 2 gaan door naa.r de vofgeDde ronde,

.. Liigine sporthalLen i
Sporthel LIPA : lineeusstraat.

lrla 7G VRN H€T J€UGDFBONT: -. fflgemeen konroktpersoon:(-lt*J Poul v.d., Steen, Gopinstroot 103, S551 SV Dan Hooo. rot, i97.Ol.54\Jr'. _ 8Íj gaen gohoor: f,rnold v.d. Don(k..rat. 397.ó5.32. :.Í
i{ealstriJ dproEra.@a A-3-C-D-E en }' Jeugd.

A-fteuen voor onderstaande '.redstriJ dlen al].een biJ PBul v. tl. Steen ( 39?0151+ )
zo snel nogelÍjk doch uiterliJk tle tlag voor d.e ved.striJtl voor 19.00 uur. BiJ geen
gehoor belLen naar ArnoLcl vd.. Donck (3976532). fn uiterste nootl nog op tle tlag zeJ-f
beJ.len naer LENS (366131\) bÍj ietland van de J eugdkonnissie.

VIE HÀNGT EEN WEDSTNIJDPOSTEB OP?

Van Ae ti'rma Atlrepak hetben ve weer een aanbied.ing voor de bekentle neàstriJ dposters 
" 
vail

LENS l- gekregen. Afgelopen seizoen hingen zé hoofdzakeliJk op LE[,IS, na8,r dit seizoen willen
ve de thuisvedstrlJ alen van LENS ook op and.ere plekken bekend. nakeD.
Wie een goede, d.us opv8 Uentle plek heeft of neet (rinkels, superEarkten, voonhuis agrr d.rukk<
veg, enz), vaar elke keer een nieuwe ved.striJ dposter opgehengen nag lrordem, kan zicb opge-

;:'r::ï":: ïÏËËllti; op zateraas, I dagen voor de wedsrriJd klear in de eaninistratÍeka.uer
U tlient elke keer zel-f voor het opha,len en ophangen van d.e. postexs te zorgen. DOE MEE en
MAAK LENS NÓG BEI(E0IDEA ! ! GEEF JE OP 3IJ DE BEDAKTIE I Xen brlefJe Ín de brievenbus is ook
goed. ' r'

Elftal datun aanvang tegenstander uit/thuis terrein/veLd sa.m. k, tens
Al_

A2

B1

32

B3

28 aug
aug
aug
aug
aug
sep
aug
aug
aug
aug

9
1B
t2
1B
I

30
2B
30
^O

I
28
31,
28
30

11. 00
r.9.00
1l+.00.
19.00
L0. 00
19. 30
lu. OO

19. 00
12.45
19. 00

A1exandriar66 toernooL ( zie kopy)
Quick A2 uit Sav, Lobmaolasr
Velo A2 ' uit Noordïeg/Wateringen
HMSH 42 uit Vred.erustlaan
Alexandriat66 toernooi (zie kopy)
Vios B1 uit Melis Stoketaan
VeIo 82 uit- Noordveg/Wateringen
QuÍck 82 uit Sav. Loh:nanlaan
Verburch 82 uit v. Arkel-veg/PoeLtl{k
Duinatorp SV 31 thuis Y2

.L5(auto)

. oo( Qulck)
,l+5 ( fiets )
. 15 ( HMSII
.15 ( auto

18 . 30 (vios
12.l+r(fiet
1? .4, ( riets
l-l-.30 ( fiets
18.15

)
)
)
S

r6*

t

I

i
i
I

I

)
)
)



auto )DlI0 C1 uit Sp.pauk West/Zrneer 9.\r(
lWestiandia C1 thuis" . 'v1 , -i , .' .-,r4-l-8,00 r

'Ve1o Cà'. ' .' - uit j' 'Noortlweg/Hatèringen- .; :.10'.-00

,Qulntustoernoei :- (zie kopy ) ' r,'i ' ' , 1;2.L5(
-viès Cl- -' .ïit ' MeÍiiB Stokélabn,r . r' " 17,.15(
Tonégialo"C3 "t . thuis ; t' vL ' -' ' 13.30
Die Haghe C2 uÍt Ockeíburgb l':', .. , ..r:18.00('Velo C3' ' uit- NoordweglWaterln8en , ,:riL1.'00(
HeitLandia C\ thuis YJ .,r r , :. .É',:t8.15
quicÉ Steps Dl thuls-1, : .Vt- ': ,. --, g.SO,

i,Iesttaridia Di ' l,uit' Hoge Bonen/IlaalttviJk .. ,,,...1?.30(
. Ton.gsf do D2 . ' ' tirriis v1 

". 
.I1-.1,

Spartaanr.20 D2 uit '- : Rottertls,E . ' ,1. " ' . 1?,.90 (
WestLantlÍa D2 I irit' Hoge Bonen/I{aaldwiJE .,r. 1T-.30(
Toièglaló"D3 thuis .- ..V3 .. ," .,9.00.
Quièk.qtels D3 i-thuis V3:, 11.00
Quick steps DL thuÍs ' V3 ' : . ..; .1. r 13.00
Tonegitlo EI thuis \2 . .9.,00

Quintust<iernocii (zie tiipy ) íl'iï :' ' ., . ir r.: 9..00(
nKÀW'EI uit Kastelebring/L' da.m 16.00(

" 
Tonegialo E2 thuis Y2 . :.. 9'.00
Quiutustoerirobi '(zie kopy) 9;oo (

nXlW ne ' uÍt Kastelenring/Lt dau :, . --,'16.00(
Tonegido lE3 'thuis '- ) Y2. 'r.r lL.oo
RI(AW E3 uit Kast,elenring/L' cla.u 16.00(
Tonegido El+ thuis Vz i "-11;00
XKAW El+ - '- - uit., Kastelenring/Lr tla,n -1r.00(

.Tonegldo E5 .. lhuls - YZ '13.00
BKAW.E5 ' - r, uÍt KeeteLenriug/Lr alam '" I5.OO(
'SVr35rE3.. tbuis,, ..V2 13.00-
nKAW E6 uit Kasteleuiing/L' d.am 15.00(

aus , +.15
aug 

'... 
19.00

àue' fl+.OO
aus 13.90
.sep,., 18,00
aug 1\. oo

aug . -12 .00
aug L8.30

28
5U
28
29
,1
28
30
28
3o
28
29

L
28,

30
.1

28
28
28
28
29
'1
28
29

1
28

1
28

L

cL .;:

c2

D3

''D4,t ,
D5

r l''a

;aug. ;. J-!.00
aug 12.00

-i',r

auto)
Vios )

auto )
auto )

auto )
auto )

euto )
auto )

auto)
auto )

euto )
auto )

auto )

eutà )

auto )

auto )

'j

.,Jà'),..
c3
.{,. ..
cl+

DL
.a. ug t.. " 19:09
aug 10.30
afrg .,:13:30
sep 19.00

q,ep j l-9.00
aug 9'30
aug ' 

"LL1 
3Q

aug 13.-30
a.ug r 9.30

aug 11.30
sep Lï .00

D2-

eug L0.00
E1

E2

r3

E4

.30
,.00
.30
.00
.00
.00
.30
.00
.00
.30
.00
.30
:00
.00

., :. .;

Tl+

sep " 17.00aug 9.30
, ,aug I 10.00
eep . Ll.00

T

aug L1,30
s€i!- '1 16 . oo

28 àtrgl L3
Lsepi L6

28 'auÉ' ' 13
J. Bep Jb

28 aug 10
28 aug 10
28 aug . ,,. 1L
29 e.v9 ]0
1 Bep 15

28 aug 10
1 sep 15

28 au6 "r 9
J- sep l>

28 aug- ' " 10

ï,ooBaluinen E2
LooealuÍneu El+

. ..fonegitlo I'1 .

.1 Quj,ntuatoernooi
NKAW F1
Tonegitlo I.2
BKAW T2

'Tonegièo F3 ,

, BKAW T3
'' niJsviJk flL

9.00 ( auto
9. oo(àuto

ILO.30(auto
' .r 9;.00(auto
.' I . Ill. o0( aulg

9 ' 30(auto
; Ll+, oO( autoj ' 

B ' 3o( euto
1l+. oo( auto

E'

E6

)
)'.-

i
)
)
)
)
)

)

uÍt MadesteiJn
uit MadesteiJn
uit Rootlelaan/Voorburg
(zÍe kopy ) ":.rr . "1
uit i(astëLeniing/t'dam
ult Bootlelaen/Voorburg
uÍt Kastel-enring/L I da,n .

uÍt . , Rooclel aen/Voorburg
uit , Kaste.LenriDg/Lt da&
ult Sp.perk. Pq. Irene

t7
ri EB

T1

F2

r'3

pstellingen lrorden door de trs,1rérs na de leetste training. bekendgeÍBakt.

BUZONDERHEDENT

- IENS heeft nog enkele C-Llagsers notli6. I,lÍe weet een:spe.Iér ??? .. r { ,.-, .. : !

- Lees ook onderstaande "kopy eena aa.ndachtig. door. Dit ken echt nisverstenden voorkoBen,
- opstelli.ng a,edstriJtlen en toernooien zie kopy hieronder.

0pste11Íneen:_--::---.--_\..
A1 t/m C3: Aeze o

oE 19.q0 uur

E. Kisi,

Ben Je niet geweeBt neeu dan zelf even koritikt op e.s. vriJd.agevond..
nét Peul- vd. Steen, tel: 39T0L5l+.
J.'Appe1,,A.'AxB,bb&J, S. Essiad., 8., Eforentina, H. Kaffa, l.,Kainth,
D. Kiye^ngi', D.,Ra.Dkbelàïan,. 8. -de Rooale, D. Roos. t eanvullÍng.

.,' .-i, ,..
r-alners bekendgeraa\t -na.'ae teetstl ti:ài"i""e:

'Leider: T, Roos.
ïóïàEí aobr ae t
A. Sehar, S. BuÍtenhek', S. GonbaUl.t, B...Groos,'K. Iliev, R. Oe1drig, M

D. Petruc; R.' Pocornie, A. RarÈtiet, B. StriJk, R. vd.'ToL,. z.Lelaler : I,l. GombauLt ,
A. Blom, W. de BruÍn, A. Caloak, P. Coolen, A. DuiJvestelJn, F
Geest, M. Ineci, M. leidekker, R. NoLten, M. Poot, N. Silia.kus
l. YiLdirÍn, Leider: G. Mu1der.

0onenD3''

. Elketliri', V. vd.
, B. VreeèwiJ k,

Dl+

I

i

cb l'' t_ ,,
^ , rl.' _.

'l ,..'
D1 +D2



DJ

E3
EI +E2

, n.'s"kki"e,'a. ei Bou't'ti, z. ElbouJ ,.nei r "D,. Gunay, D' Hoos, R' .e Klerck' r

F. Kuik' n. Ranapersaïll'l'lti"*ii'-J' Pionk" B' ÈebrÍ' M" singh' M' vd' vooÍ-

.G.I{estèrhout.*',,..i"io"r:l:*rfïlïa'trai,.ine.
, t àrà." door rle trainer bekendgemaakt na de. 1{

:'F. Daamen, r. r"o'oi, ;i'Ïï;;tï:-ils' M' .osterveer' s" oufrighe' o' sensoz

, rc*r"Ïi,*il1,*iÏ*T'r1""i1"ilk, ,. i-"; r,i,,auo, v. v. Loon, r. Reuver, G. Ri

: 0.' Duman ' O. Gokgul, O' CoxSufj-J ' ae l**:: R' dé noode ' T' Stuivenberg '
' D. vernaet, 1,. wi"'"iii"l'-'--ieider : T' 

- 
stuivenberg' ''

: o. Bebao B.,Blans, rl'ïi""i' D:ïa-Éegaa1' {t- Tgka-,-o, Unuu' R' veihev ' G' Yi}

d.iÍin. L'eidsler: -S' Eikelenboou'

' ": I(. Alay, A. Arnoldus ' B' ArnolAI;-:-e1 Bousiati ' M' Bout-ier ' R' "è] Gezeírv'

' R. Staes ' M. veneEa' Leitlgr:.I'.Tur'
' : K. BBd'41, B. Sakker, S' Haddou;E;E Kalicharan ' B' SardJoeperead'' f' Saygi''

, A. Susan, E. Yildiriul 
---- 

Éiu"f1 A' Bouali'
i D.' Arsran' n. t'en aeïÀe, s' soldíf,-J ' s""y"i"n" ' M' Drosten' T' llassau' L' ' Iu

.. ners. 1'si!àrs: E' ten Berge ea Ch" Blon'

. .:'J. Dogan' M. ItendrikJ, n' x"'"Ëffi's"iiàËi"' Àï v""t"n; J' Hasner' K' Hal-ra'

',-.r' veus. -i,,l-l-der: F' Veeren '
: T. {yyadi, R. Brurune}kaup ''u ' ËËt''i.''rf'v"n' M' e} Mahi ' V' Beuver' J' cle

Bood.e, S. Boos. - l'eid's'tel:.M' Bronsteyn'

' : B' Abdoelrahman, A' de Brabend--M '_-Drit="e" ' n' èuth ' B' Kelog1u' Y' Kul'

M. Lihssen, l' o't"iËi"'-J' va' épet' Leidgr:. B' Lihssen'" 
';

El+

92

E6

!L
EB

F1

F2

r'3.

T\

wiJ net genoeg spelers voor vier "irt"l'I"' 
(hT)' De ervaring leert o

g is om een beel ""i'o"o'iJu 
te draaÍen ' i.IiJ -vraFen 

onze 'leugdleden d

in de buurt eens een ,.r"ïài""i"ïr"u"r "l 
iil rms te ko,en voetbalf

nee ne&r de training' Uoe;Ë rcst vu"t b"t is echt notlig'

LENStenue 
.

Al.1e speiers die voetballen in A2' B2; C2' C3'

Ë;;"-;;;;;; (broekJe, kousen en een shirtJel!

"p.iin"r"-r""e 
Kick- sport aan de weimarstraat

cb. D2. D3 en D5 uoeten voor hun eigen LENS

rÏl'néi'1"-aii niet t<oop het dan beeL §ner b

(nergens anders! ! ! )'

C-klassers 8ezocht

ID de C-kfssie hebben
dat dit echt t,e veini
ook oE via. schooJ of
nee& heE geÍust eens

Vervoer" naer uitvedstri.l den

In principe boeteD aIle speler
KoIL tlus altiJd oP de fiets of
ZiJn er genoeg autots dan heb

is.

s zelf voor' hun veïvoer 'zorgen'naer de 'uitved'striJ den toe'

tle bronrner of neen "u' "i'iip"ntaart 
Bee n-1 het verza'nelen "

Je geruk' vraag Je o'a"'"'àí'à"t-"uns t" riJden aIs het noèi

Alexandriat66 tgernooi -voor A1 e! 81

"' Alexandria'66 ib Bcittèvda'E roet tEie vedstriJden van 2 x 25 rnlnuten
Een pÍttig toernool olJ
De tlgenst,anders ziJn:
Al-: Exce1siorr20, Alexantlriat 66 en 

-AS-!IH 
'

;ï; ;i;;;;ilri66,'tli",-,*ruXerk en ASWH' ^- --+,,,,-1iil. ^ó éen eroot aanrai'ö,roe'=",
oE 16.00 uur is het t'o""ioài--"rgul9pen ' lle' rekenen natuurliJ k op een.grc

;;r;;";. De routebeschriiving is alsvolgt:

Vofg de grote weg Den Hsag - Rotterds'm' BiJ.Kleinpo1derplein links de hoge riJbaan aanhoud

rlchting utrecht /Dorttr""iï. u]""m utrecht /Atexanàà.polà", voLgen' (Dus niet afslèan naar

de. Brienenoordbrug ) . .Vervolgens eergte afslag ai"*ànàà"pofa", it'"o' Einde afrit stoplich-

ten. Ilier recht af. BÍJ à;-;;G..de stoplichten ,r"", ="ànt"aÍ. DoorriJÖen, on'Ier vinkef-

centrub door, tot ,u' a"*ltopiï"yrtun. ni", ri"r"àil- và""àtgens ur3.t{eede stoplichten link

af (Je passeeru a".r.trorl;íÏ;;";;;";;i;;;. iIi'a"-r'"irén t-spiitsing rechts.f eD steed

rechts eanhouden. Deze !Íeg ls doodlopend en o'"iÉi it l'it"ina"rilr oP bet larkeerterreÍn v

Alexandria-. Succes' 
, _

r8i



Suintustoernooi voor C2, D1. 81. X2 en I'L
l

AltiJtt lekker in ale voorbereiding e.en toernooitJe grtuËsen'.-oè tieiirèrö /feiders tiuane-n dan
ueel-wet uitproberen. I,le rekenen ooÏ hier op vëel öuaers nài vervóer. frkeÍé ti;zonderheder

'":. .t .,:
Í\o .

D1 :
EI :
E2 "z
F1 ,:

speelt
speeLt
lspeelt
.speelt

. speelt

,tegen.,DeLfia; lestlandia;, E5<ceLslor en Qluintus.' , Eintle : 1?.00 uur i,-.,, i.

tegen !{ippolaler, Westlantlia, QuÍntus en ilMSH. Einde.: l-?.00 uur.. *".,'.: '.
tege! Quintus;-Westlaldia, nKsvn en ExceLsiorr rEind.e: L2.30 uurr.:
tegen \Verturph, .Westlandia,' Quintus en']IMSIl. Einde:rL2.30 uur ". .,.r ií . .

,tegen Verburch, I,lestlantlia, Quintus en,Spar!a. Einde: 12.30 uur. .

le oigtetÍiàe.n'ir6i'ëi jullie van aà tiaiirei's.''Veel §uccëi.''

ii"t
:t)
,j

. tï ,;Í
:' ,:

ji '

1-t

Geen traiàiËi op"

-.. ,I :

j..i; í Í.i -" ," , 1' '

I-l '

In verband met de vele wetlstriJtlen vervalLen de ond.erstaantie trainingen:
voensd.a.s 1 septeuber l voor EI t/n E6 (E? en E8 trainen llel)..-,,,.i'l:l"'.ïoórF].t/EF3(r)+trdiirtve1).,.'

, 1r. y, í ,,,' ,.r . , r.i.. ,- . .t: I i '. ,,::

Wist u dat. .".';. .' '

- rre nog steetls ééo of neerdere treiners zoeken voor onze niet geselekteerdeu D-J eugtl op de

uoensalagm:itlalag .van 16.\5 t/D 18.00 uur. . .. - i i :Í rrr .

- ve ook, van 1lt:30 t/E 16.1+5 u.vr nog weI a,et hul-p kunnen gebruiken biJ :onze niet geselekt-e(
.den E-Jeugd. i r,:ir '.À 1, , :, I I ',8" - : ';.-'' ,r 1x'' "'1.... '-q

- }Íe ook nog 6teeds een grensrechter zoeken voor IENS 41. ' t' : - : \ ;'
- ïe ,ook de Jeugdkornlssie op de zaterrtag nog vat .hu1p (ouders, senloren, A-Junioren) kan

gelruiken: biJ diversè werkzàanheden. - : "'
- tnol-a'vd, Dón'ct< en Paul- vd. Steen beíde a,Lt{ti 'bereitl ziJn oh uet irie aair oàx ovei tróver

staènde funkt,ies te praten. Neem dan ook gerust eens kontakt net hen op. "j'
- -ïrÍJ " hopen dat bovenstasJode funkties volgende ïeek vergeven ziJn.
- per f/g ale kontributies oVer 93/91+ Sereseld Eoeten ziJn d.w.z.. :

L) de helft Eoet Eininadl binnen ziJn op de bank of via de gilo of kontant op IJNS betaa:
- ziJn.
2) of er noet een rnechtiging of POV afgegeven zÍJn op LE{S vaeruit bliJkt dat er naand.e-

liJks of ?er krtartasl een bedrag wortit overgenaèkt naar I'B,IS

lív -leusdvoetbalksJoo

Een T-tal spelers van LENS gingen van I t/n 13 augustus naer bet voetbalkaEp van tle .lÍlB.
Een schreef eeD verelag:
IS{VB Jeusdvoetbaldagetr.

0p zondag B augustus gingen r+e naar d.e wedstriJd Vj-tesse - Atlet'ico Bilbao en d.et 'was heel-
Ieuk. MBar Vitesse verLoor erven. De vedstriJA r,Ías heel- spannencl. En toen gingen we weer
naar huis terug.
Maanalag gingen re trs,inen net ADo Den tÍaag eD d.at lras heel- Leuh. Weet Je vet we girigéu ttoen
een positie spel. Dan staan er twee verdedigers en den staen er drie aanvallers. Dsn tuoete,'r
ze steeds naar efkaer tikken en dan noeten ze proberen in het doel te schieten.
Eo dÍnsdeg vond ik het voetbBltennie leuk ond.et rre nou mee nochten doen. He hadden de eerst
set verloren, eD tle trÍeede set gerronnen, En de rest van tle week vas het ook 1euk. Ik beE
ríel. gebLesseerd geweest op vriJdag de dertiende, èe laatste dEg. Toen kregen ve Dog een ta§"
Eet een voetbalkrant en een sticker en een pen en een poster, en Batuurl-iJk de Leren baL.
En ik Eoet de verzorger ook nog bedaEken.

Ferdi Kuik (I,ÈNS )
Groep 1.

C-KI,ASSEHS gezocht voor IJNS C3 en Cll, ZoEK MEX tll

r9*
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' 21 e]]€ 1993 Quick Steps EL - lH,ls E)r o-5.
Gelukkig nèt ni"ir*" seizoen is veËr begonou.,l En dit èegon a1
vernieuved.e tèem E\.

ge1iJk goed voor. onb totaal.

Met in de pLoeg o.e. Lennard. Droppert - Stephan v.d.. Kruk - Maurice Kuik.- Micbeel ter LÍn-
den - Vincent ter LiDAèn - Vincent v. Loon - !èmbo Reuver en cary RiJkers. onze eerste l'-
wedstriJd ïas tegen quick Steps. .:' ; l'' .' . - .. '. - .. -';

Na ons korte overLeg in de kLeealkanéi vaar ik Ae. opstelling en nog wat tips Det Ju11ie door
nan begonnen Ju]Iie aan de weclstrijd; Met a1 snel een goede voorzet vÀn Lennarè Droppert
op Micheel ter LÍnden die de beL net een rooi schot echter de:keeper lrist te tpLaatsell 0-l-."
Kort daarns. vas het door goed. overspel lennalti Droppert die ale keeper rist te verrassen net
een kanonsschot 0-2 goed gespeelal Jongen. - ! ' ":
Na vet tegen stootJes van QUICK STEPS en goed. keepersverk van onzelnenco Reuver 'íes,het
Stephan v.è. Kruk die door de verdediging heen vist te koBen en met een mooi schot tte stand
op 0-3 wist te brengèn. :l' , - r-.1 ', .. '.' i
RUST.
Na de rust gingen we vroliJk verder met vea,r ve d.e eerste helft nee begoDnen varen, en dat
was goecl sa.uen slel en 6llortief voetbal. Ne vat flipperÍerk voor het ttoel van d.e tegenstan-
der was het tot ruiJn genoegeri Maurice Kuik die de stand op 0-\ vist te brengen.
Na nog wat tegen stootjes lÍes het nede d.oor goed. verdedigingsverk en inzet van Vincent, v.
Loon en Gary RiJkers ttat, QUICK STEPS niet aBn de bal uist te konen:
Toén vas het weer de beurt aan Stephal v.d. Kruk die na vat kaatsverk d.e bal terug kreeg en
net een nooi schot de eindstend op 0-5 bracht. Ne de vedstriJtl weralen er nog penal-tys geno-
Een. LENS kwa.n ook Aaax Soed uit de bus, Eaar QUICK STEPS stond tegenover een echte keeper
d.ie er van tle acht naar l-iefst zes uit bield. - r. -

P.e. Waar ik tèvens bLiJ oE ben ls dat Vanenbur6j heeft besloten om toch ziJn keepers loop-
baan te laten schÍeten en biJ ons (c.q, biJ niJ) in de E[ kolnt voetbatlen. Va.nenburg, daar

. Jull-ie Leideri Harry ter l,inden.

\

t\
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'r. r i.... - t, \.i,:'ri'1_.. j - ! --. SckrotrÍiaqt Tolo/Lotlo .

lrG. KemPerman- - 
" ,b .,., .;

'. Sponsozalen .; -.., ,-,iï ,
i,.J. v:d. lubbq, . " I--l Vlisrboomstraat 303,:r..- : . rr,, 2684JA Den Haag' . :';.:-

Tsl.: o70 - 323 35 25

sonlor.n zat€rdao BABKO: Bor l(ommbslc

J.C. Ham mw. l. van dcr Berg

Melis Stolelaan 1846 Kokosnootstraat 67
254t cC Don Ha6s 2555 XB Don Haag

Tot.: o7o . 367 96 8i ' ' Tel.ío7o - 326 99 74 ' | 'l. ,,... /:t .r

s" oi"n iuoi;ol;d'' "'' ÉKo, " ' .:..-ït ,'. ' ''
4..1. osóö i1"'-1 ,l ,1, , EvEnimonron K-ohmlsste ., . . ..

Jeaí3voldslrsat 99 mw M. yEn der Donck
2546 CL Den Haag Jan RomeinstÍaat 37 ,r ' ,.
Tol.: 070 - 329 83 53 2552 KA Den Hasg

Tel.t 07O - 397 65 32
JTJKO:
Selrot6rlqet leugd Traktoia:
P' vBn den sleen s.rordo zondsg
ChoDinstíaat 1o3 :--r a. ;--
3:,'ljx ?.'ljxirj- : ff;ilÏ3" àeetsLanr.q€*.

2273 AH VoorbuÍg

S;k,àte;iast iedÀkdr--* - -Y€|.:' O70 -'386 83'22

i;ï;';'iliï"3Ëi' s"ur*""tl,alir;"!il' r'r

zsti cc oen Hiís )'' "' J' Boàrema " j 'r

Tel.: O7O . 321 32 85 A. DieponbÍockhoí 1l
lax(weíkl:07G367 88 62 2561 KE Den Haag
oí: de lsntinebíisv€nbus Tel.: O7O - 397 72 7,p-..,1...; 1:
lbii de kl€in6 baÍl

Al gomooÍr' s-okEtari€rt

I lé. -rr.. .i ltt-.i.:! ".r! 
.l.i o. .t*:1'

W.M. K_oywenhovsn
gram Frosstroat 21 '
2552 CZ Den Haag
Tel.r'070: 391 ,24,74

. :,r. rt'-,rd
SEKO Sskretódaat!' ,
''sa*orcii röngag .'i .'.
B-J- Osse
.r"a,ivur,istiiiài-3-s .r ".
2546 cL Den Hsag
Tel.: 07o - 329 83 53 '

Bur. Kampschoorslrsat 90
2581 AH Monstor
Tcl.: O1749'- 12602 c .

- rlt L txt.

Srmon6tolllngb€lhrur;rl., r :. r. ?. flt :
Voorzitler: . Lid:
ë. ,.a-. wirr " r' 1t- r' 

;;:Í'r. c.ó ' ' _a'' 
' " 

'\' 
r

.Mahqtma G!alld,i9tÍaat-74 . ,Heng€lolaan 589^ -__ -..-,*_
2552 PC Don Haag 2544 GB Don HEEg
'Tsl:: 070 . 397 23 59 :"; Tpl.:070.367 1O96 ,. .-

r.:,'r - 
j..-:. i. §

S.e!Í4e!§: -",1,!!!i
w,M. Kouwenhovèh .s " ,F: van Dïk . ri .

Bram Froistraàt 2i .Y 1 Jen Barondselaai 122 ' " '
2552 CZ Den H6ag ': ' , 2585 BV Pooldiik
Íel.: O7O - 391 24?4 ' Tel.:01749-47265

i' tó 1/i..Í(
Ponninom66stei:-,..,.
A.H. de Groot , r, .,r. i.
PerziklàEn 25 L _i !,
2564 TV Den Hsag '. ë
Tel.i 070 : 325 15 50 ' I ' ,E

.J .,Í..

DE LENSBEV{,E.r"s 1;'.t weekblad van de voetbalvereniging LENS
r:r ÍJ.-.67'(iaaÍgang; nummel 5 .

', , ,' '2 ibftember 1993 i:-;1 ..

:

'ian'dëREDAKnE .' ."',1" -+:-:L**
Levei uw kopij vóór rlaandag in; o. ' i,. ,

. 
wiizigingon ziin, tot maaódagairond imogeliik!'
uírerÈrc intevortb'ióijn rop'rj: i.. t*g*- r-:r.
Msandag 2O.OO;uur,in hst klubgebouw -

,'l r I i..,

'ri.B A,.L. .L E lV, .r

.Í1_ 3. . j:r1.r',.o_r

: . ,r,
.', Si J |!, ..,r-.t ,-,1. í

Í -..l

:a.

: . ", :. ll-( - ..",cec q1

t
Er ls at€ afgelope_n .weken door .de.- BpèlerE ,eelen hard getralnd, alte elftallen iiJ;t aL eenpaar keer ln aktlè geweest. De ,rU- én SEKO
neDben, aanen met de diverse ,tral_nera kelhard

"geh,erkt" om dé elftallen saIllen te-stellen.
:..' \- a, -l J; 1, rr1-r. -

Kortom : IEDEREEN stirit èi scherp'htant a.s. za-terdag ls hét- zover : dan- breektl a" iompèiitfàrn aII€ hevtgheid Idà en kàrÍ de BaL weei lekkerrond gaan. (vrant rond ts hij nog Ft€eds). -- .

ondankE het feit dat uw redaktle en daar komen
we_ rond-voor uit, de BÀLLEN veratand hebben van !dit apel willen wtj u toch eèn paar tips àÈven'-
waarmee u waarschljnli.ik wel uw voordeèl íee

. kunt doen.-*, - , -"; *.-:- . -: -.-.;::;::. ,."---

Om. te beginnen ia de BÀ! een veelkrachtio voor_werp dié Fgti. d€ v.geqr yoortgeechopt wordtí, maai'paa op dar u nl.€È van dè BÀI. ln 'de .slót raakÈ'9aarbij koÍht nog. dàt'het beter ie 1 BÀL G-à;-hand té houden dan..lo in het doeI. .: ,,

- the ÉÀr'ià. à a"nqeio,rs oni!; you
have to recíeve it and you-geih;never,ènough of the EtuÍf. I.

.? t - .i1 J'r.'t. I!ir"l. L,,_àar

,'pe reaaliid'wénet iedereen een '' sportlef en guceeàvdl, séizóèn
.. tog:.:''1 ',.'::,'..'l ,'.. *,- '.:

-.í lt'i..

'., ,) ,

" DE REDÀXTIE.

ToÈ EIot WISI U DÀT.r?'

í.
ri

I u beÈer één bltjde gek kà-n hebbèn dan tien
bealroefd,e wl j zen ? i,: r..

-, de gewoönte om te rust€n vooroda

KONÍRIBUÍIE BEÍALING ÏERFEINEN EN KLUBGESOUW
Postbank 33671 1 '- ' Hsngelótaan 8Oo " i: ' '

,Rabobank 129924229 , Tcl.: o70 -366 13 14 .',
rt , .

., i. , .., . --i.l,I .. 1 r./, . ,:.,

tumoe
-.'r.,ordt geen lulheÍd iE ?

-1 ona klubgebouw vof met epijkera

,-. 
u hLéraan''vggéItj es. kan,. opharigen

- di€ voggltjeg in een koej.tje. zltten ?

- dus nièt de vogeltJeB opgehangen rrorden ?

zit ?

?,

:
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5 l.r'rt' ! ,, ,1.;il' .{,'ll r ,d i.l,r I KOU \rÀN I,ÀT DÀRi .ÀEII I-'';l I l'r{'b;vÉn..iàe -l t-r
-va HBagai'-'i ril, ilEcc woralts-: àï .'reut tr1 t6Ísi kopte de èhe càuranE

ac
ergave .van- een geeprek net' Frcd Spa In heE kader van ten aerle voorbe-
houvriqeen oP de atart van de.,èompèt.ltie. De woorden zljn van Fred zell

en maken duldeliJk. daf h-ií poaitiovà adrÈdèhtingen heeft - Dè foÈo'btj
'-.^ het arcikel Eoont-Fred, werkend op. heE dak.. Dac r,rerksn herkeuen we wel

maar we zien lhern\,dat)
naÈirtrri3 k- dau ! 'vee1, aanleiding zà] zíin

graag doéí op de begale. grond van veld 1': we
zUn vrèugde-sàlté ,

vooral
h voor

:íi,i

r/,rr,{-t'\

oDen
SPàT ,., i 

i

.-i

ialen: , i-.i

Í'

^"-- ---"de korEe; krachtige en verr,rachÈ
dua leuk wordt en wi

Heg komt er dus op neer,( dat Fred íanaf zljn hoge po8itle
van de toren te blazen. Ik ben daarvan ondertuaaen behoorl
nu niet gelroon iets- alg

!9lj \rordoq kaEp loca-'l
ql

hiJ de Journ?1ist, en vla de JournalisE'de
aa E van enige indruk van de hutdlge kÍ{aliEel-
ge hi atorl sche beschouwing wordE,.v_ervolgd net

j mogen .dè
lngsvolle me
reEt zetf dà

dedeling dat. heÈ yolgens. Frec
n onze fanEa8ie overlaten.

ïÍ, ., r,rl _:. -q i,r. ,,r
Heel knap,van Fred ia dat.,
Ieier,. volkonen onkuidigl 1
Èeïi van r,ENs.r Eeh uiEiiöèil

,

i 1'' - t):.;A)

op het dak ervoor heeft gewaakt heog
IJk nerveue geworden. waarom zegc hij

of

of
nlj gsa! voor o.Il PoríodoÈltsl

aósiiiaiteo'' ' ' ur ''r
1r.l .atr:l

ï
t

ilet

wlll.rl asD de
naar.nee l-r"t r'Ë

GLrS -'i'l

rÀ
3..

top '

t§.t
we moéLeí het doen''inet " de onverdraaglijk rEpànnendë niededeling daÈ heE leuk wordÈ. .

En dat' zègE een speler. vair .eeri Eean, dat,'ln :der oefencampagne een reeka uiislagen neerzeE
variërend VaII 5-q toE ,6-1".. IloeweI -ik het als aupporter niet kan uítataan, moet ik Fred dlep in
mijn harE na een nacht onrustÍg rroelen toch een beetj e gelijk geven. Í|an!, na aI die'fiaale

de eersEe /echte of f tclé-le bekersedaErijd EeíeíiDocos. En die verd kraP
2-1 gewon

lagen volgde
nenl rk bedoeI maai...

oefenui È s

Íet za1 . dus íiqe- aLleén Ieut, rnaar ook nog 6Fannend erorden.

.'+ .,:1 r ' i!! s: l,i"'. IiJ-

;,I ) . -1! .r: ; ' -1, ,{l

. i:,-rLt.:i-"it Vcrn Her Bestuur
I

I

'-.

BELANöRlJKE.ruirogoel-ino i.ii.qn. coNfiiBurlËBETALINGEN!l ! +i
w'i *ilr* .iÈr"q"n crop uat'u voor hei aanstaa;àe weekohd aan uw contributieve;
voldaan. Dat betekeíÍ dat u vóóÍ 5 sept€mbbr 1993: r :-" : r ,- i ..'

a. uw contibutie geheel moet hebben betaald, àÍ : /r -

b. uw èonttibutiè'-vooi de nen ààet hebben betaàld lbetatinà in twee terminén), èf

plichtingen moet hebben

g. een machtigíng. te hebben,sfg\geven. voo r a uïií màtis c he in cass o.

'i lil

dria,voorwaarden voldaan. dan volgen dez€ sancties:
r ,y, .-: -i ,-

HeeÍt u vóor deze datum niot aan ééri van dezo
er kan niot gespeeld worden, ni

Slechts pas nadat aan uw betal
Bedenk dat.uw club al, vooÍdàt
Tijdige betaling scheelt ons vee

et g€traind wordài4 en ontvarigt u gé6n LENSBEVUE meer.
ingsverplichtinb is'vold€an worden bovenstaando sancties opgshev€n.
u éón pàs op het vàld heeft gezet, de nodige kost€n heeft moetsn maken.

zbnaag i eepÉéhber a.§. gaat de comPetitie veer
wan 'sÈart-',mèc voor LENS de uitbeurE Èegen het
uit de Ie klasse gedegradeerde RIirSHfiIK.
Onze hoofdhaeht kende een zeer vqortvarende
oefencampaEne met klinkende uiEslagen. Er werd
niet ièrloren !

Vorige week dinsdag echÈer sPeelde LEN€,in-- ,r
Leiden voor de K.N,V.B. beker tegen vierdè
klaaser DoCOs een zeer.matige wedEÈrljd, *9Ik9 ,,nipt ger,tonnen r,rerd. ,-,, r
À1à u dit ]eesE i6 do volgende bekerronde a1
achter de rug Eegen R.C.L. uÍt Leiderdorp. De
uibslag heefE U in de kranE kunilen lezen.Hoiien-
lijk positief voor ons.vanaf de- derde week 'Juli
is de selecEie keihard aan heÈ Erainen. De
concurrentie ie hevig. zo'n achttien.6pelera
rÍtoeteF knokken'voor een Etekkie in de basis.Een
gedee-LLe ervan. zaI dus Epel,en in het Eweede,
dat Peter Boa onder zijn hoede heefE.

De cweede aelectie testàab ook uiE achtÈien '

' . r;: . ,rll:;'\11 ;fi .,'-'. - 
' 

I'i'' - I'

mah, waarulE leput àaI lrorden'voor hets tveede
en derde eIftal. Jan Heins is coach van het
derde e1ftal,, dat diE selzoen be€liat ÍnóeE gaan
voor heE kahpioenschap.- Nleuwe gezlchtsen in de
hoofdmachh zijn er ook. Percey Biekman wordÈ i

waarschtJnlijk de,rechterf,Iank verdedlger. HiJ
iE na een paar jaar voorburg weer lerug bij I
LENS en heefE er zin in.
Dan hebben lle eindetijk een Linksbenige ÉpiEa.
ZiJn naam i€ HanE ÀponEoeeil en koEt van Quick.
Hij t6 handtg en snel en bereid zieh he1emaal.
Leèg te knokken in een wedstrijd. scoorde in dE
oef enlredaErijden meE regeLnaaE. : ,

zijn broer EpeelÈ at de nodige Jaren bij LENS.
De derde onieuwellngn -le Ed Roos. Enkele weken
geleden was Zijn kgmBt nog -olzeker. doordaE een
profavonEuur in Hongkong lonkÈe. HIJ koos ech-
ter voor zekerheid en laat zijn ÍEatachappellJ -
ke carrière prevàIeren. Dat de keu6'op LENS Ís
geval1en. ls niet zo verwondeElijk. HiJ speeLde
als JeugdvoeEballer aI bij LENS. zijn vader
(Ed) is ÈÍainer ge*eeEt bij onÀ. Hèlaas Íóor

*2r
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@d
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korEe ÈiJd, ondaE zijn werk hem..noopEe- te sBop-, rResE mij,, on. nede..nanen6 heE,rbestuur,,. atle ,..,-pen. Paurick PulsÈer, onze keeper;i'lE zÍJn':; "' spelera r''EraLnàrs,r.leldèie -eniVerzàisèrà" 
eeritr

boezenvrlend, l Ed.'Rooó t zal .,centtaal,iop ihe!, mid:. -,succesvo} en vooral , sporEief "§etzoen; Loe I te J..
denveld een belangrijke pion voor LENS kunnen $enae!. En natuurliJk atlè eupporters veel .,..
worden. voetbalplezier. IJENS 1s er helèmaal klaar vóor.
Natuurlijk rekenen vriJ weer op urv steun bij de ToE àondag, ií RtjawlJkl;,rtii'"'1,r,',j..!r1,t', :'..J
uit,- en thuisved8trij den\ vaD LENS:- Kon ,ook ,eens:.-t i,rt,?,;:, ( - {4 + i (ir,r, . )1-,, "",tr ir,È.,FraBE .van;DlJk,
een kiJkj€ nemen bij de andere elftalLen. Zeker
de moeíte waard, een aag: e-ifrSi- - ------' :-"ii,' 'rrrh "(i t L(r'i', --'', l,rl1ii' i , rifrii Í-'' ?lt tLri 't

.: .{,:,.. r,ià.'!ri.\r.J. I , ','1,'.', EgusBs"É.'il . ./ r::- .r:.r',r,,;;-,, I ::. .-....!.},,il
Doordat voorbirrg',op het''lÉàtaEó moment afbelde irioor de odfemredetrljd.tegen LENS;..zijn een

grooE aanta_1 trouwe aupporters voor nleÈs naar Voorburg geÈogen,.Helaas iq cr ook. doór de H,C.
geen metding. gemaakt van deze annulering. t{lj betreuren dezè qanq van zakËn ten'zeersÈ6 en biedel;
órrre .*.u'eeÉ'ían ,oor dic ongeriéf, ' '' : -" '-r'.'-,J ',, Írr,-,... ..., . . i Het Besbuut.

GIí@ €vonom e,nle,n Homm,iss ia
Kontaktpersoon: Marianne v.d. Donck, tel. 397.65r.4

EFTELTNG 27 SEPTET'TBER 4."5.

De verkoop van plaat8kaarEen voor hèt reísje naar de Efteliug
gaaE voorspeedig ! vle hebbeu nog enige kaarten. .dus denk eraan:

IEt*13.IÍ';;e.asen .í íl2.so p.p. incr. vervoer èr, ro.9"r,g. n."".-
veren ie alleen mogellJk tegen qontanle beÈa1iDg bij Marlalne
v. d. Donck.
vanaf de D-klasaers mogen de kinderen zelfscandig nee; de E en F
klasaers kunnen zich aIleen opgeven meE begeletding van tenmin-
sÈe 1 volwaasene.
opgeven uiterlijk op zaèerdag 11 september.
onze jeugd heefÈ een aparte infomailefolder ontvangen.
voor nadere inlichtingen kunE u na 19,00 uur bellen neE Marlanno v.d. Donck teI.r'397.65.32

.*GROTE CT,TTBACTTE

Àla alles neezit kunnen jullte volgende !íeek hèÈ^speciale formulier ven achEen,. oudérs," fanilie
en buren kunnen alvaEt bi
lat kan eenieder de club
zen I

j
(

voofinEekelrlng de IoÈen van de Grote Clubachie kopen. Voor, 5.,00
du8 LENS!) aÈeuneÍr en bovendien nog meedingen naar schittereDde priP"rl-

Àfgè]open jaar vaa d6 deelnane "bovea verwaehting en daE heef,E heÈ Besluur doen bedluiten extra
loEen in EE kopen.
Dlegene met de neese verkachÈe loten op deze lijsL za1 van dè EKO een.prachEÍgè EXTRA PRI'JS
ontvangen !
U weet-heE: de opbrcngst kont vrij$e1 geheel Eèn goede aan LENS, duB uw geld worilt goéd be8ceédl

S(eIí@ Sanioron Hommissia
ÀTTENTIE! ! FINÀÍ,E DOESBI'RG BOKÀÀIJ
a,É. DINSITÀG 7 SEPIE!ÍBER ! LENS I - SCEEVE!ÍÍNGEN z.t.
aaDvaDg 18.30 uur op hce ÈorralE vsr ÈIÀEWÀXTIER I lt I

LENS

Uítslagen

- ArchipeL 2

- LEIS I+

- Voorlurg 5

do
j
i
5

2-1

3-)t
Westlandia
Voorburg J
Voorburg, I

6.-r,rlus6
- I,.ENS ?
- LENS 8

egIon o-2
LENS

r3*

lr,



BELANGRiJKÉ MEDEDELING i.V.M. CONTRIBUTIEBETALINGENI!I
Wij wiizen alle leden erop dat u voor hot aanstaande weekénd aan uw contributievorplichtingen moet hsbben
voldaan. Dat bbtekent dat u vóór 5- september 1993:
a, uw contÍibutie gehedt moet hebben betdàtd, öf ,, . .

h. uw contributia voor de helft moet hebben betaald Íbetaling in twee termiinen), öf
c, een machtiging te hebben dfgegeven voot automatischi riÈasso. :

Heeft u voor doze datum niet aan óén van dsze drie v-oorwa,arden voldaan, dan volgen deze sancties:
er kan niet'gespeeld worden, niet'getraind worden en ontvangt u géón LENSREVUE meer'
SlechtS pas nadat aan uw betallngsveiplichting is voldaan worden bovonstsande sansti6s opgehoven. ' '
Bedenk dat uw club al, vooidat u é6n pas op h'6t veld heèft gezot, de nodigo koston heeÍt mooton maken.
Tijdige betaling scheelt ons veel werklll

Zontlaà 5 sëpteóber .1, 
j I,I:NR/PouIe scheidslechter :-t"à;

rl-lr . OO, uur Ri j s$ÍJ k :L ,

10,30 uui'É.v.c,'à" "
11.00 uur IrENS 3
11 , 00 uur LENS It

10.00 uur oDB ,
13.00 uur LENS 6
U..00 uur LENS 7
L1.00 uur'guintus,'11-

Dinsdag 7 september

l-9.00 uur LXNS 3 - ï,aakkvartier 3
18.à5 uur vUC 2 - LENS 2
18.30 uur .schevenin8en Zat. I - LENS 1 :

Zondag 12 septenber

- LENS 1
'-"ïÈ!,rS à*' '

- Cromvliet 3

- EKDEO l+

- LETS 

'-flWl+
- Cromvliet 6
- TENS B'

, .1010/521
- tt00/62]-

3087 155'
3t2B/566
3L0t+/562
3t\6/569
32$/627
33otl6t+6

toogl52L
to99l62t
3085/r55
3125/166
3LO3/562

3260/627
33oo/6\6
3331/681

HVB JUB.

t. Wagner
B. Col-le ' '
N.J.M. v. al.
n.n,

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

391 '" ,.1
2

3

l-l+ . oo
U-.00
r0,30
10.00
11. 00

10. 00
fl. 00
I0. 00

LENS 1
IENS 2
G.D.S. 3

IENS 5
IENS 6
I,iIK 6
LENS B
De Ster 6

2/3

13.00 uur
1l-,00 uur
11.00 uur
13,00 uur

uur
uuï
uur
uur
uur

uur
uur
uur

i- s.J.c. l-

- G,D.S, 2
- IENS 3
; LENS l+

- G.Wit'58 3
- vrij
- LENS T

- TACigo 7.
- ],ENS 9

, 1,. Raaphorst

Terrein Laak}vartier

.8. Martin

. v. d.. Berg

.N. ten Srink

.n.

.R. de Rotte

lt
F
F

I
n

.P

1
1

2

3

Zondag 17 oktober
r

n
n

I
l

n
n

n.
n.
n.

n.
n.

1f,0P:uur quÍntus','3 - IENS T
T11.00 uur LENS l+ -DHLB H.1r3 JUB.

Indeling van de elftallen + 11369n thuiswedstrljd
:

LENS 1 KNVB 2e kl,asse A
LINS 2 KNVB Iles 2e klasse A
LUNS 3 HVB Res le kfasse E
LENS l+ HVB Res 2e kLasse F
LENS 5 I1VB Res 2e kl"asse B

1l+ . 0O

11.00
l-1.00
l_1.00
11 ,00

uur
uur
uur
uur
uur

LENS 6 ÏYB
IEN§ 7 IIVB
T,ENS 8 IIYB
IENS 9 TIVB

Bes 2e kLesse f
Res Le kLasse G

Bes \e klasse 5E
Vet 2e kLasse A

Pasfotors: AIle nieuve seniorileden dienen z.s.m. een pasfoto in te l-everen biJ de" trai-
her, ]eider of Seko.

Training nÍet gesefekteerden: elke d.ontle rdag 20.J0 uur.

Samenstel"Ling van de elftal-Ien voor de competitie ! ! ! !

LENS 3 : word.t door tle trainer ssnengestel,al
LENS lr : V. v.d. Berg, E. ven Knijff, I. van KniJff, S. tie Nennie, F. Sekeris, J. l,Iasser-

man, R. llassernan, D. Hoogendorp, H. Zuur, A. Zuppelli, D. Sronkhorst, J. Ver-
straaten, n. Uit De Su]ten.



rENP

IENS
LENS

I.,,ENS

LENS

E

6
7

B

9

rrr . ,,í 1. i: J. Bertens, J. Colpe, H. Dietz', I. Disseldorp, F. Gerritsen, W,- ileiJnerr, 
"G. KenperEen, W. Kouvenhoven, M., neuver, R. Roodbol,"I. Schuurmbnr: C, Spoel- ^

-.stra,-.A. Reeeink,..P. Schulten, A.. Vierling.., " -..':.... ;t:: .--- -- :,.,"-.:.:.;.,:Í. ,: '" 5:-l
: vordt nog samengesteld. ii , , ,.
: H. v. Assen, A. Bsl, A, Bi3-derbeek, G. DuiveèteiJn, L, End.]1ch, G. Godsen,

J. Heyink, P. HeiJnen, B. Ho1t,,Q. +. Noort, S. nozema, R. Scolten, G. vd. VeI-
de, L. vd. Ve1d.e, H. Vermolen, M. rr. Wa6sen, I{. Buytelaar.'

: C. vd. Boogaard, I', Siliekus, A. Snits, J. I.lÍtting, I'í.'Deurlo, M, Knops, C. Í,ip-
man, H. Kouwenboven, H. Kraayen''ield, E, Kuik, J. Muns, J. Schippèr.

: M. Keba1, M. Ilamd.ani, H. Yahdih, A..ZouÍne, S. Slinane, M. Jame1, A, Ezzaki,.
S,'Eueouheri, K. lglamuar, D. Meghachi, A. Elnahi, S. Melhachi, H. El-mhaBdi.

Wil-l-en au-e aanvoerd.ers controleren of d.e spelerskaart.l es noa konDleet zi.1n en of deze
niet verlopen ziJn !!!!l

Afschri,Jven:
IENS T
LENS 5
LINS 7
LENS 8
LENS 9

i:
Sekeris
HeiJ nen
DuivesteiJn
Witting
nl€.umar

3231'Í30, b.e;g.
3l+61088
01891-179]+3
3273051, b.e.e.
3r202ro

de Nennie,

.Kuik, teJ.:

tett 366'1.298

36?730Q

ï
!J
G

J
K

tel:
tel :
tel,:
tel-:

D.

E.

Bil probleBen: G, vd. Kl"ey,' teL: OLTl+B-181"I9.

LIGGING. TERREINEN:

RiJ swijk
n,v.c. '

ODB

Quintus

Pr. Irene Sportpa.rk Schaapve8 BiJslriJk,
Pr. Irene Sportpark Schaapweg BiJst'iJk,
ALbardsstraat L5
Leeuverik, Kwintsheul

teI:
tel:
te1:
tef:

391+09L2
39\091?
346952
or-Th2*9ll208.

Lcrngsl. de sfJOrE@n \./crrr de Z^A ladder
ffi-§-fi-[!-fi

Zaterdag \ septèrnber I.I,NB/Poul,e scheidsrechter veLd.

1U.00 uuï HTSV 1
l-! . 30 uu-r DHL- 2

Zaterdae l-L s

IENS
LXNS

l-
2

t031 /006
to'|2/o]3

103u006
1068/013

S, ,Schleyer
M. .laLarem i

eptenber'
l-h.30 uur IENS 1
Ll . lt, uur I,ENS 2

- DIIC 1
- RAVA 1

Pasfotots: ALle nieuríe lealen dienen z.s.r. ó'"n pasioto- id te ÍeïerJn !Íj de traiuei,
Leider of Seko. ' L'

,,. l

R.B
c.J

.M. Plante

. Deurner
1

Eventueel afneld.en en infonoatie bij JohIl Boerema. teL: 39 'l 't273

Maàntlae 06-09-93 KLassè " zaal scheidsrecbter
ZRRL

VC€TBRL
Meanda& 13-09-93

2Lt0 uur Quintus l+

.L9.00 uur BoheBen 2
- I,ENS ]-
- LENS 2

J.W. Verhoef
n.n.

Klasse Zaal Scheidsrechter
' 'n1B

R1B
R2A

LÏPA

SOSET
LIPA

n.n

* 5+

1.9.00 uurS. B. EnJoy 2 ' - IENS 2

Ligeine sporthallen:
Sporthal IIPA- : Lineausstraat
Sportha] SoSEF : StriJphorst, HonselerdiJk.



J.rrIl@ VAN HÉT J€UGDFflONÏ: P'lgamaenkontokroarsocn:
Poul v.d. Staan. ChoprnstÍoot 103. 9551 SV Den Hcog, ta;. 397.C1.54
Bij gaan gehoor: flrnold v.d. Donck. tal. 357.65.32

WedstriJ dprgBran44 !B-C-D-E 9!l !'Jeusd.

EIftaI datuÍn aanvqng . teÉienstand.er uit/thuis terrein/veltl s;arn. k. Lens

Afbellen voor onàerstaantie wedstrijden altee.n biJ PauI v.d.Steen (l9fOr:t+)
zo snel móleliJk doch,uiterliJk àe dag "oorTe r*edstrijd voor 1!.00 uur. Bij geen
gehoor be.Llen naar A.r;rold vtl. Donck (397 6132\, In uiterste nood. nog op de dag zelf
bellen raar LENS (366131b) bij iemantl van de jeugdkonmissie.

A1
A2
BL
B2

B3

c1
C2
C3
Cl+

D1
D2
D3
DI

FI
F2
F3
Fl+

11.
1l+.
72.
1l+.

D5

Ir sept
L sept
lr sept
h eept
'i sept
L 

- 
eept-

? selt
I sept
h aept
lr sept
tr sept
lr sept
)r sept
)r sept
l+ sept
h sept
)r sept
l+ sept '

l+ sept
,. L sept

5 sept. 
h. sèpt .\ sept

; l+, sept
l+ sept
8 sept
l+ sept
! sept
l+ sept
l+ sept

Verburch Al
l,eakktàrt ier A2
Í,lestlentlta Bz
Laakkrartier 82
GDS 81
Juventa.s B1 '
TAC'90 Bl_

Ar0 c2
BTC C1
Toofan C].
Juventas C2
ADO D].
Scheveningen D1
ODts D1
Tedo D1
BTC D].

Quick El-
rHVV E5
REMO EI
Vredenburch E5

r. RiJ§$iJk E2
'RiJs$iJk E2
vcs iili . ,-r:.

13.30
- 13.1+5

" 11.30 ..
13 .l+5
17 .l+5 ( fièt3 )
11 .15
18.00( fier s )
10.00

B. I'5

9. 00
13.00( auto )
B.l+5(auto)
9. 15 ( auto )
8. 30( auto )

10. 00( auto )
11,30( auto )
9. 00
9. 00
9.00(auto)

12 .00
rt. lr5 ( auto ) .* 10. 30

,. 10.30 '- 
-"..-

B.li5(àuto)
12 .00
t?.1r5(auto)

B ,l-5 ( auto )
B.3o(auto)

11. 00 (auto )
8.00(auto )

18.
12.
19.
11.
9.
9.

1u.
l_0.
10.
9.

11.
12.
9.
o

10.
12.30
72.\r,.

11
l_0
L2
LB

o

9
12

9

30
30
30
3o
ll5
0o
00
00
30
30
00
00
30
3o
00
30
30
30
00

thuis Vl
thuis V3
thuis vl
thui s 112

uit Erasmusveg
thuis' V3
uit A, DekenLaan
thuis VI
thuis VL
thuis V3
uit Vredenburchveg
uit Zuiderpark '
uit Houtrust'weg
uit Albardastraat
uit Vredenburchveg
uit HoutnlJ k
thuis Y2
thuis YP

ult Guntersteinveg
thuis Y2
uit sp.park Pr. Irene
'thuis . '\t2
thu-is,' ,:...V2.,.. I '.

E1
E2
I'?
E["

E5
E6
.lJI

EB

11. 00.!
0- ^

o
0
0

.30

.30

.00
'30
.00
.00

SEv'83-: .. - :- --uit- -'. Kastelenríng/L! darn "

GDS E2 thuis V2
OrènJeplein E2 uit Zuiderpark
Quick Steps F1- uit NiJkerklaan
RijsuiJk Fl uit sp.Berk Pr. Irene '
Cror0vllet F2 uit RealeriJ kerstraat
Gravenzand.e SV F5 uit Gem. Sportpark

BUZONDERHEDEN:

- aanuezig Juko vanaf 8.00 uur: R. Vereecken en E. kuik
- .Lees ond.erstaand.e kopy eens heel aandechtig door.
- opstellingen zie hÍeronder.

0pstellingen
De opstellingen va.n CL t/m Fl+ zoals in deze L,ENSrevue staan vermeld ziJn in principe de
vaste opstellingen voor het seizoen 7993/9\. Na deze week publiceren wij de opsteLllngen
nlet meer. N8tuurliJk geven $1J Íel- de vijzigingen, die altiJd nog voor kunnen- komen,
zoveel nogeliJk aan. Vragen ?? Ste Je er niet biJ ?? Bel- dan Paul vrl. Steón, te1:
39?olrl+.

IENS A1r

I,ENS A2 :

ÍENS 81:

LENS B2:

flordt tloor de treiner bekend gemaakt. t .i
Leid.ers: H. Borst en R. Ronbouts.

'3. Bruyn, M. Buitelaar, J. v. Diemen, G. Gulpen, M. de Kl-erck, W. Klopstra,
B. Msaad., A. eL Qoraychy, V. vd. Spek, P. ZeerneiJer, M, Urgert + aanvulling.

Leider: ??
word.t door d.e treiDer bekend genas.kt

Leitlers: C. Bo10an en D. Lamers.
vordt. door d.e trainer bekend geÍna8,kt.

Leider: W. Blon,

+é;D



I.TNS B3:

LENS Cl:

LENS C2:

TENS C3:

I,ENS CL:

!Er,r§_LI:

LENS D2:

I,,ENS D3 T

TH.IS Dh:

LENS p5:

T,ENS E}:

],ENS F3 :

I,ENS F\:

S. Acer, M. Azoubai, M. de Groot, B. Keyzer,.,A. Nolten, Z. Okcuoglu, S. Ba.E_hiet, N, Toktaniso6lu, Z. Yil-maz +-aanvull,ing.
Leitler: K. tr'riJters.

A. A.kkabl, M. nlJkgraaf, ï, El&kbi, J. el Haald.iouÍ, R. Hendirks, Ri Kreuler,
U. leder, M. Lutke Schiphol_t ! R. Niaeat, J. Fronk, A. Sen, H. de Zeeuv.

K. Bouar,i, F. ciJntJe, M. vd. Donch$=cokki;"Ï'3."Ë"Ï;ïIi,,qrrr"]"*,. Àor--,
Etre, A. Oened., y. O;Ëoy, C. Sprócke1, D, vd. Sieen, Di .ríurru,'nr:1V"ueir1:.35. 

.

Leider: F, Grens. ;'. .'i ^''; 
..r " :,i.*".-r

S. AJ-ting, ,J. Buis, P. Dahoe, r'. CefríJ. el Haddióui, '4;r HJgedoorn;1 J..Jrn-
sen, J. v. Ioon, tr'. el- Masoudi, D. de Roo, E. Saygi. *,.'.1 ",. i i "..

Leider: H. Hagedoorn.
J, Appe1, A. ArabbaJ, S. Essiad, R. Florentina, H. Ksffa,.R. Kainth, M. Ki1.ic,
E. KÍsl , D. Kiyengi, D. Ranl*leLavan, D. Roos, K. Top. ;

N. Alkabi, M. el,'Battiour,-.r. rrittffi. il. ,"rru"r, J. [op, M. Kipp,.
P. Knorr, D. Koegler, N, Nia.lrat, M. oened, A. OoBterveer, J. Schelíhout.

p. Éooaan; r. roua., D. Elsing, ,.ffi*-; X: ï: illl"il 3.. iïliË1"3: **-
oun, N. Heide3., R. Kaffa, H, Led.er, B. Smees, C. SprockeL. .' i:'.r-.:_i

Leider: P. v. Gils. ' "; ..t .iA. Beher, S. Buitenhek, L. Buknan, §IElbau1t, R. Gioós.;.,11. "'IIièï, R. Oeldrig,
D. Petruc, n, Pocornie, A. Ramhiet, M. Biedewald, l.'StrtSt; B. vd: Tol.;- l,eider: W. Gonbault.
A. B1on,,W. de BruÍJn, A. Calonak, P. Coolen, A. DuyvesteiJn, F. ELkadiri, .', '
M. Elouarti,-V. vd. Geest, M. Iueci, M. Leld.ekker, R. No1ten; M. poot, N. Si- I

J-iakus, B. Vreeswijt, T, Yildirin.
. LeiEer: G. Mulder.

3ekking,.A. eI Boustati, Z. XtboiJtïf, D. cunay, D. Hoo
KuÍk, n. Bendpersan, tr'. Nazareli, J. pronk, B. Sabri, M.
West,erhout..l .. Leid.er: T. de Klerck.

n
ï
q

P

sr.R. de Klerck,
Sinch. M. val. Voort .

. vd.. Bogch; 3.. BrittÍjn, l. Hoogerheide, R. Janse, S. KraayeveJd, I,l. MuLtter,. Musterd, C. Schaapvefd.: leider: Ih. Hoefno6ef.

Ouders n1 + E2 _opge1et. A.s. Zeterd.ag bespreking met Theo Hoefnagel, OE t 10.30 uur.I ' .

IENS E2: A. AkkabÍ, B. ï.amers, D. Moonen, B, Netten, T, nuyters, J. Toorenburg, K. ver-
eecken, M. VoÍgt, Leider: H. Buyters.

IENS !3: F. Daa.ruen, T. Ke,rounÍ, n. Kipp, u, ffini, rq. oosterveer, s. oufrighe; R: vd..:'sa;-
de, 0. Sensoz, J. ïaal. Leíders: M,.Kipp en M. ale K1erck. .à

LENS Eb: R. Btom(voorlopig afgebeLd) , 1,. Oroppu-iIlS.' va, kr;uX,' t4.- Kuik, M. ter Lindèn,
V. v. Loon, R. Reuver, O, Xijkers, R. Spj-e6sens. ., r. ...

LENS E5 : 9. luqrn , 0. Gokgul, O. cokgul, .r, àËÏoo-a", R. de Bood.e , T. Sti-rivenberg,
__.--- _, M.,Venema, D. Vernaat, L, HiIIeiJns. .. Leider:,Th. Stuivenberg.
LENS E6: 0. 3aba, B. BLs.ns, E. Imeci, D. Nagt,egaal-lE3arclj oepersad., F.. Saigi, M..Toke.,,

D. Unnu, B, Verhey. Leidster: S. Eikelenboorn.
LENS E?: K. Ahay, A. Arnoldus, B. ArnoLdus, a-l-E-t noustu,ti, M. Boutier, B. el Gezeiry, .0. Ozsoy, Il. Staas. Leider: R. Tur.
rEïs tl8: K. Badat-, n. Bskker, s.' Heddouch, .fi-TEra:rim, È. nàrichóran,,'M., lli,1tri.",' .

_ AJ Susan, !.- Yildirin, G. Yil.dirim. Leiöer: A, loual-i.
L8NSF1:-D.,Ars1ari,I.tenÉerge'S.3oua1i'f.Er-Fstànq,u.j.ö"t"",t.Hassan,'.'

L. Imners. lqijerg: tt. ien tserge en Ch. B1ön.
LENS tr'2: J.' Dogan,'M: Hendirks, R. Kersten, ttl-Ëariogtu, A, veerén, ,1. vi.enuil-x. w"r-ïavens. Leiders: M. Hendriks en F. Veeren.

T. §yadi, R. Brumnelkamp, M. de O"uEl-;. nayen, M. eI Mèhi, V. Reuver, J- de
RooAe, S, noos. l,eider: M. Bronsteyn.
R. A-bdoeLrahman, "A. d9 Srabanaler,, M.-5iÏËsen, R. Guth, B. KeLoEl,u, ï. KuL,
M. linssen, A.,,Oufrighe, J. vd. Spek. Leider:,8, linssen.

,7*



Het 'Er&iningqschemq

Met ingang van heden ziet het trs,iningsscbem& voor de Jeugd er als vo1Et uit:

[,Íaa,ntiag

E-sel-ektie
A1 +42

.30 BL+B2+33

1B
19
20

.r,
76.\5
18 .00

00

]-9.t5

Dinsdaa

16.30 - 18.00
18.00 - 19,1'

líoènsdag

DL + D2 seLektie
cl +c2 + c3

13. 30
1! .30
1r. 30
l-6. ll,
]8. 00
f9. 1'

1lr ,3o
15 .30
16. \5
r.8.00
]I9.L5
20. 30

F1+F2+F3+Fl+
E6+r7+88 ".'
E1+82+E3+E\+85 *'
deel D3 en Heel- D)++U5 x
AL+42
3t-+32+83

Donderalag

17.00 - LB.0o
1B.OO - 19.1'

c3+
Cl+

- #P.s.= Maandag 13 september st&rten we ueer-net de extra tveevekelijkse training voor
E3 t/+ EB of !3, Dl+ en D5.. Van ]-?.00 t/rn 18.00 uur. Meer nieuvs volgend.e veek.

BiJ de spelers/oudels is,bekend wie in rseLké groep traint. Zijn hier vragèn over bel den-
even met PelrL vd. Steen (39?0151+). Yoor de 'seLektiespelers gelèt dat aÍ'beIlen op- IENS
(366131h) verplicht is net opgaaf .vsrr ?eden aLs je niet kan komen trainen. Doe tlit voor
aanvang ven d.e training en niet via een vriendJe. Bel-len naar LENS met d.e vraag ugaat de
training door of uaar trainén vetr is overbodig. De trainingen gaan artijd d.oor en de
trainer bePaal-t op het laetste rnoment vaar hiJ gs.at traÍnen. Neen biJ tuij felachtig/slechl
veer naast Je. normele traíningsuÍtrusting ook artiJd roop/6mschoenen nee en een trai-
nÍngspah.

cà
c2

Vril das

16.30 - L8.00., Dl + D2 selektie
18.00 - 19,00 At + 42 + 81

LLooptraining

Met in8ang van d.insdag J septeurler begint I.Iin. v. Ettinger veer met de vekeLiJkse loop-
training. Van 17.30 t/n 18.00 is er looptraÍing voor de C-klassers rlie tloor Fred Spa èn
.Fred Grens aangewezen ziJn.
Van 18.00 t/m 18.30 uur Ís'er looptraining. voor de D-klassers alie door tr'red v. DiJk en
P. v. Gils aahgeuezen ziJn. Het spreekt voor zich d.at 1Ie Jongens sturen dÍe echt veL iets
a&n hun looptee,hniek noeten d.oen,.zorg ervoor det Je vanef heden iedere dinsdag aanwezig
bent en d.oe goed .J e best . ' ,

Keeperstrain lne
Met ingang van naBndag 6 september start ook de keelerstraining reer o.r.v. p. purster,
M. vd. Berg eí n. Nei;ts.'Dele lieek stemmen ve o.Ires op elkaar af. I,Iie doet vat eh ran-
neer. A.s. zaterdag krÍjgen a]le keepers een stenci] met d.aarop vanneer en biJ vie ze
veryecht llorden.- Proleer zoveel_ mogeJljk aenvezig te zijn. Kèn Je niet ?:?
BeJ- dan ''roor de traiirÍng even èf óp IENS (366131b), Train hard vant een keeper heefu een
sleutelpositÍe in het elft aL.

LeÍders eezècht
Nog sbeeds zoeken te l-eid.ers voor LENS A2 en C\. HeLaas beloven veeL LENSers dJ.e ue bena-
deralen on nog lrat van zich te Laten horen. He],aE.s doet echter biJna nienand dit. De an1-
mo vonuit de ouders en onze seniorenafd.eling is ook niet groot. Toch mogen deze te&ms
zonder leider niet speLen. Iealere veek een vreemd.e voor de groep ls ook niet optinaaL.
+8r
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Bolendien kost- het zoeken heel veel tiJtl. Nognaals een,verzoek on te reageren. Probeer
het eens senen met iernand te doen. Reakties naer PauL vd.' Steen s.v.p. (39ïOfrb).

Prainers II;NS Dh +, D

Ook hiervoor benad.erden HiJ heel vat mensen. Ook hier geen. succes. Toch is het een hel.e '.Leuke enthouslaste groep lÍaarop echt tvee tr&iners noeten konen. Interesse ?? Bel: Pau].
vd.. steen (39T015I): Er vortit letraintl op ale voeDsd,agoiddag van 16.[5 t/n 18.00 uur.

Elfbat/Teamfojqq l§
A.s,',zaterdeg íull-en er van de thui.sspelende elfba]1en'/tee.nrs fotors geraakt vorden. We

vei"vachten àaarom'aLl-e spel.ers op tiJd. ( verza.rneftiJ d ) op LENS en BlLe spelers in het
Juiste LBïstenue d..w.z. éen hele vitte broek (zonder strepen), koren bfe,uve kousen :
(zonder strepen) en een korenbl-auvshirt, ret ïitte ronde kraag en naÍchetten. 16 Je tenue
niet in orde gan dan nog even snel naar EporthuÍs Eree Klck Sport in tle Weimarstreèt.
A]-leen tlaar vèrkopen ze het Juiste LENStenue. De fotots zlJn t.z.t. vie de leitler voor'
§ 1,- per stuk te koop.

Kontributies

. Leidersbil eenkomst

Op maandag 6 séptember verwachten we a1l-e leiders van,EI t/!0 I'l+ op LENS voor e.n leiders-
biJeenkomst. lle beginnen on 19.30 uur en zijn.oln I 20.!, uur kLs'aq. We zuffen veel-ÈI
preten overde organisatie rontlorn de te6.us: Wie fLult, de thuislredstrlJ den , vie regels d.e

J-imonède, hoe gean !'verr tnet d.e teams on, etc. etc, NatuurfiJk is eenieders Ínbreng tlear-
biJ belengriJk. Kan Je niët bet d.an even af biJ Paul vd. Steen.

Trainersbi,i eenkomst

ALle nu nog spelend.€ Jeqgdl-eden hebben hun kontributle over vorig seizoen betaalal. De ech-
terstand.is veg. Nu moeten ve er met ztn alLen voor gaan zorgen alat er geen nieuwe ach-
terstand.en. neer ontstaan. We .doen een dïingend verzoek a.an al}e ouderè tan onze JeugdletieB
om tte kontributiebetaling te regelen als dit Dog niet gedaan is.
BiJ de kontribut iebrief zet een acceptgiro om bet hal-ve of het hele brdrag te'betalen.
Ook zat er een machtigingskaart biJ om automatisch een bedrag per maahd. of per kvartasl
te. betalen. Maak gebrutk vari deze mogeliJkheid en Lever deze kaart uiterLiJk a.s. zater-

-dag Ín. Natulrl-iJk mag er,ook gebruik mas,kt {orden vÉ.n een POV (Se naar het postkantoor) -
en ,ook kan er kontant op IENS betaalt. uoxd.en. Mogefijkheden genoeg. Maak er gebruik van! ! !

. , ,. .. i I
.Zoals efgeeproken. verwachten ve op naandag 5
.IENS: M.8og, B, 'Rombouts, C. Bohan, F. Spa
oefenperiode vordt, besproken : 'wat i-Íep Boerl,
d.e perÍod.e, 1].at g8an we doen ?? Kan je niet

. i.
september om 21.00 uur de vol-gende herèn op

; F, crens, f. v. DiJk en P. v. Gils. De
wat niet en ve kÍJken vooruit naar d.e konen-

d.an even afbellen biJ Peul vd. Steen.

r9r

De konpetitie
Het kolf,enA veeh-end. begint ale kompetitie. TiJdens de oefenperiode hebben ve lree} veel ge-
traind en gevoetbald. Helaas bl-eek het grootste probLee[ het afstennen van Ae sterkte te
zÍjn met al,s gevoLg grote uitslagen en da&rd.oor een minder gesfaa8Ae oefencaJ0pagne voor
enkel.e teems. Dat. is Jamuer en besl-ist een aanalachtspwt voor ons voor het voLgende sei-
zpen, Nu gean we ecÈter van start laet het'seiz-oen 9319\. De elftaflén/teams ziJn zo goed.

-a1s geforneerd. ,Enkele speLers (ouders) waren best' teleurgesteld over ale pLaatsing in
" elftaUteam. Toch weten vÍj zeker alat èe trainers de elftBllen/teams vaarvoor gtl verant-

voortleliJk ziJn zo sterk mogefijk hebben sa:uengesteld naar hun Ínzichten.
Dat sommige mensen daar een andere kiJk cip hebben is heef normaal maar nogmaal,s de trai-
ners bepalen het. I'liJ hopen dat iedereen a.s. zs,terdag begint aan een heel l"euk seizoen
op LENS met hun elftal/team. Denk erom winnén is leuk naar niet zali8lnakenit. Je Eoèt ook
J.oL kunnen hebben na een nederlaqg e1s Je er.terulinste a].lenaa1 heef herd voor. geverkt
hebt, In het begin kurnen er nog best \íel eens grote Dealerlagen en/of overvinningen va1-
len. Na drie 'weken vordeà àe te zwakke/sterke tean6 beringedeéld zodat dit soort proble-

. inen verholpen moet.zijn, In de ha} van ons clubgeboul., hangt vanef volgende veek iealere
keer de standen- en uitslagliJst van A1 t/m D5. KÍjk er gerust eens op zodat Je de ont-
rrixkel-ingen in Je poule kunt vol-gen. Voor EL t/n Fl+ hangen ]ÍiJ deze liJsten nÍet óp.



Ge{oon iedere veek Jekkeï Je best doen..Dat is het be,IangriJkste en niet. de stand op tle

ià.Ëii.t'Nognae1.s.Íree1vee1p1ezieIditseizoeDopI,B{S.
De Jeugdkonnissie.

H se .i Lftallen
IENS heeft een a-antaL

" Bicky Kleul,eÍ van CJ s

met het teem onder 13
onder 1l+ Jaar ook een
net het team ónder 15
probeer er bij te blij

0ntvangen YerslèEeE

C2 ís een fei!

I,ENS E2 - TOne ido E 11-0

spelers biJ diverse llaagse Jeugdelftallen spelen' Henk de Zeeuff en

;:i;;-;p-ó""; t3 septem;er àen onderllnse LedstriJtl op de rJzenrerÍ

ir.r. nitg"t Hendriks Yan cI speel-t qP 1, sePtenber net het tean

Ënderf:.ngà wedstriJd' Afe laatste speelt Ricardo EerreweiJn var B1

jaar onaéruns op i5 en 29 septenber ' Jongens,'doe goed Je best en

ien vant don speel Je hele }euke ved§tr-iJden'

cz za+,eÍdae 28-08-' 93.
ói i"-"iiiEiÉi (,rooriopi*) geforrneerd. Dus 4acht feider/trainer Fred Grens' tiJd voor eer

gezellige kennisBakÍnBsdsg.
om 10.00 uur srnorgens verzamel-den a1le Jongens op LENS in de vergaclerruinte t'Haterloott 

'
vaar onder het genot ,"o in"L en sfagrooirgebex het spelLetJe rroetbal. nog eens verd uitge'

ïffi."ï§}"ï;""Ë-.í-r.i.ï: uur ricnting rtjrau:.n voor een duin/strandwandefins. Heel ers

gezellig weE allti ""r, "rrltul Jongens vermaakten zich op het st'rand met een helf zachte

irr un àe rest uas serieus àp zoàr naar kvaflen '
De sfeer vas zeer on1upriiunl tàrug Uii de autots ver6 er Sepicknikt en de Jongens fietet
zich de broodJes, et"""r,l- ii.,rli-en-ariiXen goed s,aken (afiei ein* tot de laatste kruimel

op). Toen naar vefo ïa€.r'een hefe leuke veaitri;a gespeeld verd, deze wedstrlJd veral ge-

vonnen door LENS met 4-2. Na deze wedstriJd veer vèrder naar de bovlingbaan in ockenburg

Wsar de lougens en Fred zich prina hebben Yermaakt net de rollentle ballen '
Yaneftlebovlingbaan*u",tu,,gnaarl,!NSl{aarinnidtlelsallevoorbereidÍngenlíerenge-
troffen voor een eezeuíge bariecue. Eerst dachten wiJ dat er veel te veel van het goede

stontl, Veel- vlees vee] groeten veel- brood'
Maar deze Jongeno ziJn í.n' ook een JaartJe groter gegroeid en gingen er fLink tegenaaD'

Binnen 60 min. was al1es keuri6 op, aff"un nog een peàr stukjes vlees -v&ren 
over' Na iJs

net vruchten gegeten t"'b"bbu,1,o'àen de Jongen" "ol naa' een fil:n kiJken' Mear helea§ !!

in het hele clubgebouw vas tle videorecorder niet te vinden'
NietgetreuÍd,a.Jorrgens-pttt"n""nbaLengingenlekkernogevenvoet'balLen'Intlieti'
hiefd Fred crens een g"r"rij-gu babbel l[et ae Í.rn. aanwezige ouders. 0m 2l-.00 uur veÏtrok'

ken de }èatste ouders roet hui kindeÍen richting huis. Miins inziens een zeer gesraagde d'

Graag bedanken wi3 Corr] er-iift""-t. 
-iii.riun 

""í Croeten Én fruithal " t' Karrewief" op

hetA.}nefop].eiu.ziJzorgdenervoordatdeJongensèenodÍgevitarnientJesbinnenkregen
deze dag dior het sóhenxàn ían rauwkost, korkoÍnneÍs en sinae§appelen '
ó.àue oàx bedanken viJ de sponsor en tle ouders voor hun biJdÏagen'

VriendeliJke Sroeties: MeriBnne '

)

JongensalsJul.].iedit}ezenziJndevriendscbappelijkevedstrijden-voorbiJen
xàniàtitiu bóginnen. l{e speeldeir vier verlstriJden ret, sons hee] goed voetbal-.

soms leklíer samengespeefd'maar ik zou eigenl.lik uiflen zien dèt er elt'iJ'l verd

speeld, Het maakt niet uit wie ze moakte a'Ls ze mear genaa'kt lrordeu' Verder we

cèl en ik jul}ie veel pLezier toe het kouende seizoen'

gaat de
Er verd
oÍerge-

nsen Mar-

Jullie leider: Mells '

Íloens das, 25 euc 1993 Die 1íashe E2 - IENS Elt 0-16

ondanks dè hevige regenvaf ging de I]l+ er gevoon tegen aÈ.la vool onze tlreede oefenwedstÍiJ

àïil.]t-i"à"n-írs H;oHE szl oéze ?Ioeg bestonal uit een gedeelte eerste Jaers E-tJes ' en

;; ;;;"i;;-.0,"uà. juur" r-tiu=. iraar-dit ïas voor Juflie seen probleem, dat komt nede

dooràat !Íe a] aa.rdig op elkaar ziJn ingesPeeld'
We begonnen e1 snel met de iegensianaei ff"m te zetten, die daartloor de gehele ve'lstÍii'l
niet of neuweliJks I'an de bal vÍst te konen'
* 10 *



Dit hed het voLgende resuLtaat met o.a. doel-punten vaÍl:
lenna"d 1Í, Ranaly Jx, Gary 3x, Remco 1x, vincent \x, Michael 1x en Maurice Jx Jongenshet giug goecl, de volgende keer kriJgen ve misschien een ïat sterkele tegèngta;dex.

Ju1lie leider: H.J.F. ter LÍnd.en.
Zaterdaa 28 aus 1993 LENS EL - [onecido bl+ \-2
Het veer zat ons mee' de zon scheen en het zou een mooie voetbaldag vorden. De opstel-
l-ing \.,46 het zelfde als biJ DrE llAGHE. l,Ie begonnen Lekker, net 6oed over6pel en m.ooie
ps,asen op d.e voorboede. fn aie eerste helft vas het Ms,urice die een comer moest nenen, enof hiJ het elke dag deed klulde hiJ de bal ge{oon het doel in 1-0.
Toen vas het de beurt s.an ].,Íichael- die de bè} voorgaf aen Randlr ttie op ziJn beurt het
stre.tschop-8ebied. in dribbel-de en een schot op het doel probeerde,,daar stond. een speLer
von ToNEcr.Do tlie de bal prachtig uit de l-ucht vist de plu}rken, helaas dit is hens, àus
een.penalty. Gary was als aanvoerder d.e aangevezen m&n die (le lenalty zou nemen en Jahoor, een pegel 2-0, Toen even een nisverstandje 2-l- geeft niets JongeDs, rÍent ook van
tegend.oelpunten ].eeï Jet voetbelLen.
Na cle rust vas het ïeer eIs vanoutls het overspel lras goetl eu zod.oencle verd het aL snel
3-r tloor vincent, zeer goed gedaan. Toen vielen ve even in slaap, en Jaer hoor een tegen
doelpuntJe 3-2. Toen verd,en we gelu.lrkig vakker en Ja boor daar viJ hlj weer \-2 door -
Vincent. Het ves een leuke vedstrlJd om te zien.

JulLie leialer: H.J.F. ter LÍntlen.

Loosd.uinen E3 - LENS 86: 3-2
2I augustus 1993
HALLO TEAM i va,naf hetlen ziJn we ïeer begonnen Bet voetbBllen. He1aas hebben ve niet gego!'nen. We hebben heeL !íat kansen om te ecoren niet benut. fk vil- enkeLe spefers duiAe1iJk
hakeh d.at een voetbalve.Ld is om te voetbellen en niet om eLkaar het ziekenhuis in te
schoppen ' Laten ve het ttus sportÍef houden and.ers kun Je beter thuis blijven t'Xr werd goed actief gespeeld en d.at gaen ve volgende keey weer tloen ! Melaas voralt er
tiJdens het overspelen van de bal nog niet vold.oehale gekeken vaar d.e be] heen gaat of
t,erecht noet komen; dus eerst kÍJken en d.an overspelen, A] met aI een goede uedstriJd ge-
speeld, mser als er probLemen zijn koD dan naar miJ en ge niet eLkaar uitschelclen.
Maurice bealankt voor het keepen en succes verder.
Volgende keer gaan ne het veLd op met; A.AJ{VAIIUH !! !! l

§onJ e.

Westlandia - LENS E6; o-B

2, &ugustus 1993
De eerste hel-ft werrl er niet
alleen speeld.en. Namen hoef
E&ar een keer voor het team;

zo alend.erend gevoetb
ik niet te noemen wan
voetbeL is een tea.ms

aLtl. Vooral tvee spelers d.achten dat ze
t det ríeten ze zelf. Ik zeg het nog
port .

De tweede
voorhoede
partiJ. Di
Rietish en
Danny, gee
Dan nog ev

helft ging het beter. Er verd dan ook leu.k gevoetbeld, BÍns heeft zich in tie
goetl staand.e gehoudeb en knalde d.e baL herhaalderÍjk in het atoer van de tegen-t kvam natuurlijk doordet in de tueede herft de bsl- neer overgespeeLd verd.
RaouL bed.ankt voor het Ínyallen en succes verder, pech ond.erweg; J a&merft niks hoor volgende keer beter. De rest von het tesm goed gedsan! t

en dit. Mochten d.e ouders zich geroepen voel-en om kennis te rraken roet de l-ei-
ding van het team dan ben ik te vind.en Ín de kantine (voor tle rÍedstriJd natuurliJk. )
Ook zou vat rneer vervoer, op prijs vord.en gestelal.

SonJa.

LENS E6 - SV'35 E3: b-3

IIee] goeal gevoetbald Jongens. Er ïordt al vst meer geluistertl. Het overspelen ging ookvel beter naer het hel-pt al-s Je kiJkt vaBr Je d.e bal naar toe speelt. Een goede spennen-
de vedstïiJd gespeeld, ik ben trots op ju11ie.
Zo doorgaan.

SonJa.

I

r 11 |





DE .:LENSR,EVUE.
weekblaC ven CF voetbalverenlging LENS

. _-, -.6f iaa1gangf nuÍnmsl-Q: .;-i-." ,-'
9 september 1993

. *.,,..SPELBEGELS, .í '''ir '':.1:' .'lË ií
BÍJ tedër€.6por! hofèIl- sie.Irpgel6 zo ook bij hEF Bpgl-
Ietje daE voetbal hqel. !N Ís beÈ zo alat bU IJEN§ Ífleu
uiel a]leen le nakèrl hèptE Bet voetbal maar oolc mei
dlverse korEli86Lea, 'voor tlii kcroleglea (ut rèdaktle le
::gf!.Y"") beBtaan pok ÈP9!rèàe16 gie Dagereàro. tligne4
tq rPrden.. . . -i . . r...r. .: . ..: -

Eér va! de belangEijfste Is IFI dat er dlt Jaar'geen
bualgetover8chruittng' EBg plaaÈFvlEden, saE tciE gevolg,-
heefÈ dat d6 LENsretuc cen Falrlal bladzljden àrirct mag'
ri.rr ."'l - i.tr

Ill.,I** qlt nfet FUèeD. Ciar helbe! r,U I,í Ïrulp bij
Eodig.

De koJÍpetltie iE $eer v'an glarq
gegaan Fn Cè reilaktie wgrdt da4

, elke wee* ,reer betlolvetr 'aEder de
yelg v9F8ltger van:1or9l luql- als
6e4t9re+,: | . .: i"-;, ,

- Fen Soeqp zaak, vare heÈ- níst daD
: àu vóor u irat soelreoerLléÀ lim ae

hqe+ koaeD xr.lke!. '. . '.'-' ''
. J '-t.-t.'

i '''"::. 'r1,, ',
Deze zijn vril Etqlel I '

- Bchrljf duÍdeujk (gebrUtk het rteisu een schrljÍna-
chLEe of, fever ui,, veihaal aar op een ftop). .: :- ttjdig lnleveren bU de. redèkÈie of bij {e ÉesbeEfef-feldè kotEnlsale! ;

- houatg het verhaal XOnr ae PotPrO, eeE duidelljk nper-
gezeEte regel. verqelt l!e6r gar eeD half ve{haal. . -

ter illu.Etratle een voorbeelil vqn eeE kort, kracb!.lg
verElag : ízaleralag gevoetDatd eD nereer X maer '

6chreeuneD lErg6 de lljn, get. líep voor gègl oeFgr .r

volgètde rdèek betèr.F .-' i ;,
ID det voetbal vordt, ef bíJ èer ernstlge overEreding '

ee! gele of rodè kaaFt, EeEro*teD, zo ook blj de red+-
tie, ualru erij beàoudP! oÍtg bet. lecht voor om ótukken tD
te korteu o! DleE ovèr Eg gaFn tot plaat6ing.'

Àls !,e-met z,E arleq oo" 
"a, 

bí*"t""irde speiregplg I

houden dan ka.n allè5 geplaEta worden en 6taa! de u zo
verÈrouteale riENs-revuc weer boprdevol infomatLe. oet
voor elk UaÈ wila.
toÈ slot. vlagen t{lj pog uw ailrdectrt voor de gDd.clEtaar-
de spelregelÈ met àIb àchÈerltEgeÍlde gedachte ! 'twaÉ ia

.heE weer fun btnneq q.Il Fu+tgll de 1ijn..

tooD reEpekt
dèr.

voor Ée asheld8rechter en de Eelienatan

- beheers u/Je cn rÍraBk u/le trleÈ d!uk.- bij ultwedEtrudeq gedràag u/je a16 gaBE
- hou-de naan uw clup hoog want de LENsEuplrorters eD. apeJ.ers doen her nFE FÀIR-P! ÀY II ':

G.J. v.d. KIEï, j:,1- 'Evsnamontan KommksÍo
VoÍhulillaan I : ' r, mw Mr van der Donck .l
2692 BN 's.Gravonzandè .,;{d 6q66;6traat 37 " I
Tel.:01748. 18149 2662 KA Den Haag

. . - .,1 . TEt.: o7o - 397 Bs 92 
-

JUXO: "
S.ddrrÍadFugd '. 

r ïratner*:
::*:d:":t:11 . " i"íiï".o"aos

ïlï§x-,,"u : ${::, 
*,** ;,''

1

'--t*t+

T€1.: O7O - 386 63 22

I.,i -

SodorEn zatlrdrg
J.C. Ham
Melis Stokelsan 1846
2641 GC Den HBEg

Tel.: O7O - 367 96 87

SollrtEdlst ÍeÉakd6
A.C,J. Miltsnburg

.Hsng€lolaEn 981
26r+4 GG Den Haag
Tol.: O7O - 321 32 85 

"
-Íax(weÍk):07G367 88 62
oí: de kamlnEtÍlsvEnbus
(bij de kl€ine bor) '5

BARKO: BEr Xommbda
mw. L van dgr 8619
KokoEnootstraat 07
2565 XB Den Haag
Tel.: 070 - 326 99 74

Sal€kdo zatrrdrg
J. Boeremo
A. Diepsribràckhof tl.
2551 KE D6n Haao i * .
Tel.; O7O - 397 72 73

Algomoon slkratlrl!!Í
W.M. Kouwonhovon
BÍam FÍosstÍsat 21
2862 CZ Den Haag
Tsl.: 07O - 391 24 74

SEKO Sokrrlrrtaat:
S8nlorcn zordag
G.J, v,d,-.Kleil .. r, r r ëi
V€rhulsllssn 1 ..t
2692 BN 's-Oravonzando
T6l.: 01748 -:181491 - a

Sokrotadalt Toto/Lotto
G. KompeÍmEn
Bur. Kampsctoerstraat 90
2581 AH MonslsÍ.
-lèl.t 01749 - 1260.2

rl'
Sponsonaken
J. v.d. Lubbe
Vlidó-oo-mstÍa at 3O3 : rr
2664'JA Doh Haàg r'l'v ''
Tal.: O7O - 323 35 26

Samrnstèlllng bestuuÍ
Voorzitter: .. ' . .
C. v.d. Wilk
Mahatra GhandistÍEat 74
2562 PC D€n Haeg,
Tel.: 070 - 397 23 59

§.eEglcrigr
W.M. Kouwenhovèn
Bram FÍo6íraat 21
2552 CZ Don Hsag
Tè1.: O7O - 391 24 74

Pennlnqmgesler:
A.H, de Groot
P€ziklaan 25
2564 TV . Don Haag
Tel.: O7O - 325 l5 50

Ità, 
-" 

'- * '
A.M. Cor6t
HongololEan 689
2644 GB Don Hsag
Tel.: O70 - 367 10 96

!![:
F. van Dijk
JEn Bar€ndsolEan 122
2685 BV Posldiik
Tel.:01749 - 47255

KONTRIBUTIE BETALING TEBBEINEN E]tI I(LUBGEBOUW
Postbank 33871 l. Hengelolaan 600
Rabobank i29924229 ., Tsl,: O70 - 386 13 14

§

' de Eedaktig
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cussen de benen.' r .:;.:
De verfrisaende douche had bij blijkàaar ovér-

spo
1ij kb nieE zo verslandLg olr na een -nederlaag
óok ,nog eéna j e-relf te ,verlie;e

tÍeÈ dle leveneluetige ln'sÉèuingi:-heeft dle,.oude
Eante rnenlg'rbejaard mannenhoofd tn het béJaar-
denhuia HeÈ v-ergulde, vliee, op ho1 gebrachÈ ,en

leeft.ijd, va 101 Jaren teÍriBt ziJ de gezegende
ijs weet blJna .ieker dats.ze nu iu debeièike!. G

henel alle. ij eheiligen ZL t te onldoolen.
OhderEuaBeD wachE LENS zèndag een ge!,reldige

nu

L' ,1 ,- a'

.Ír r.. .':;..rt ,-I^-arr.l, \
IÍEr DE agrÀÀR? VOL tàdl:
DEH. flIS§TN DT AEIVEÀi1.,
Nog voor het LErslgdioen \
bekomen wa6, van de Bqhrik'
van de nederlaag; . verliet. \.'
doel,Íran Patrlck Pui8ter ala
eerEte heÈ RÍjswijkee . .

sportcomplex. zij4 ogen ., È,
d'

ir. '.í.r . r; í

uitdaglng. De Mercedea-boys van s..f . C. komen 'op
bèzoeÈ. Deze luxe boLleobakkerg hebben heEspuugden vuur en'htj haal -.,

zoalB dat heet - 'de' staart Leidse Lugdunum met 5:.0 oPg
het tElíSvarkentj e wel, even

edroogd en aenken
te kunneh liaa8en, De

1, selectle wordt beleefd verzocht mlÍD ua[Ee
ge§lageí;;hetsgeéri:óok aI niettbijdroeg aanlzijD Gij zeviena ni.eÈ l,n 'ha-ar. hempie ge'LaEen'staan.

gemoedatoeBtand.
it,lieden verl iézeÈ nlet giaag, naar het I I: i . GLJS Langsdl)}ljn.

cij a wa6 ook niets echt'b1ij, ook'àI had hrj'haÈ
e niet op die mooiezo gewaarschuïd I ve

elr grote ïitalagen dè oef,encanpagne. De
cchte coÍrpetitie is koek. En ja hoor,
RiIswijk, dat in de loefen eke nog . net 5:.0 yia
opgedroogd, bezorgt I,ENS een valae EÈarc. Ia
dau raEpzal ig? Neè, daÈ hoefE niet r€mpzalig EE
ziirbii. als lre. de - re§lere4d-e: 21 uedstFljdetl .r.rel .

de les b1-i jven,

,In de volgeDde LBNSrevue' rÀr-À""-"í""*e ia àaàgee;'-'
ru.briek van t'i - '!-

rkijk J
ÈiJ dens
andeie

roepen: ' ét.
,,En daarom nieE getreurd"

6

'Jc

sèarÈ gaan me! iala ÈiÈel-: ,

nHeE lnEervle!, . ..rohn praat
met "
InitiaÈiefnener van deze

sing laEen.
.rohn veel succeB met dèzé rubrtek,

de redakElé

àbriet is .rohn v.d. Lubbe eÍr beoogÈ net.zljn ;DUE wil cij
van zijn aI

e rnèE. ,a1fe 
. 
genoegen de

oude tance GiJzewiena
Iij fapreuk

onder de aan- rulirlek de LENSERS beter kennla te laEen maken
met de Bpelèra van oDze eerale e1fÈal:dacht +an de eelectiegroep -brengen. ÀIe'het.een
Dé 'eersEe apeler die biJ ilohn op de bank zlEbeecje Eegen zaÈ,.dan plachE zij aEeevasÈ te ! ib:...? Nee lateD t{e dat nog even een velraa:

"Hel heÍnd hoog opgebeurd'
,'En vrotljk,j r' -i'.

iotrdgespronÈen. "

\ .r.

van

.IfiSIIERSTÀIID
... tt i...

daar heb ik.vi:rndrnen daÈ er een bijeeDkoulst van 'De club
100í zou zljn en vel donderdag a.a. Dil ia een mlsversEaDd. H

.. - ,. een kleine groep advert,eérdera. houdera van recla[ebordeD eni - " van wedsbrijdballen uitgenodigd voor eeD gezellig samenzijn.

e, hebben
schenkers

De leden val! IDe Club van,-100r' .onËvangen van nij eeraE een brief,en daarna zullen ue ln de
van de eerate conpetitieh;lfe èen bijéenkomÉt bólegge;ii - :,. .' ' ..ik-;;; ;Ë:Ë"i;"ià-;;-;;-;a,.."p-riíÉ-àà pi;ÀuàÈié"'íà" voris Jaàí j<unnàn 'evenaren.' u' hoort
van miJl tevéne kondig ik alva8t aan dat lk as8iÉtentie krLjg.van.teee nan, rnet Íie ik een
Eponsorcorlunissie zal vornen. Namen? itan Puiater en ,Ilin van EttÍnger.

)t'
-'Uw eponeoir- contactman John van der lJubbe.ai
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S(efi SanioranI Hornmissia

ODB 

'Ï,EilS 6
IENS 7 .

Quintus 1l
IENS 9

-,- IENS 1
-,I,,ENS 2
- Cromvliet

. - RIoEo l+

- LENS 

'-HWI
- Cromvliet
'- LENS 8 .

- nxsw. 16

1-C
1-3
?'L 4 t
a-'f
oDB teruggetrokken

3-1
q-1

9-1 '

3-3

RiJsHiJk 1
R.V.C.2
TENS 3
IENS h

2

l

6.

ZondÉ.a 12 seDtemb'er W.NR/Poule scheidsrechter veld
rll. oo
IL.00
1l-.00
10 .00
l_L.00

uur
uur
uur
uur
uur

IENS. 1 ,,

LENS 2
G.D.S.3
SEP 3
LENS 5
LENS 6
}IIK 6
LENS 8
De Ster 6

s.J..c. 1
G.D.S. 2

1Qp9/52L
!o99162r-
30$/5i5
3r."5/566
3Lo3/162

3a6o/6PI
330o/616
3331/68r.

Ii.B. Martin
F. vd.. Serg

1
1

2
J

- TENS 3
- LENS \
. Gr.WfT'58 3
- vllj
- I,ENS

- TAC'9
- LENS

F.N
n.n
P.R

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

7
0?
9

. ten Bri,nk

. :d.e Rotte ri Í

10.00 uur
11.00 uur
10.00 uur

BiJ algehele afkeurlns spel-en IENS 1+2+3 uit biJ WiLhel-mus

ylie!{Eqlreple Ili ks re{stlij de! SqLekt :.e

L\ sept..19.00 uur LENS 1
21 sept. 19.00 uur LENS onder 21
28 sept. 19.00 uur LENS 2
12 okt. 19.30 uur LENS 2
19 okt. L9.00 uur LENS onder 21
|3 noy. l-9.00 uur ADo Den Haag Land.J,

Zontiag L9 september

Íl+.00
11 .00
Li-.00
11.00
Il+ .00
13. 00
11.00
12. 00
13.00

Zondag l-T oktober

- IENS 3

-DHL8

- Devjo 1
- Spalta Lanat. J.
- Devjo 2

- DeEos 2
- Sparta Ls,nd.. J.
- LINS ond.er 21

A:nat<iurs

8.V.0.'

ti
uur
uur
u!-!
uur
uur
uur
uur
uur
uur

H.D. V. S.
RiJsviJk 2
IENS 3
IENS \
DSO 6
IENS 6
LENS 7
i.Iassenaar I
LENS 9

- LENS 1
- LENS 2
- Vredenburch l+

-. Vogel 2

- LENS 5

- Dynamor6i 2
- VredenbUrch L0
: LENS 8
- Quick 15

]1006lrZL
toga/62L
3o87 1555
3t25/566
3LO2/562
3].\2/169
3259 /627
329816\6
3332/681,

HVB JUB.T.
HYB JUB.T.

J.P.J. Vink
J. Dekkei
J .I,r.. .Jorqa
n.n.
n. n.
n. n.
n. n.
n.n.
n.n.

L
2

3
3

2

11.00 urrr Quintus 3
11.00 uur Í,ENS l+

n.. n.
n_.n.

Intleling vqn de elft,elIen + tiJden thuisweastriJd.

IENS
LENS

LENS
LENS
LENS

14. oo
L1.00
1r_.00
r-1.0Ö
r-1.00

uur
uur
uur
uUr '

uuï.

1
2
3
4

KNUB 2è klasse A
KNVB Res 2e klasse A
IIVB Hes ].e klasse E
IIVB Res.2e klasse F
HVB Res 2e klasse B

'LÉNS 6 IryB Res 2e klesse I
LENS ? IIVB Res l+e klasse G

LENS I l{vB Res l+ó klasse 5F
LENS 9 H\rB Vet 2e klasse A '

13,00 uur
11.00 uur
l-1.00 uur
13.Ó0 uur

Pasfótorsr AlIe nieu$e. sèniorletlen d.ienen z-.s.m. een pesfoto in te 1éveren biJ de..trài-
ner, leider of Seko,' L: 1..-.

Training niet geselekteerd.en; Elke alonderdaa. 20.30 uur.

UltsIaEen

!



Samendte1lind vaïr'de elftal-len voor de competitie l!!1,

:'
ri

4

3
l+

Í;

IENS 
'

I,ENS
IiENS

LENS 6
I-,ENS ?

IENS B

I.,ENS 9

-,.,'i..voraf, doör dË triiinei s€EàngeótèId-
V. vd. BerB, E. van KniJff, F. van l{niJff , S. de l'lennie, Í'. Sekeris' J' Wesser-
man, B. líasserman, D' Hoogendorp, Il. Zuur, A. Zoppeli ' D' Bronkhorst, J' Ver-
straeten, R. Uit De Bulten.
J. Bertens, J. Col-pa, Ï. Dietz, F. Dissel-dorp, F. Gerritsèn, W. leiJnen' '
G, Kenpernan, W. Kouvenhoven, M. Reuver,'8. Boodbo], T. Schuurman, C. Spoelstra'
A, Beesink, P, Schulten, A. Vièr1ing.
wordt nog sarengesteld.
R. v, Assen, A. 3at, A. Bilderbeek, G. DuivesteiJn, L. Eirlich, G. Goosen'
J. Heyink, P. HeiJnen, B. Hott, Q' v. Noort, S. Xozene, I. Sèo1ten, G' vd' Vel-
èe I. vd.. yeIde, H. Vermolen, M. v. Hassem, H. Bu1rtelaar '

val. Boogaard, F. SÍliakus, A. Snits, J. Witting ' M. Deurfo, M. Knops 'lipDàn, H. Kàuvenhoven, W. Kraayenvel"d, E. Kuik, J' Muns, J. Schipper.
Kaba1, M. Ha.ndani, It. Yehdih, A' Zouine, S. Slinane, M. JaueL, A' Ezzaki '
EfJaouhari, K. Khaxonar, D. Meghachi, A. Ehahi, S. Melhachi, H. El-Ehamdi,
Izirar.

M

lliIl-en €.1-1e aanvoerd.ers con@o]q ren of de aDeferskaartles koDpleet zi.ln eD. of alezè

niet verlopen zi.1n l!!!!

AfschriJv§q

IENS )+

IB{S 
'LENS 6

IENS ?
TENS B

TENS 9

teI:
tel,:
tel:
te1 :

tel :

tel:
tel:
te1:

36'.t7300
32396].9

I
ï,
A
G

J
K

Sekeïis
Heijnen
de Groot
DuiYesteijn
Witting
IO1aDroar

3231830, b.B.s'
3l+61088
325]- 50
01891-r-?9à3
3273055' b.e.e.
3520210' b'9.9.

S. de Nennie telt 3667298

E. Kuik
A. El-nabi

Bil probLenen: G. vd.. Kl-ey, te1: O17I+B-1BI-I+9

LIGGING TERREINEN:

GDS

SEP
llrK
De Ster

- Erasmusweg d.o. Schildersgaard.e , tel: 321-3213

- Sportlark Tanthof Zuid, Tentbofdreef 38, Del-ft, tel-:
- Zuiderpark 2e ged.eelte, te]-: 3887U28
- Aagje Dekenlaa.n, tel-: 3803751.,,.

o1r-613?61

S.v.p. Dringend verzoek: Doelpuntenmakers op achterzij tle vedstri j dforÍnulier verfleld.en .

A,s. zondag LENS - S.J.C. 1e thuisvedstriid in de nieuwe conpetitie. Komen tlus....,

Rilsviik - LENS en de te envaLLer.

Dat conpetitievoetbaL iets and.ers is, dan oefenen bl-eek ovelduialeliJk tegen BiJswiJk.
De vriendscheppelijke thuiswed.strijd enkele veken gelealen ging f.luitend en bezorgale
IENS een royale overvinningr Uitgerekentl tte eerste conpetitiewedstriJ d moest aangetre-
den worden tegen Rij slrijk.
En een gevaarschulrd tean telt dubbel Leek het vel-, Keihard verkende gastheren Ueten LENS

nauwelijks in het spel komen, Desondanks was LENS de betere (technisch) ploeg, na8r d.e

ge]íeftle d-ribbels en combinaties Liepen.steeds stuk op de onverzetteliJkheid van de Ïiis-
*i;t"r" Eet aan bet hoofd. de fantaltiscli keepende Sander ven d'er vlater.
Deze.ex-LENSer zorgde er persoonliJk voor, d.at beide punten aan de schaapweg bLeven.
Eeh behoorliJkd.e tegènvalIer voor LENS, dat echt de nou'wen za1 noeten opstïopen om in
d.eze competitie een voordie nee te kunnen spreken.
Zondag,a.s, komt het sterke S,J.C. op visite. Een mooie k&ns voor tle brigade van lvlaarten
Rog om orde op à,akèn te stel-len. KvaLiteit te over, ook dat ves te zien in BiJsviJk.
we rekenen op een trvo1-J.e bakrr en veel steux van de LENS supporters.

Frans va.n DiJk.



) '.'

R.V.C.2-LENS2
onze reserves hadd.en geeB enkele noeite met het onthutsenil zwakke R.V.C. De RiJ§viJkers
bl-onken slecht uit in onderlinge scheldpertlJ en. De 1-3 sinst uas eisenfiJk een flauve
afspiegellng van de rerkeliJke krachtsverhouding. R.V,C. werd volletlig van tle uat ge-
speeld door een gemotiveerd spefend LENS'
Vanef het beginsignaal verd het doel yan Ae gastberén onophoualeliJk bestookt en er had
dan ook besList een grotere score op het vedstiiJ dfornulier Eoeten st&&n. Pes in ale 25ste
minuut van de eerste helft zag Marco Illner6 kans raak te kna11en, 0-1'
Deervoor Íaren Ae nodige mogeliJkheden oE te scoren onbenut gel-aten.. Ook had Rieerde .-

Tetterö I'einig gelu} Eet enkeLe forrnidabele afstaDdspegeLs. In de 35ste ninuut. vas het
weer raak, tr'raai d.oorzetten van Marco Imers bracht Hans Kooyenge in stelling en die
scoorde beheerst O-2. Na de thee, met 'd.ergoed uitgeslapen Niels Schuurnatr voor Ed P91-
reyn, bleef Ï,ENS er lustig op los tikken.
De RiJsviJkers nerden dolgedra:.it1. Een.vriJe trap van NieLs werd door Merco schitteretrd.
ingekopt .0-3. R.v.c. kon aIleen wat teru8doeE, Da een blunder in de LENS verdediging
1-3. Arno dé Jong, de nieurue talentvolle keeper van het tveede voorkwen, alat de niJs-
$ijkers eÍ nog in zoud.eD .gaan.geloven. HiJ stopte in tte slotfase o! 'spectaculaile $iJze
een strafschop. AI met aI een zeer goeal tegin voor het elftal van Peter Bos. A.Ifeen het
benuJten ven de vele kansen hè...t
Zondag a.s. LEIS - G.D.S. aanv€rlg 11.00 uur. Een vroege,'gang naar LENS is echt de moeite
'waard.

Fréns ven 'DiJk.

Lcrngs cle spor|.@(1 vcrrl de 7l\4. lcrclcler
l[-i]-i'l-i.E

Uitsl-agen

HTSV 1- - LENS 1
DHI 2 .] ' ],ENS 2, : .',: 

^

2-L
4-J

Zeterdas 11 september W. NR/Pou.Le scheidsrechter ve].d

il+.30 uur IENS 1
l-2. \5 uur DSVP 6

Zaterdag l-B septenber

1l+.00 uur Vóorburg L - LENS 1
t2.\5 uur DSVP 6. - LENS 2

-GSCl
- LENS 2

1031/006
1o6B/013

1035/006
10Í1/01-3

n.B.M. Pla.nte
C,J. . Demer

; Guyt
. Spronk

1

J.J
^p

Euentueel- afmel-den en infornatie bi,l John Boereee, te]: 3977273.

ZRRL
VOÉTBRL

Uit s legel
LENS 1 - HVB JUB. Toern. 1e

Klasse ZaeLMaandag 13. 09. 93 Scheitlsrechter

81.B II PA

Zuidha§he
Zuidhaghe

M.F, 'vd. Water
ir. n.'

nn19.00 uur S.B, BlJoy 2 - LENS 1

Maandag 20 .09 ,93

21.2, uur LEIÍS l- - rS Gravenzantle 2
22.10 uur LENS 2 - Engelsman 3

Ligging sporthalLen

Sporthal IIPA -.Lineausstraat 't: "
Sporthel Zuidehaghe - Melis Stokefaan 1201.

T1B
R2A

*5*

L



We(lstrl.l tiproErprnfta "A-B-C-D-E en F leugd.

Afbel-Ièn voor onèerstaende wedstriJden a11een:bii Paul
zo Enel nogeliJk doch uiterliJk de alsg voor de wedstriJ
gehoor bèllen naar. Arnolal vd. Donck (3976fi2). .fn uiter
beIlen naar LENS (366L31)+) bij ienend van de J eugdkonoi

v. d.

alv
ste
ssi

.steen ( 39?015\ )
oor L9.00 uur. BiJ geen

nood. nog op de dag zelf

Elfta1 atatum aanvanA tegenstender uit/ thuis terrein/veId. sam.k. Lens

A1
A2
Bt-
B2

ct-
c2

u-) -

cl+

sept
sept
6ept
sept
6ept
sept

11 deFt
11 sept
11 sept
11 sept
11- sept
11
11

r13
l-1
1A

11

,11+.30
r_u. 30
th.30
12 .00
l-2 .00
1l-.30

. 11.00
19 .00
1)+.30
19 .00
1l+. 30

urt 't Klerne Loo
uit rt Kleine too
uit Kerkepol-der/Defft
uit Zuiderpark
uit, ockenburgh
uit rt K.Ieine L.,oo,uit J. v. Beerstraat
uit Kaste]-enring/L'dem
uit Sp.park Pr. Irene
uit Kestelenring/L'dam
thuis Yz

.00 DSo DL thuis V1

.30 DUNO D1 thuis VI

.30 quich D3 thuis Vl

.00 Extrè tïaining op Ï,ENS '

.30 Laakkwart ier Dl+ thuis V3

.00 Extro training oB LENS

. 30 .'r .'SEV Dl+ i I thuis i - . V3
;00_..:;.: t!Í!r{'treining Cp_'!E[,IS. :,
. t*s:- I v--cs El - I ". - -.' uii :li Dedensvaarlvèg "
.30 ADO E2 thuis Y2
.30 RAVA El thuis Y2
,00 Quick Steps E5 uit Nijkerklaan
.00 Quick ET uit Sav, Lohnanlaan
.00 DtNo E2 uÍt Mr, Iolenslaan

VUC A].
vtJC A2
De1ft 81
WIK 81
Bohemen 81
wc c1
Í,aakkwartier C2
sEv c1 .

RijsviJk C2
SEV C2
Vredenburch Cl+

12, 30( auto )

12. 30 ( auto? )
l-3,00 (auto )

,10.1+5(fiets)
.10,\5(fiets)

.00( auto )

.h5(auto)

.30( auto )

. 1J (auto )

. 30 (auto )

.90

10
9

L'l
13
LI
1l+

D]. 11 sept
DZ 11 sept,
D3 11 sePt

13 sePt
Dl+ 11 sept

13 sePt
D, '11,Èept rt

-'-13 qep-t_:ï
El . 11 99P!_ 

*
E2 11 sept
E3 11 sept
EI+ 11- sept
E5- 11 sept
E6 11 sept
ET ' L1 sept
E8- L1 sept
Fl 11 sept
F2 11 sept
F3 11 sept
Fl+ lL sept

11
9

12
t7

9
L7
14

12. 30
10.00
11.00
11,00
12.30
r0. 00

SEV E3 thuis
Dl,lo ET uÍt
vCS F2 thuis
Duindorp SV tr'L thuis
HBS Fh thuis
Gravenzande W F3 uit

Sp.park ilest/Z rneer
v2
v2
v2

Gen, sp. park

10. 00
9. 00

12. 00
16 .l+ 5

9.00
16. L5

, ' l-,)+. oo .
. L6,l+5" 9.00 .* *

9 .00
9. 00
B.r5(auto)
9 .00 ( aut o )
9. oo( auto )

12 .00
Lh5(auto)

10.30
10. 30
L2. 00
. 9. o0(auto )

1T
-q
-g

o
o

l-0
10

BIJZONDERHEDEN:

- aanvezig Juko vanaf 8.30 uur: J. Muns, M. Reuver en t'. Schuurman.
- lees ondersts.End.e kopy goed. door.
- opstellingen a1s vorige ïeek Eet uitzond.ering van:

- Ï,ENS. C3 :

- IENS Clr :
zonder S. ALting ir t .i
J. Appel, A. ArabbaJ, F. Bayhan, S. Essibd, B. Florentina., R. ïd. C,€est,
H.'Kaffa, M. Kilie, E. Kisi, D. Rankhelawan, K. Top + aanvulling. .
ï.eider: F. Kaffa.
zonder M. Ineci en net M. Rietleval-d
zonder G. I.lesterhout en met H. vtl. Spiegel
zond.er J. de Roode
zond.er E. Imeci en net K. Akay
zond.er K. Akay en met J. Drosten
net E. Yildirim en G. Yildirin
zontler M. Henèriks + aanvuf,ling u1,.,

zonder S. Roos
zonder R. Abdoelrahnan.

- LENS DI+:

- I,ENS D5:
- I,ENS E5:
- LENS E6:
- LENS n7:
- Ï,E,IS E8 :

- I..ENS F2 :

- IENS F3;
- IENS É\:

*6*

VRN H€T J€UGDFfiONTT Algamaon kontoktparsoon:
Poul v.d.ste@n, (hopinstroot 103, 9551 SV Den Hoog, t@1. 397.01.54
Bij geon gehoor: Rroold v.d. Donck. tol. 397.ó5.32



Afgelopen ?,a-ber,dtag ziJnvan een eante].. tesros eIÍ'talfotor.s genonen. Door.. de Bf$ezigheid
van ,èen aantal s1Ëlers hebben we sonm-ige. elfta]-lèn nog uiet oP de pLa.at vastgesteld. '
We gaanr de kornend.e fieken. door net het.neneh vnn d.e fotors. Einti sep-tenber wiLLen $e a}Ie
eIftalIen/tearns .op de fóto hebben staEu. Probeer ei dus echt biJ te ziJn. A.s. zatei-
dag ziJn, de.,thuisspelende LENsefftallen aan d.e beurt. . ,

"':- 
'-i i ..

Elftelfoto r s

Leidersbi eenkonst

- A2,B2,B3,c3,cl+,D3,D\ en D5.

We hopen dat alfe
steen (39ïolrL).

...,1

Trainersbi eenkomsten

0p. meàdag. .13 septènber vervachten ve alle leiders van tle ond.erstaan-
tte eIfta}]èn oh ar.3O uur op L,ENS voor een'korte .(r 1 uur) bespreking:

I
1 _.1

leiders er bÍJ zullen ziJn. Kan Je niet bel- dan even af biJ PauI vtl;

Lt.

Voor allt seizoen ziJn tle onderst&ande trainersbij eenkorsten vastgelegd.:

- op 6/9,8/tt, i7/1,7/3 en 2/5 voor M. Rog, R. Ro!0bouts, c. BoJ-nan, tr'.
F.-v. DiJk en ?. i. Giis.-

- oi'zolg, t3h2 eÀ 2L/3 voor rh. Hoefnagel, H. Ruyuers, M. Bs.bs., - H. ,.ter

- op l+/ro, 3fl1 en 2B/3 voor A. v' BlltteísqiJk, C. Alting en'}I. Blon'

Spa, F. Grens,

Lintten,'91.''

: ,L.,, ,,
Notegr deze oatË'vaÉt in.JulLie agende'-s en probeèr echt zoveef irogeliJk aa,uwezig te'ziJn

Leuke rred.stri.J den

Iedey'' el"ftaL/tea.:a lril vél eens een extra ÍIedst,riJd s?eLen en het, fiefst tegen eenr ean--
trekkeliJke en/of briiteíLandse tegenstandèr. líiJ-ziJn hier veer,àartl mee bezig en kog-'
stBteren hefaas tlet er wèinig animo is or.tegen de Lagere teails te spelen.. WiJ b]iiven.
het echter proberen.' Voorl-opig' hebben we tot nu toe enkel-e leuke I ÍIetlstriJ den hrnnen
regelen. Noteer ze rnaar i .- . i i:-r -::

'20/9 ' l-9.00 uur Haegsë 'Jèugd ' ..Ï.,ENS c1 r. !-'... ,, ',,i....r): ',-.r.l
''' t9.oo uui .LENS D] en D2 tegen &celslor' "". 'i ,r! i' .;,

2],/g 19.00 uur L,ENS t/rn 21 - Spalta LantleliJk ( areteurs ) I . , '-r
27/9 :19,00 uur, LENS A1 ADo.Den Haag B-landeliJk
6/10 ' f9.Oo uur LENS 91 - . - Feyenoord. Ci ''

ó't1ó ' ií:óó i,È-i;i,i;;7,2! ' jópà"i. i'oa"ri;r (Bvo) - 
'' " i

25+26 /io àirer"e c i'o- etrtàuèn tegën Engerse teans I '. i'-. '.'i
3/].]. , 19.00 uur ADo Den Haas A-lendeliJk - LENS t/itr 21 (in stealion) :r'

a6/ti , ].9,00 uur LEIis t/n 21'. - Feyeno'ortt f,anderfJk ( onder voorbehoud).

Zoals gezegd proberen we bovenstaantle liJst nog uit te breiden.met ook biJv. vedstriJ-
d.en al-s' Cl+ - Feyenoord etci'Maar of,het gee! fukken ??? Het zal nlet a€r ons liggen. i

tsIessureleetl
zo vróéj in het §èizoèn'hebben Tre aI een dantaf spelers die gebl-esseeral
ài'Jn t.wl:: Ted Héins'van A1 speelt'eI enkele'veken nlet i.v.sl. een knie-
blessure, Lorenzo Sendar vaÀ 32 11gt íet z!n.been in het gips. Zrn knle

vas uit de kon geraekt tiJdens een veclstriJd. Sèylis Gopie van C2 tobt nog met d.e na-
-r veëen van zijn ziekte vàn vorig Jaar, HÍJ moet was rust nenen. Gary llesterhout ven D5

heeft zrn arm gebroken. Eèn paar weken gips houden ihen 8,an d.e kant.'' namon BLom klrau dit
_seizoen nog helema.al nlet in èktie. Hij is tleze week opgenonen.in het Juliana Kinder-
ziekenhuis voor eeh operatie aa.n ziJn beid.e. s.chill-espezen. Aan voetbell-en zal- Ra^non -

voorlopig niet toekonen. Alleen de gedachte 41. Jongens, vanaf tleze pl-aats allenaal- heel
yeel- sterkte tiJdens deze voetbBlloze period.e voor Jul,l-ie en wie reet valt het èchteraf
all-emaa1 tocii vel- neé. t ' ' '.. . r

1
r1r

I

o at



verfeyen net' d.rie d- én vier C-eLfbaf.Ien ' dan hebben ve in beldeWiUen uij d1t. seizoen overleven net d'rie B- en
klesgen uàirt nóg zeker vier spelers nodig. Nu noeten ile tea.ms steeds aa,ngevuld vortlen..
Ídeaa1 is dat echter niet. Al-1e B- en C-klassers hebben vrien<lJes op school of in de

u""ii. v*"À eens of hÍJ ieen zin heefb'om UIJ lrus te kornen voetbaLten'' Neen heur eens

mee ns.ar d.e training. Dat is toch gratis. Komt er geen aanvulllng tlan is bet terugtrek-
ken van een 3-tea,u de enige .opJ-ossing voor ons. L83,t het niet zover koEen'

B- en C-kl,Bsser§ hard nodig

Leiders attentie
Een verzoek aan aIle leiders on voor tte wedstriJden het vedstriJ dformuL
',rrtt"rr 

"ri 
te ond.ertekenen. Laat ook d.e àanvoertter (niet biJ E- en F) vb

Het formul-ier kan dan' in tle adlinistrat iekaner bliJven Liggen en na afl
scheÍdsrechter dBn alLes af.

SLeuteLs klri.it '

r,!
ier- helgineal, ií te
oÍaf tekenen.'.'.:
oob }andeLt jàe

tl

De Leatste veken zijn er nogal vat sleutetbossen verforen op IENS. Tot op heden zlJn ze

niet teruggebracht. Mocht iemand sleutels gevoud.en hebben breng d.eze alan zo snel noge-
l-tjk terug. Afgeven aan de bar s.v.p.

UJTSI,AGEN JEUGD:,

LENS A1
LE}IS A2 ' :

LENS 81
],ENS 82
LENS 83
LENS CI
LENS C2
LENS C3
Juvents,s C2
ADO DJ-, : .

§cheveniirgèa DI
ODB DI
Tedo DI

Verburch Al-
l,aakkvaltier A2
westlanalÍa 82
Laakkwertier 82
Juventas BI
AlO C2
BTC Cl
Toofan Cl
LNNS C\
I,ENS, DI , .

],ENS D2
I,ENS D3 ,

LENS El}

2-2 BTC D1

3-T LENS E1
3-5 LXNS E2
U-9 . BEMo E1
O-5 I,ENS EI}
lr-2 LENS E5
B-1 IENS X6
o-, sEv x3
B-3 I;ENS EB

,-0 Quick §teps I'1
3-l+ rRijslrijk E1
2-3 Cronvl-iet F2
0-l-1 Gravenzande F5

IENS D'
Quick E1
IIW E5
IENS T3
Vredenburch E5
RiJsvijk E2
VCS E\
LENS ET
CDS E2
I,ENS FI
LENS F2
INNS T3
tENg I'L

l2-7
t-.1

10-2
h-?

10-3
2-h
ll-5

-'9-2'
2-0
2-0 .

3-)
0-1lr

. _ 4-J

Zb d.e eerste kompetÍtieronde zit erop en.zoals voorspelcl zitter er een aantal grote uit-
sLegen biJ. Na de herinclelingen, over t 3 veken,.rnoet dtt over zÍJn. Nog eveE geduLd

heblen dus, De ved.stri j tlen:

A]: naakte d.e scheldsrechter veer te UàlaneriJk. Stop je energÍe in het voetbalLen. Dan

- we.s Verbuch een nakkÍe geueest' Nu. nocht Je blij ziJn met het SeLiJke'speL'
A2: Hoer8,, een Ieitler. I.Ielkon Antlré! | Snel met 3-0 achter. snel echter ook veer op 3-3.

takva had de langste aden en von. Training !!l "i ' "'

B1: biJ een 1-2 achterstand raakte een aantal slefers tle kluts kvÍJt. De organisetie,- 
";; zoeX eh westlentlia oocht veL heel èrg ,àt}t"tiJt scolen. Dom hoor vant voetballend.

' ríaren JÉllie beter. 1 
J

Il2: vie.deze l{edstrtrJd zag heeft veel doel-punten gezien rnaar ook veef gemiste kansen.
Lakwe lrbn tte vedstriJd Ea.8'r I,ENS Has kanpioen ksnsen miasen. Paal en ]et stond.en
zeker ! doel-punten ln de veg. Dat moèt beter kunnen hoor.

83: begon met l-o spelers omdat l_ speJer zich verslapen had. Toch deden iriLlie goeï Jé,
- best maar Juvent&s lras gewoon een maatJe te groot. Zittèn juIliè te hogg'of zii te
" faag ??? SLijf Je best doen en zoek nog vat..8-kfessers erblj. : -'- r -' '

Cl: een "moeil-iJke en bel-aden . vetistriJ d altiJd tegen AnO. Er verd haïd lgelrerkt en a.chter-'*l 
Ín speeld"i ;rrttiu st"eas één teÉen éénl CeOurra maar de. overïinniirg was medëi' dr;er-

" orn terecht. '

C2: BTC vas een makkle en zal wel- lager ingedeefd vorden. Soms lieten julfie heeL aaratig
voetbal zien met mooie dloel-punten als,geyolgd.. Probeer dit ook tegen fysiek ster,-

' kere tegenstanders.
C3: Toofan was een maatje te groot voor iuDie. Dat is geen scba.nde. Toch haalden Jullie

best een "esntal doeLpuntJes kunnen Daken. Bliiven proberen eu zoek nog een paar
C-klassers. i'.

Cl+: Hoero, een leider. We1kom tr'rans | ! A1 leverde de eerste vedstliJd geen overwÍnning

. op toch kva.E Je enthousÍa.st terug.
*sr



D2

Iènd Ano, Mét sLechts negen spelerà èinaigden vi;

D3:

'de vedstriJal. SneI veïgeten Eaar leat jé niet iedere keér foppen aloor Ílsiek geveltl.
een heerliJke vealstriJd tegen Scheveningen Dl. Zowe\ de feider a]-s dè epelers eí
outlers kvanen heel enthousiast terug. .vólhouëen dit gbette spel en het entbousiasne, .

het verd een pittig d.ueL biJ ODB aan d.e Albaralastreet. Maar L,ENS !3 had veel en
goed. geoefened en gaf goed partij en... D3 von bovendien verd.ientl met 3-2, Goetl zo =

boy' s .
6chreef. zeLf een versJ-ag d.oor Marcel en Wesley: ..' ,
De afbraf vas simpel, ll{e dachten tlet ve gingen verLiezen tegen een D1-tean. Maar
to"n "" ""n a"r àè ba:- uaaden toen kvan àe- Ëerste pass .van iesley en het doelpult " 

I

van Nico en toen stond het 1:0. Ne het eerste' doel-punt gingen..ze tekkeLe naar d.e.tEN,SkeeperhadnietstedoenenwiJnaaktenno810doe3.punten.'Eindstantl:o-11.

een groot aantal spólers d.ie rs morgens nog tegep ons C2 speelden kwam öok t,elen " ,

Í dns' D5 ín aktie. I^lat een onzií:-De 12-l nederlaag is danook snel verklael'd.

DK:

D5

m'i/í !l+: Ë:.J aeàej téams zagen ve echt hel-e leuke en hele spannende wedstriJ alen. Het'

ndg.een. pg.aí C-k1asser6 I !.!
pr: .KanËrooà- i"gèr, 

"un 
veel-'te. hard spe

enthousiasme. 'waarlnee .Julfie - spelen . missen we veak biJ tie outlere Jeugd. Toch zegen.
vij'ook.enkele dingeir niet gàan zoaLs bet boort. Afgelopen .maaDdag spraken- lÍe er
op cle leidetsvergaderÍng ook over. Het gaat on' tret 'vot§enaé: , .',.'

. - Somnige spelers koEen op het La,atste nonent aBuzettèn, zo uit het tralningspak het

Er vas iflners één helft heeL Leuk gespeeLd. Daar bouïen we verder op. Zoeken Jullie

veLd op. De verza,neLtiJ d.en staan er niet voor niets. Ga Je rechtstreekt (Iiever "lif
niet) zorg er dan voor minimaa] 15 Einuten voor aa.nveng van de vedstriial aènlrezÍ8
te zijn. 1= : :'* 'r l iE L' ',.
So nige speLers komen te Laat op verza.meltijd waa,rdoor een heel team ohnoaiÍg staat
te vachten. Dat is echt ntet noàig. . -. . ,". ' ' .."'': ., , -'- -- ..,;..'l;'
Sormige ,speler§ bleven niet els tean biJ het penaltyschieten kijken; Na hun straf- .1

schop genon€n te,hebben Liepen ze dÍrekt veg on zich on te kLeden. tr'ou! | hèIemaa}
fout.voetba1iseentea,nsportendaibetekentsamen"affesd.oei.
SoÍudge''sleLers gingen na afJoop van hrrn vedstriJci niet onder de tlouche ' Wat vies 1r
zeg, Met de ]eiders is afgesproken tlat iedeieen moet doíchen na de vedstrÍJd. en de .

training.
Somnige ouders stonden veer bovenop het speelveld of dÍrekt naast de kJ,eine doel-tJes.
Dat wil-Len ïij niet hebben. Voor, tijdens en vlak ne d.e wed.strijtl biJ het lenalty'-
schieten horen de oud.ers buiten de afrastering te bIiJTen, Laat de l-eiders . rqstÍg, ,,,
met de Jongens verken.
Sorynige o-uders schreeuríden konstant aant'iJzigingen hàar hun zoon en zrà nèdespelelS.
Ga'naa.r ]inks, ga naal voïen etc. Hebben ïe d&ar geen L§|id.er voor ??? Probeer het,.

' te beperken tot het zo nu en dan aanmoedi gen van uv zoon eli laat op- en/6f,'ssungl-
[este i'
d- , ."...

st riJ d.en. ls,ten ve dit zo houd.en.

.kÍng aan hët adres,van.de scheidsrechters en feider! heleàaal- achterHeBe.,Dq

. stuurlui staan aan val naar tle l-eiders en scheid.srectrters regelen seÍnen. de, ve

À àr'n:.+' . ,'3

d '..8'-
,t ,'li

}IEDSTBIJD YERSI,AGEN JEUGD:

ÍJENS C3 - ToofaB (O-5)

' 'L_ cr. 'a?r"'í:
' :.r. -ÍÍ 1- .', I i d i) i.tiiÍr

'r ,J ' 'l'' J- F;
., ' l.:Ii, '..r ' J ! :. 'Í l$. );'

'í ; a, , ,.: i-

(a-à) ' " '/ tÍiivcótas - t BÍ8' è{

Dèze week-een gecorÈineerd verelag van deze elfcalleri o,na.c à"r. Èeams quà BpeI';eI ïve:et 
& '"'

elkaar lij ken.
ÀlLe begin is moeilijk dat is zeke! r/raar, naar om je zo van heÈ veld te laEen spelen en meg een,'pak slaag' naar de kleedkamer te laten aturen !ra6 lotaa1 nieÈ nodig.

Waar vaa dG achèer- rn voorho.da? VIaaË ras hgejiBlddcDvold ?

waar op de tsralnlng op geoefend wae n.]. §nel tikken -.in de yoeten epelen en behoorlijk een bat
aannemen heb ik niet terug kunnen vinden in de BedgÈrijden. Buitenepel gtaan en zetten; daar
hebben JulLie nog nooit van gehoord, . r'aF

ÀIlemaa1 komen tsraÍnen en zaterdag jè bes-Ee voetbalbeentje voorzetten en lulsteren naar jeIeider dan weet ik zeker dat heÈ gaat lukken.
n.b. een uaterzak nec epona is geen overbodige luxe l!
CEES ' *9r



§chgveDlEge! DI - IJEN§ D2 (3-{)

Vóor onze eersÈe qompeEitiewedEÈrijd moeaEen lriJ naar Scheveningen; heE wcer sas gqed en de
jongens hadden er zin in. Vanaf het eerEte fluit slgnaal glng de tegenstander er fllDk in, ze
werkten rneÈ. hun elfebogen en harde Èackels aodaÈ de verzorger met de wonderBpone, heE druk had. -.
maar onze jèngens bleven voeÈballeD (rus! 2-1). Na de ruat. werd de druk opgevoerd ell goed op dc
ba1 gejaagd zodaE de tegensEander het, moeilljk kreeg,
ffet iàËulÉaat-, onze eeigte 2 punten zíJn blinen.
Jonàens; kLaase gedaan - wij hebben genoLen van diE el,fÈa]- Ga.zo door.

Na eei goede oeienperlode wag lte! vandaag de eersEe kompeEltieuedgÈrid.
euick was echber een hele.moeÍllJke EegenàEanderi in hel begin apeelden ve lraÈr voorZichtig en
via de snelle voorhoedespelere wag de Èegenstander veel gevaarlLjker dan wiJ.
Na een 1-0 achtersÈand ging de strijd gelijk op en kregen we wag neer vat. op de EegenEÈander; de
verdediging neE richard, Hlllian en chria greep wab Eteviger ín en er kwamen kaneen na goede
aanvallen over de vleuge1a. .De gelljkmaker htng 1í dér Lucht maar knam nlet..
àe tweede hèIft begonn;n we goeó; litrick keepÉe heel aEEent maar kon Eoch een lvecde tagenÈreÈ-
fer nieE voorkornen. toen gin,en de koppie8 waÉ omlaqgen kvanèn er Dog (Ee) vèèI lcgcBdoclpungea,
die ook de hard werkende Bas nièt kon vcrhindercn.
Roddyr cocky en atefan kregeD nog cen paar kaasjoa voordsÉ Plcàrral dË GGr koE rcddoD.
.Tongena niec getrcurd, net zea lclllra E-khíaora hGbbóB rG lloÍ, t!! Èljd aoaug ob aa! dèze E-
poulc Ee wennen. Toch zíc ik vËkcujks voonrlÈgalE cD hrb lk cr !11c vËrErour6D iu ale lcdercen
nraar goed luisEarE cn la do rEaLÈrljd go€d zlJn goaircàEc arbu houalÈ.

EEN VÀDER

THEO

HÀIÍg

Roao E-l - r.cóa E-3 ({ - 7),

l,E tl - lw tS (10'2)

hct r!! afgelotr on EaEerdag cen fceat on langs de kanE te siaan; het zonneEje echeen heerliJk
er vcrd Èen prlma poc voetbal door onze Jongena geapeeld.
IedèreeD bleef goed dlchE bijelkaar voeEballen waardoor er aleedB teI iemand vrLjBtond en èr
Iehkcr overgespeeld kon,worden.
Hlerdoor kwam heE ook daE de doelpunEen - talrijk lraren; hoeveel, _en víie er geecoord heeft rreet
echt niet meer precies maar ze waren allemaal even rDooL.
De oudera Langs de IiJn waren ook doI èàÈhou8iaat over jullle verÈoningeh en al€ het aan dit
en lrlij ligc houden we dat zo voor de reet .van hec seizoen.
Klassè jo;genE ll

en

duB

ik
Èeam

,rongena de conpetlÈie is begannen en de punten.zijn binnen.
l{at voor een lredst.rijd i8 diE geworden in de eerste helft bedinnen jullie goed net, prachtig
samenspel waardoor Jullie aI gauw op een 3 - 0 voors'prong kwamen, naai toen vLelen Jullie weg en
kwam er niemand meer verdedigen !íaardoor we nog voor rust 2 Eegen doelpurtEèn kregen (2 - 3). In
de rusc La dit t.egen Jullle gezegd en jullie begonnen weer zoaló in het begin van de wedstrÍJd eD
dat leverde dan al vlug heE geuenste reBultaaE op rnet prachtige doelpunten. HelaaB toch nog uaE
vergeteh ce veidedigen en zo werd dan de elnd stand bereikt. Í{iJ moeten julIie Èel feliciteren
met het harde werken en het goede doorzetten. Dan heten },ij ook nog Johan van harte welkorn in het
eIftaI en hopen dat je véel plezier heb. t oDgena zaterdag seer zo goed beginnèn en dan Diet
vBrgotsE Ee verdedigen.

'Íullie leiders Melis en Ma-rcel
,t 'tl

Ir
Dac lENs 8{ 6eu cEtbous{a.BtB lÈLdGr hosfÈ drÈ ts betsqd_ eD--ootr rÍJE aobrÍJvoErtarcEt l! grverdlg.UBBr oE au lov.cl oE zo uLtE.bE.ld op tBplÈr Èe zoÈÈoB tI Nee, ooiry E;.í,, ;;." al'c grarÉ zeifÀ-do Eodrktlo te ver.
l{è publlce,Ecu d..roE! allcatr hot coEp.Ëlt{àv.rsla-g. . (qpclEcEel6 .zl,JD ,rr.p61rcgcls) -

Zqadag { saptqEb€r 1993 RtJ6wtJk-.E2-IENa B{. - -
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HeE was vandaag een beetje aanpasaen daar uij zonder Randy S-Piegsen sPeelde-h' 
-Maar 

daarvoor ín de

Dlaars hadden uij een """ 
'.ïï;';;à;-rij;;r;-É.-i;n-sieiai,. r{inrer de ónverïoestbare tank van heE

I"EË-i, t.àir.en-r9e2l1ee3) __^- ..^ ^..ó,i.,i Í';Ë;;.;-rà;-;;i--aàà" 'g.r.óËàheid 
aanvoerder. en le1dde het team naar de overwinning' eE werd weer

tàài-oouà- """tgespeelÉ 
en-daE is terug te.zien rn de eindsEand' -

iiEi'"àË'i-àiËi 
-;'r;i;" wi"iËi àie-ààoí iij, i.r,r.t en lnzicht de stand op 0-1 wigt Ee brensen'

Deo-2wisLvincentvanrioonopzijnnaamtezetEen,ditwasnaeenveràedigingafouÈvanRij§wiJk
í".. vinèÀnt goed gebruik van wi§E Èe naken'
iï-à.,1-iiàii-ai.i-"Ë ar r"r'iï.àté.ràe iich helaag een speter van RiJswljk zich aan zijn enkel '
beEergchap j ongen.
EvenlaEerwa6heteenmooidoeLpunEvanGaryRijkersdlede§Èandopo-3bracht'goedgedaar
ionqen,
*I^Jrï'r.'""r. de afgelopen wedstrijden zie iE dab als dè bal utE of achÈer is geweeg! deze keurig
lli à1, iËö"""r."Éài i,orat 

-ö!;;;il-à.; -i"-;"n-"""-à. dinsen r,,at ik bedoel meE aportier voetbal', sa

zo door jongeD§.
En of het nog nieE genoeg was daar wae hlj weer 'boen' o-4 door mijn Eank stefan winter'
;';.;;;';;.;;Ë .ij ui a. Íong"""-u"au"rr vóor je inzeE en her. vervangen van Randy.

p,s. MiJn Jongens waren er zeer trot's op.dat zij de voorwed8Erij d. van l'ENs nochÈen-epelen' tevens

\,rensen,.rij namens de ns Maaiiàn ióg "" 
iij" teai veel succee Eoè in aeizoen a9931L994'

Harry Eer Írinden '

BeÀvv. E6 _ LBIS E6 (2_B)

'De eersEe helfE ging heef goed en er werd ook goed overgespeeld' ouders dle voor heE vervoer
ÉÉuÈe" gezorga. héel- hartelii k bedankc' ter.iii;;;à"";; Kàvieh bedankc vóor.heu invalren - Iekket ?"Y?:!!11d-:l^::::t? , ""t'
ï;;;;à;g Èeginr ae competiLie en dan moeEen we er echE aerieus Eegenaan I !

Be6Ee ouders het Í€ fiin iii -.i--u"i."g"Eel ling lE.voor-de speLers-in het veld en ook 1e heÈ voor

hun leuk at6 jurrie ," ."ii;àigli-;;;-;1; "Ë iirernà"r gaair roepen lrat ze moeEen doen in hets

veld dan rakeà.de Jongena in de war'
i;;;"-Ë àiefret àn-aaÉ 1k de.jongens leiding geef'-.
iàrà"""-t"i.i.ierdag - goed jé béeu gedaan tearrr - ga zo door'

vc6 E3'- LENS E6 (5-4)

De eerste r.redstrljd van het Eeizoen helaas verloren maar jongenE niet' de moed laten zakken' he!

vertlpe een beeÈje euroer in ili ,Ërà.-v"igu"a. tee. wiÈ Éoeiet"r oversperen en. kilken wat je
doeE,-
Looo elkaar nieE voor de voeten gp heE veld vant' daE ls groot genoeg voor julfie allenaal'
í;;'d.;-;;;à je-É.et doen en vanaf- nu ís Dennís de vast'e keeper'

§ON'IÀ

LENS E8 (2-0)

lret was maoi weer om te voeEbalLen elr d9 wedstsrijd was 15 minuten oud en daar. gcoorde Soufiane

IEi àlËrËiii . 
-Ëíà"-r.iè. ÉéoinE her hard te regenen maar daE kon de spererB niéÈ deren .

we qaan qeuoon door ... toàËi"ir"i-uï-..t -[.ittàià -werken zitten we te wachten op eens kans' Die

krréq riéardo en scoordè 2-0.
Jongéns ga zo door het gaat prLma zo'

Juflie leider À' Bouali

ekt, voor het puur rsclàatieve voetbal, voor de zondag

dleden die weer regelmatig tegen ean bal willen trapPen.
et de gewenste 3 spelers oplevàrt, zullen we genoodzaakt

leijn dii elÍtal (restant) teÍug tè tÍekken 6n dat kost weer een aanta

speleÍi hun zondag'
Ààrimelden op zaterdag en zondag, en maandagavond bij de SEKO

nl
lenthousiasto

aders van leugnog enkele lv
ROEPNOODAls dsz6

SPELERS GEVRAAGD
ons senioren elftal LENS I zo

r lL *



Glf,@ EVENEMENÍEN KOMMISSIE kontaktpersoon:
Marianne van der Donck, telefoon 397.65.02

VERKOOP LOTEN VAÀï ,DE GROTE CLUBACTIE, en

Ook dit jaar doet LENS mee met 'De Crote Clubactie'.
Maar liefst 80% van de opbrengsl van de,e loten komt ten goede aan LENS, waarmee we o.a. nevenactiviteiten vanorganiseren, zowel voor de jdugd als de volwassenen. Teveis gebruiken tve de opbrangst voo. o.r. het doen uan{anpassingen van onze accomodatie
Er zijn ook dit jaar in dè Grote crubactiè weer vcel pÍÍzen te winnen, getdprijzen en ook gatrantieÍéizen!
Vetder zijn er nog dentallen kleine geldprijzen te winnin.

!t -EKO 
heeft tot slot rog maar één vertoek aan alle leden en ouders:

KOOP UW LOTEN AL-LÉEN BIJ EN VOOR LENS,
U HELPT ONS ERMEE......
Gebruik daarvoor onderstaand reserveringsformulier. Vul naatn,adres
On leeftijd van jezelf in.
l(oop en veÈoop zoveel mogeli3'k loten voor LEN§, want de LENS-
gr met de meest verkochte loten Éint een pri$, en wel een $,eekend
ln een lrne bungalow van tENTÉR PARCS; !!!!

Dit formulier is van: ..............

§

GI!

Írdres

leeftijd Jaar

NAÀM ADRES AANTAL
LOTEN

à f 5,00 TOTAAL

à I 5,00 Í
à Í 5,00 Í
à f 5,00 Í
à Í 5,00 Í
à Í s,00 Í
à Í 5,00 f
à f s,00 J

à / 5,00 f
à J 5,00 i

J

TOTAAL f
Lever het formulier oP uiterlijk *"-qrq 

I 1 
oktober in bij jc leider, of iehand van de EKo, De loten voor jou liggen danop zat.rdag l8 oktober kraar in de administratiekamer, *.íp ," regen behring v.n het TQTAALBEDRAG kanmeenemen.

Hcb je op dit formulier ruimtc te kort (cn dat hopen wel) neém dgn nog een extra formulier mee van de bar'I8 november is dé bekkr,E, de urstag kunt u 2s novumbcr to ae posttroom lezen



.-, ] 1í8.. it _

alglàicn rkrrrirtaat ", 
' $fr.frrhdf Töio/tdftà

W.M, Kouwsnhovsn .r'.' G. kemparman I . ,.,'
Bram Fross-rast-2l .: .] . ., Bul Klmpschoarstraat 9q. i
2862 CZ. Don HEog, - 

. - 268i. AH Mohitor ,' r' , .,
Tol.: O7O: 39:l 247*. ..t::161,2 01749. 1ZOO2 . :,t

s"*o,r.l*,aL' ' ' . 
-. 

BABKO: Ba1 Xómmlrsio ' '
J,C.Ham ,:,]r., mw. l,vanderBcrg ;''
Meti6 Stoketsan tgi6 .1 r- KokosnootstÍaat 07. . ,.,
2541.GC DenHsagi',i l'..2866. X8- .Den Haag' . ''. 

'

Tot.: O7O - 367 96 87 Tel.;070.32699,74, ,.r.'

srnlorcn zàelvoethri "' 
-Èkó: -- :+-r À: 'rrr

G.J. v.d. Klelj - ' - , eveóirrntrn Komrnhdó' 
jÍ

Vsrhulíl8an 1 , .. - : .. mi,v M. van dor Donck
2692 BN 's.GÍriv€nzqnde "3sn Romrinsiraat,3T

I : i ':" Tet:: ö70.397 06 32

sekr6t8Íloat reugd . I .: ,-n- : Í

Ë;ïï}Íiï,i'i|t -' sar.krre zondas , ,

2EEi sv Don HaEo :. Y' nog 
-1 

i

;;;,;;ö.-ó;öiï. IlïI"ïï'ï§liïï,"'
Sstraarte'a rcjctCo : -. Tel.: O7O' 386- 63 22

A,C.J. Mihonburq § 1
Heno8lol8an 981 r' .. Solahtte zEt d8g
26a4 GG ,Den Haag r,. J, Borrsma
Tol.: 070 - 321 32 85 Ai DiepeíbÍockhoí 11 .

fax(werk):07G367 88 62 ' 2661 KE D6n llsag
of: do ksntinoklev€nbus T€1.: O7O - 397 72 73
(bil dr kloins bar) " 

tr,,, 
.-:

' r" ,r\ .i r',.. ,, ,',..,riÍ' l
r t ... -1 ,? a

2564 JA D6n HaBo. .-'.
lnoo r.ïel.: o7o - 323 36-25

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

I

seÍdoÍcn iordle .' .

veÍhulstlaan l" r, 
.

2692 BN :6-GrBv€n:
Ter.ib174B -. r 8r 4d

I í "\: 'r1.i.. ,

SEKO S.trotlrlEEÍ: ( ' ' sponroàlcn
'J. v-d. Lubbe t

,' viieÍboomstniat 303 '

semeirrrÀfng tostuw
Voorzittor: - LHr
EIilISfrfu ' - )i ilra.corei .

Maharma GhsndlstÍaEt,74 !{enÍiàloloan 589
2552 PC Don HaEg .'- 2644GB.DenHaag
Tsl.:070-.397 23 59 - . Tsl.: 070 - 367 lO 98

'Sokrst6ris', ,, 
".: ., §!:.. i { ,.

w,M..Kouwonhoven . : -.F, ven Dijk'
Brsm FÍosst aEt 21., : ii..-. JanlB8íeMsolaan 122
2662 CZ D€n,Ha8g .i'.'. 2585:BV PooldiJk

rTdt,:o7o:.39i'2474.'' Tàt.: 017.r9 . 47266

Penntniiireest'àÈ ' '
A.H. do Groot
Psr.iklaan 2E ,

, 2564 TV Den Haag
Tel.; 070 - 326 l6 50

KONTRIBUTIE BETALING. TEBFEINEN EÍII XIUBGEBOI'W
Posibank 33671í I Hsngelolaan OOO

Rabobank 129924229-. . Tel.: 07O - 366 í3 14 '

DE LENSREVUE . .weekblad van de voetbalvereniging LENS

.:;'1,- gz.: ieaÍga_ng,.Iummer 7 .

i 1":' ïe-'iiptËmtií ieö3 11È i;ït,r.i.,ï)Ëi, l.irr',quffi,"
'-,11 '_.,r':1:',rf :r r' t.

\J-là

lr! .. Í

.irvan de REDAKTIE :, ..,'; i*.3- ,"'
Lever uw kopíj vóói maandag in; -:. ,rr .' .*'
wljzlglngen zljn tot maandagavond mogelllkl
ultoÉlö lnleveÍtormiin kopli:
Maaiida! 2o.oo uur tir hoi klubóébouiv ' ' '

,ÀI,r,gs .,griuir'bp _DF - FLlrrs
t1!._ it .,,.," '--

Daar ïaar règaÉing; gemeenEen'en provinciè elkaar 1n
dè harèn vllègcn óver de.aanleg van een atukje ralls
ïaarover eain tr6ln mlaachieD.noeÈ gaaE rljden kan
bIJ IJENg gezegd worden daE deze.reeda zlJn ]okomo-tlef op dè raíIE heef,t 6Eaan, .. i+, ,-.

' ):J 4.!r, ' .i '!i- ..

Bekgnde wagons B1a BesEuur,sBKo,i -
l,uKo eD de BÀRKo (geheoI gereao-

iveerd) 'naren aI aangekoppèld even-
a16 dè rèdakt leteDdèr i . blj het ran-
goerstaEion kwamen dBarblj de GUs-
vagon - het rijtutg van de nsnip- ,

pènclubí (btDnenl(ort noeteD zij een
andere naam verzLnneu) eveuals'de
d{eplader van de.EKO. 'r,-

í ,- .È .,.', , i
Verder'gaaÈ heÈ. naar het elftallensÈatlon en 4aar
voegeE sÍch.aue elÍÈB1rij tuigen, met voorop LBNS 1.

Een nLeuv rijÉuig (heE intervieuw) alulÈ zLch aaE en
zo 1e de lreln bijna kompleeE. -.:.d-

'1 . I'
ile ml,gaen nog dE dominoeawagoD maan deze zal ve1
anel volgen.
IIet, vuu4'ia opgeEtookt - heE f1u1È619Tlaa} heeft
geklonkèn en zo langzsmerhand komE de LENsÈrcÍn in
ÉevegJ.ng, ''.,'

Hat er nu over, het Era-
jekL 93/94 dendert. i6 ,Ieta waarvan tr Èreinofie-
Ienn. lyrisch van wgiden.

Laten rre er Ínet z'n allen
voor zorgèn dat dè trein
op de raJ.la blljfÈ en
niet onÈEpoord. ( ,:

de redaktie

I
i

:, IIIST U DAÍ. . ;'.
.. u na de rredetriJd và héb eereLe zelfa een dane-
* Je kon uagen?.
.-. Ton 'a:cravendijk er'mel de wedstrljdbal vandoor

lE gegaan?
.. hij er uel looLje8 voor had gekocht?
.: dat het aqorebord permanent 1 .r 1 aBngeeft? ,'
,. daÈ die cijf,ei8 alleen voor dë zeer goede kiJ-

kere onder oEa zLchtbaar zijn? -.. u aan die cijfor8 ook èen vogeLkooitje kan op-
hangen? (zie rèvue nr.5)

r1i

I



i?;';:.: iJl I nÍ':9r..!J í,Í.,.;.ilu ;*l i!i: cr :.!:i,-i:, 1'-7

,rr,,Orlti'HT
-DER.. LIIBBEtrr rt Jri'- a (,:

:í Li'u':J ttlJi4.:r."i ::Í I
It,I:trr"tflrrtt

iÍOE\:;V.$I'.
II{TERVIEW
pneÍídriËr IIAIIRICE SCEM'RUÀN

In het ge6prek nec vöor Maurtce.
- Maïrice'Schuurman'be Ik.noeÍfl hem- een .techni§ehe.-voeEballer I

merk iB yililaèilw1 .qet " .rr met goedé paósèeibëwegiiib en. ioià " qompLimenÈed

I egen J O-CT vall e
E. yer:. I
ènt"

incaEseerE hij g
zlJn zuakke punt

raag,' maar
en héeïÈ hrJ

op he
eveneenB een

yF. eag naarhij nleÈ.,Ínee rda
sné1-

/E.pea jaar tèrug Íe í'-1., "! Ie reakÈie. :Het kopbÉiii;l het l iiikÉ traPPeu ell

vrienden Maup, I6 v-eel, zel fbewuqq.: 9:
6orsmÍ9.e,
t,orqen.

het afronden noeten :noglí verbdtéren. Er -va1 t, dusmaurice, voor.
nog geDoeg te oefenen! Hij ardeert heÈ bezoek

j. i-íl,lli.r§l à aIle Èrouïe-.LENs- supportersj enorn:, maar,va

heÈ
speelt,-
middenve

zoalE u weèÈ, ail eeu Paar jaar 'oP 'hloopt dat de J unroren diÉ eeizoen. meer zulLenHrl
Id ln LENS 1en doeE dat net grooc

k, dat hij een
konen kijkeD. we z
Ëezoek via acÈies

rl n'héÈ erover'eènd daÈ dit
r{oldeE geBbitrruleérdplezier. Het i8 hem duidelij moeE

Jaar ti jd',
hele carri

erl,ij t Rlchard
pronoEiès 1n

nlder lloek in
drle (tdee voor..PauI van ddn.steen?) . ...ÈevoorrechE nenE+8., .net ,twee

I

'/va z,n

rl

I

èEe één keer een kampioenschap nee vindt. nauricè, voolal omtlat PregCatlèE'en
gezellighe id nu.hand ln.haDd (Feyenoord? ) gaan.

asEère voim',2a1 krijgen ala Maalten ',hhlJ
innen- I Op de vraag

niet voeEbalde
àpoit
'komt

hiJ
een duidelij k anEt{ooial:

.xi J 'deirkE dat ons eer8te elfual b welke- zou.,bëoéfenen alÉ

E t
LENS,

HeE, iii ieen gènoegen lrd .Ed. zij n van

nnen wè 'Maurice me! ,zi jn

mochc maken.

koÉt éé'ri v
geteEt. .'Er zljn . sr t.enn

iend.lohrtlMan
ia. op zàté rdaÈ

iiveld -.cip:: de tenniabanen. van de
. Rog aIle 'mogelijkheden -hèeft
'tenÀloEte lS kandidaEen en vooral rvoorr' heE'
rnlddenveld le de concurrentie erg grooE. Mauri- r Uithof aanEref f én'.. " I 'rl

chen.

ce voors
elkaar t

pe
ij

1È succesgen vooral a1s de EPeIerE
dens de-wedELrtjden beter gaa! coa- { ' nding on ietE Íneer i

{:ïi' i, gelnterviewde le..laten lezen, '

Bewust geef 1k heE geaprek. een andere
over de per8oon van de

hlJ goed ie
ddenveld, omdab zijn. acÈIes en',ver:

,-- Hij sÈudeèrE
IN de praktij

fyaio
kvakÏ

tshera
maar enr.ge

pie, waarbij"* Zelf EPE elE h{j, Iief8b rechts of midden

ÉneIl ingen beÈer tot hun,rechc komen dan,oP, b de pEychóI ischè rkant r we z
Pi

rob
JrÍ'héÈ er "

femen kenE'op dat ài en
ne og

linke. ziJí linkerbeen lE ttocÍ
di

nieb krachtlg ÈrouwenE wel: over ',eenE;', dab diè,ztjdét ïan heE
genoeg voor- voorzetten van e kalrt,. Í beroep in deze r zakelijke wereld heel belangr ijk

wel moeiIijk. De j
genioren-jaar vond
unioren-tijd wae he

'hij: begt 1' kan zijn Een fysioÈherapeuE met menselrteruriEZijn eeroEe
el-leuk r: en Eact kan veel meer - 

(y"tP IichE .o. 
p dg.rrniedeL-

geweeat en in de eenLoren weid Je ploEsel ing
len jaar auder r

'' het fezen van'
bare school) , maar l

de .6È
comDen
uhiËbo

ae
eken,

erÈ daE, gemia -meE
de. krant en .meEgeconfröDtéeid met ' EpélerB die. t

waren. Vorig J aar wae htJ .dan ook erg bLij met ;e (ulEeraard) voecbal inÈernational. e1s hij É.v.
de verjong ing (Henk van wanrooy, Brian Brunings kij kt iB'het gebodene .meesEal sPo{l of, PauI lde

' en Nie1s schuurman). MeE de Endl lchs kan. hij Leeuv:
ook goed overweg, zodaE zijn ,motÍvacle. en spel-
vreug ile werden vergrooE ' Nu zelf 22 jaar, ia de Lijke

Iachen ria belangrijk !
ovei de ,Èoekonsts denkE
naj íaar'èeu' eigen prak
006 leven zieÈ hij vel
rre Landén alii-Àrerika

niet dage-l
;èn eèn bè9tje

ziÈEenl Graag zou

híJ
rlJk

afBtand t'ot ,de; ouderg i ongenE niet zo1n,. bezwaar zorge
hij
bezoeken, om heE toEaal andere wereldbeel

en .IndoneEië : 94an
dtse

ve

l e
wel Leuk, ondat' iedereetr zlèh dan'zo'lekker

I
lneer.

MeÈ zijn vdder Í

(LENSr5) en'zijn bfoer
NieIE (LENS 2) wordt
thuià weleens' een dlscus-
aie 'over voètbal gèhou-
den, íraar die onEaardt
noolt in ruzie, verzekert
hij mij. zijn broer moet
nog wat Eerieuzer wofden
en harder cràlnert; dan
homt hij er1 ook weI: Ik
ben heb met hem eens: heE
Joch kàn tenslocÈe voet-
ballen,..

voor Màurlce i6 r'

tENs een ideale club. In
de mooie j unioren- E iJ d

" had hi
zoals-1

j goe
Tonl'

de Erainera
a-cravendlJk

en Leo vaii RijÍr. Nu in de
aenioren vindt hij ook

, zijn' draai en de prettige

zien. waE beErefE muziek ia .hij. geen llefhebber
ir 'l,an de Houge-rage, .iraarln hij net- aIE. Lk de I

rnelodie.miaE. Een .half. uurE trhougenr Yi.ndt
hlj

§
t'

rl'

+
2

I

{il

,

kan uiEleven. Meer aandacht heelt hiJ voor
rusLlge muziek b.v. van U.B.-40, Geneeie en
PhiI colLina. BinnenkorÈ bezoekÈ hij een con-
cert van U,B.-40. de Èèksten van de Phil col-
Iine aonga -maken indrÈli op hèIIi.'' Om-die Eoed te
beluiaEeren Ínoet je a lLeen zlJn op je..rkamer:
zijn voorkeur voor "Ànother day in Paradiaen,
Do you remenÈerr,r,en {}ga in8t all oddatr verraadE
een gevoel

Van.
Í9.
f1 rinö hé;tnn

karakter -

gerí meE isy
-Èhe r,àinls,
lveEter stà

ert hij ll
vindti

ch vooraf i
hi5 -- ".s1ttrn",,-

nÍ
;al

a Maurice Schuurnai
een tevreden meÍia. met vee I vrienden.:irdië bli
iE dat.iijh,.ríieg ln,Nederland heef,t geaE aad.
zijn LenEloEté zoveel land
armoede en holgeranood. Di

en,op de
e'.Iànden

werel d met.
zgualen we

:a
..i:/; inog veei Íneer rnoeten ateunen, vindr hij: Dat

ben ik met hem eena en bedank hern.daarna, yoor
I her gesprek.

als Maup) oak goed.
ÀlIes bij elkaar i

isil.ence àf,

fn verband met de
daar i! de kopij
der.geÈek nde .ze_f f .

lIone (biJna net zo breed

J

À-6e1ektie. Hij houdt van
,r.. een technigeh en aanval-

lend EpeI . zoa-lF .1à,jax.fnj,
Barcefona dat apelen,

. maar h
Feyeno

ij -iE gupporter va4
orct.
Àls ik hem vraàg

hoe zo'n" technlgch speler
het werkvoe bbal va-rt Feye-
noord. kan bèvJondeien,' komE hij aI ànell
verklaring. zij n. belangaÈeflingii e
paar }eer in de Ku ip mocht zl-Jn. De EuppoÈters
en het Btadión hebben toen een onui Evlsbare
indruk op hem gemaakt. sons lachen epè!.eis'van
het eerste l.en uiÈ om zijn voorliefde voor de
RoEterdamEe c1ub, maar dab ia geen Probleem

a.rre ruimÈe ib lrier en
È, i'iààf we|' d.bóÍ' on-

neE een / ,r i'tl llJ'- l't-it 1t taI{

toegrest
geschtap

;taÍnt uit zijn pri jeugd, lraa
voor Feyenoord
rin hij een

w" |flil.n

ïtri:!,'-:

F, I í ö :,:(l , rJ,"r-'!

J

-. ril :'-ri:l

,"i

I



€vanamante,n Hommissia*rl Kontah oísoon: Marianne v.d. Donck tel;-397;65.32
'.1':.)' L*- J .rJ,.J{,- I

Denkt .u no§ aari de
bie? Nu reserwèren
doen aan een.,pr{ma
doel: LENS . l I'l M

loten Íoor De Grate clirbaój.a zeker zijn van hèt mèe-
loterlj méÈ een uiteÈékend

. verder nog te uJlnncn orll2€n:- -urcekend €uro.DlsneJ '
dlv, vokonHes btI Gíà Dorodo
dlv. Vílj Ultvokonties

À -vele,kletoeÍo geldpÍtjzenl

EEIJÀÀS NIET OP RErs
H'et--is ons 

- 
nieÉ géIukt om v"ra".iràè deelnemrsvoor de dagEocbc naar DE EFTELING btj elkaar tekrljgen. WaÈ daarvan de oorzaak Ia zoeken $e ..

nog uit., tnaar d1! wi} niet zeggen dat de EKO nubij de pakken neer gaat zi Eten.

let rmaai :Ëènà "de koméirde 'irekèn goed 'op
ur,, LENSREVUE; want wekomen met een prÍma pro-
gramma'voor de kome dé nàalden. UiEeraard een

Gt 1r (u€n)íooP lorct u01t
IDC GNOïC CI.UBRCTIC'
C[ ST€Uil LENS CNÍNGG!

I .'J.

nt
0.,i., r ibo

.,

fijne'ontvangaÈ van SinteEklaas en een qezelli-'
ge Nieuwj aarareceplie, màar er kömt noq-veef '
neer bijzonderg... .

- I e prijs: Í 1 gq.ggg,- betosringvrij
' le pri)s: Í 2!.999,- betostin§vrij

5e priis: f 7.500,-- belosrin§wij

EET R.AADSETJ YÀltT DE BI,.ITDETJENDE ,gTOEtrElI
Is het u ook opgevaLlenr terrasatoelen. die zelfs langs heE derde veld scaan,. .

Nee, dat ie geen serviqe van de Barkonmiagie;
.., rJee, ze zj.jn achtergel.aten. door d-ie personen_ _. .tre ze ook mee naar buiÈen hebben genomen.j Daarom hebben lro een verzoek aan u-allen: -.,_heeft u Èerraastoelèn buiÈen.gezet, haal ze dan

ook aan het oiDd van de dag aàar binnen. Ter-
rasstoelen horen op heÈ Eerraa en nlet. Iangs develdent ...- a-- ,- 11,,

De L€NS-er die de meeste loten voor z,n
eigen club verkoopt uint zo,n fontostisch

waek{nd ln een lure bunqolou von -.i- ! 
.§€NT€RPFRCS.I-, i .í-"

söl $tt'JI' ';iiiíËi:nrÍs"

UÍnilO0P Z0UtCt ttlOG(tUH L0I€il en
tuil ft]t tutcHtilD ,(€ilICn 

Pnll$,

Vcrn Hat Bastuur

Bedankt voor Jullie hu1j.
I
I
I
I

EÀRKO

De uedBtrljdbal, (gewonnen door, Ton ' B-Gravendlj k) . lrerd begchikbàar gesteld.door càIlE wr!È.í.De r$,eedé priJs (een flea zuivere .rcnever) van- d; loi;rir-;à" iigàËpË"-iànàIg iE:ïrëE-',gfgehaaLd. Deze prljs ls gevallen op IoÈ trr. {5.uiteraard is.op vertoon van drt, rotíuuner de freB nog af te haren. uerden bij de sponaorkon-Ínisaie of bij heE BesÈuur.
zondag J.1. na afloop van de !,redaEijd LENS-- s.ir.c was er een Live-optreden van Euro FriÈa.
9y:J, hei. algemeen eraren -er postcievé reakÈies, HeÈ Be6Euur is van meíing, daÈ $at leven in derJENsbrouwerij geen kwaad kan. ceErachb zal dan ook lrorden ln overleg .eË'spàrr.o.- enBvenemenEenko*nissie een aanbal ÈhulslredstriJden op te rurst.ercn meÉ .r,i"e-iuzieL.De nieu!'.e spongorkonrnigsle 

- 
ls als. volgÈ aaneígesteidr ,olrn 

"arr 
à"-tràË;-.rài-puÍeter en plmvaa EÈtlnqer. Deze kammiaeie zal Voor- LENs voór de broodn;dig; .*ei. tiira".itr" irpur"ln-'g.."

gl19-llnnedPlt'erkers/ - s,Eèrs leverden,dit eeekend veer een preataÈle van fornaat.. MèÈ voorbeel-dig teamlrerk, werd -een ieder weer vooriien van een natle èn ad-à;"Gj;:-v;iar orrze gàsÉ;-uib"Noórdwljk qaren vol over de klasse bedièninq.
Een comlrlirnénÈ voor LEiIS 16 Ínuziek fn aé àià".-Íàrfekt uerk menBent -
Bo ElrE.r à116 lod.E.r DogEar1B-op atÈrnt.zcci riii ..o ao roqliiuucr.-vlrplLchtlEgoD ta.
l_fg:lg!:" gondeJ+?g wa' er een_ eersCe bijeeDkomre. van sponaors van LENS. Een aoorÈ buai_
i!!"Il}!: Deze.bljeenkomBr,, hetaas nog kteh'chalig, uaè zéér bevreatsènd i; noemen.iran Puiater had voor achlÈÈerende. aaradea gezorgd.-Àllee t*ae p.itèr.i íooi .iL.... De reakr,iesrraren uicerrflate po6ir1ef. Een stukje r,ENsp;omorie op z,n uèÀt'. èià"àiàóÀ-.àË." rrret u vooral- op. de- oefenwedstriJden op de- dlnsdagavànden. Elke raak kGè u-Ëi1 r,e11s terecrrt

"voor.een 
aanÈrekkelijke parÈÍJ.voetba1. Zte het lrogranmaoverzf.Ài-. 

---l-- -.--

HeE Bestuur.

,{

L
,9,

7)a-

tlru t e_k
o c11 r' e.c n

r.l
ll+
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€"'+ J tr.ófee
' 'f i"

Deze afleieiing van de E+J-crofee werd verzorgd door EanÉ àUi;;tele. Halns iE zeer aktiet bLnnen. .het i eugdgebeuren .vart .ITENS 'en d-e grote EÈinu]atoI acàÈer àeÈ iteam van de seek,,-Hij-zag, ËchÍeef'eí verdee.Ide de puat!n,. HanB bedailkx voor Jouw hljdrage.
' EEÀI§ 7'--'5.í.C. 7

Meb een tomeloze inzeh probeerde LEIIS_ hel fouÈje van vorige week goed te maken. In heE begln vaD
de wedsErijd zag het Publiek een nogal z-enyvachEig elftal op heE veld etaan. veel ballen [vanenheel erg'ens anders a1s bedoeld, waardoor menig -naal onnodig batverlies werd geleden. Na negen
minuten probeerde Fred Spa het maar eena van afBtand, maar heE achot ging neE naaet. Í{aÈ dleperin de eer€Ee he1fE' kwaÍn er nag een kanE, uit een hoekBchop verd de UaÍ Uiina - of waa het ecirt.?-
over de-doelLijn van- de _ÈegenEtander gelrerkt. De resg van de eerste helfC-ging het. geluk op en".een goed leidende scheidarechte! floot bij een nog sEeedE 0 - 0 §tand voor-de rust..
Ook de tweede helfts begon LENS zeer fanatiek. Vaak kon S.C.iI. de aanvallen van
LENS alleen rnaar afsCoppen middela overtredingen. In de twintigste minuut mocht
CraF even buiten het Etrafschopgebied nemen en lepelde de bal Èeurig in de krui' gerustsÈelling, die 1 - 0. -LENS bleef de voorsprong neÈ man en machÈ verdedigen
dertigsÈe mÍnuuc r*'erd een doorgebroken 6pele! in het. strafachopgebied neergeÉaa
r.rerd hevig gediscussieerd of de bal, nu wel of nieÈ gespeeld weià. ne scheiósrec
eerls.aan een discr16sie dénken en-legde delbal op de stip. Het. reaulÈaat _waE een

':Í1r- 1. r ' Í' {
,i,(Omdat LENS tot twee keèr toe nogal slordi! meÈ de kansjea omging, waa deze 1 -

eindst.and..* ... ... F, o,. ,i.. -. ri -=l
L" i .. -, ?.' .i.:

Hans Ruij ters
, 

- _r. jl

heÈ leEa, sterker
Ed Roos een vrij

sing:: Een hele
, maar in de
Id. Lang de kant
hter vilde nieÈ
gel ij ke.sEand,

_ -l
r Eévéns; de

S la Sonioron Hommissia
., .. \a

' 
r'' 

" ' 't
rÈ:-1;,' 

i ' - 
. ""''; r.ENs -'s.ar.e j EN DE I{EDsrriIDBÀIl-!..I",'q"- eerst.e thuislredstrijd van het. nieuwe seizoen kreeg LENS ab8oluut. een punt.te weinig. Err-!^,erd keihard gewerkE en blj vlagen zeer goed gevoetbald. vele kanEen wérden helaaa niet Éenut.; - ool< ontbrak heb broodnódige geluk. Met nane voar de rust had LENS afaEand moeÈen nehen van de

Noordr,rijker€, De-bal-wilde er gelíoon niet in, zo leek heb. zelfB bij een scrinnage op de doellij
.kon-het. laatsEg duwtje nieÈ gegeven worden.
ook na ruet Bpeelde LENS ríet- veeL overEuiging, Een echltterende vrlje tsrap van de goed epefende, Ed Roos blachE LENS eindelijk op- voorsprong. Helaas eras de vreugde van koite duur.-De enige f,out

' van de scheiderechter betekende heE inleveien van de voorsprong en tevens het inleveren vin een
kostbaar punt: Brian Bruninga spèelde de bal en besliEt nièt. dé man b{rure de 15 meter; descheidsretht.er zag het anders en de bal ging op de eÈip.
iÍamner, een overwinning lJaE voor de mannen van MaarÈen Rog verdiend geweesb, irelllclrE komende
zondag in Schiedam.
. o"i" iirà"ii" -ifórisorkommÍeaie 

leverde ,uitstekend rrerk bij de eerete thutswedetrijd. HegverloteD Ían de wedstrijdbal uas een gouden vondst. De grap wae compleet toen leldèr.Ton .,

" 6-ciavendil-k heE lr-innende lot in hanàe;-bIeèk ee hebbeí. ónr" pet rringmeeeLer lLep vroitit rona
aan her eind van deze zonnige voetbarmiddag._ En geLoaf, ne, dat is een-heer goed tèken!, -
ToÈ ziene iir Schiedarn' ' 

- '- '"J*, 
van Dijk.

,i
GDS 3 - LENS 3 . 2-7 aEe keer langa zijn, Iangzaan gek wordende,
lletaaa en ronverdiend heeft onB 3e de 2 punten tegenEtaàder 'die-nog maar één dj.ng kon doen,
aan_ onze oranje Eportvrienden rnoelen laten. " ,n1-.' onregLementair neerleggen. Dit keer een
Heiàag omdat .óne .àe goed heefÈ gevoetbald en echte strafschop, doch. heLaaa, Koning mist.e.
onverdiend omdaE de ócheidE in Ëen.perfekte À1 net al een goede, doch verlóren vèdEÈtiJd.
sliding van Martin Vigser een strafÉchgp zaq. ,fan Heing.
BovgndÍen nog criesE ook omdat wij een LereÉhr SEP 3 - LENS 4
Eoegekende sÈrafschop niet konden- verzifveren. Na een slechtè eeizóenet.àrE vertede'n ,èLk ,orr-
,l Door achterin 1 op I t.e Bperen lrerd GDs ' dàg gingén we íaar DeLÉt voor de 1e uitwed-
steedB onder druk gehouden. He1aas werden de ''§trljd van dic aeizoen. Met veel verarachtinggeboden kansen n1et. benut.. Ru6t O-0. i voor- een goede uitslaq aEonden ore óm fO.óO -
De 2e helft kende een nog beter gpelend LENS. (!!!) uur iornpieet en weL.voor de aftrap. DeUit een perfecte,aantal óver rechÈa tegde',Íacco begli.rfaÈe wab'nógaI roÍnmelig a";.-k;;;; ;;
Timmermans de bal t.erug öp Marcel Koning en: de een 1-o achteriiËànd. 'Na verioop van tijd krègenscheids-recht.er keurde het perfecte doéIÉunÈ i,f we eontrole over de wedsEÍi5d èn werà í.t i"ÉiwegenE buitenEpel. Bij de'eerBte de beste aah- r-r door een doerpunt van Rónard v-vaL van GDs was het. helaas raak: 0-1. LENS liet rn de 2e helft walen vrij aan de beceie'hand ende koppen nÍet hangen en,na x. ninuriÈ een schlÈ- 'e'coorden door Fïed r.n í<. 2-t. oó"i-rÀt-'Jàài-terende. aanval- over rechtEi Michel Erok de bà1.' zubht, werd het 2-2-j Gelukhig t<regen wè-eËrr--'-terug en,Jaqco ochoot de balr beheeret in: 1-1.:' dpleving en wee! gcoóià;'Éiéa in-de eindfase de10 Minuten voor heE einde volt.rok zich het bèvrijdénde 2-3 voor LENS 4, Tevena de Ie com-dlama vgor het 3e. Die lvelaierde) §bràfÍichop petitie -overyiDning, nu op naar het. kaÍpioen-du6, Na 5 minuten ging DanÍèII voor de zoveeL- Échap!!! ' ***

. N:



UTTSLÀ6EII SENIOREN ZOtilDàO
LENS 1 - S.tr.C.

cDs 3 ': t :' .' rJENs 3
SEP 3 - IJENS 4
I,ENS 5 . GR.WIT's8 3

1-1
4-2
2-L
2-3
3-4

LENS 6 VRIJ
}IIK 6
I.ENS 8
DE STER 6 -

IJENS 7
TÀC .90 7
I,ENS 9

1-1
1-4
2-2

t{ E
ZONDÀG 19 SEPTEMBER
14.00 H.D.v. s.
1.1.00 RI'ISWIiIK 2
11.00 LENS 3
11.00 LENS {
14 .00 DSO 5
13 .00 l,ENs 5
1r,00 LENS 7
12.00 wÀssBNÀÀR I
13.00 LENS 9

- Í,ENS 1
- IJENS 2
. VRBDENBI'RGH. VOGEI, 2
- LENS 5
- DYNÀM'6? 2
- VREDENBI'X,GH
- I,ENS S

- QUICK 15

1006
1098
30s7
312 5
3102
31,12

3298
3332

521
62r
555
566
562
569
627
646
691

.,.P,.'. VINK
r,. DEKKER
J. W. ,'ORNÀ
N.N.
N.N.
N. N.
N. N.
N. N.
N.l{.'

4,.

10

1

3

BI.] ÀLGEI{EÍ,E rNG SPELEN LENS 1+2+3 U BT.] WILHELMUS

VRIENDSCHÀPpELI.rK'E WEDSTRI.TDBN SELEICIÍE :
21 SEPT. 19.00 UUR ],ENS ONDER 21
2g SEPT. 19.00 UI'R Í,E}IS 2
12 OKT. 19.30 UUR . I,ENS 2

SPÀRTÀ IÀND .'. ÀIi1ÀTEI'RS
DÉVJO 2
DEMOS 2

: SPÀRTÀ IÀND.,J. B.v.Oi' ;19 oKT.. l. .. r-, r9. OO

3 NOV. ' '* rg.OO
. (:-,::;-.:::'---,:l

UÍIR ., ;'I,ENS ONDBR 1
I'I'R-,. ÀDO. DEII I{G . IÀND. !, . LENS ONDBR 21-,

-', r- rr1 .-i

*
d--,, ir *hu

ZONDÀG 26 'SEPTBMBER

14.00 r,ENS 1
11.00 r,ENS 2
12.00 DUINDORP SV 3
10 .30 DI{r. 6
11.00 Í,El{s 5
10.00 vcs 6
14,00 JI,VBNTÀS 7 ..

II:OO IJENS 8
1O.OO DUINDORP SV ?

ZONDÀG 17 OKTOBER
11.00 QUINTUS 3
11. Q0 r,ENS 4

VIOS 1
VREDENBI'RGII 2
IJENS 3
],ENS 4
TONEGIDO 5
I,ENS 6
'LENS 7
REMO 5
I,ENS 9
.l

2r
2L
55
66
62
69
27
46
81

J.TH. V. ROOÏEN
À. V. ZUIDÀM
G.ÈIÀTHT'ISSEN
N.N.
N. N.
N.N.
N. N.
N. N.
N.N.

10r0
110 0
308{
312 3
310 3
3140
3254
3297

' 3324

/s
/6ls/sls
/6
/6
/6

1
1

3

- LENS 3
- DHI, 8

EVB JUB.T.
IÍVB JI'B.I.

N
N

ÀlIrE NIBITWE SEITOREÍLEITEN DIEMN Z ' S 't't. EEU PÀAEOIO IN 3B LEVEREN Br., DE TRÀINER.
T,EIDER OP SEXO

N
N

LENS
LM{S

PÀSrOtO' S:

TRÀINING NrBr GESELEKTEBRDENfIINDT PLàÀTS!.EERE DONDEnDÀG,O.,rO, Y
SÀMENSTBLI, VÀN DE EI,FTÀ],LEN VOOR COMPETITIE:

vordt aloor de trainer v€,stgesteld.
V. vd. Berg, E. van KniJff, tr" van KniJff' S- de Nennie, F. Sekeris, J. waEser-
man, D. Iloogendorp, II. Zuur, A. Zuppe]li, D. Bronkhorst, J' Verstraaten 'R. Uit De 3ul-ten. .t 'ï- . .'.. -Y-

J. Bertens, J. CoLpa' H. Dietz, F. Disseld'orp, F- Gerritsen, 1{. Heiinen' '

G. Kenpernen, W, Kouïenhoven, M. Reuver, n. Roodbol, f'. Schuurnan, C.-'Spoel'-
stra, A. Reesink, P, Schulten, A' Vierling. '' ', ' .-'r '-'
D. fluis, J. Becker, H. Hoppenbrouwers, A. de Groot, lí. Frantzen, A' Jansen,
E. AmerLaen + s.enlrulling B-selektie. ..
R. v. Assen, A, Bal, A. Bilderbeek, G. DuivesteiJn, L. Entu-ich r G.'Goosen,
J.. Heyink, P. HeiJnen, B. Holt, Q. v. IV991t ' S. Bozeroa, R. ScoLten' G. vd.
Íe1de, L. vd. Velde, H, Vereol-en, M. v. wassem, Il. BuyteLear.
C. vtt. Boogaard, tr'. Siliakus, A. Snits, J. wittin8' M' Deu}].o, A. ter Linden'
!'1, Knops, C. LipEan, H. Kouuenhoven n II. B1oE, W. Kraayenveld' E. Kdik''
J. l,Íuns , J. Schipper, K. Vertaat , C. tle Bruin, E. Moonen.
M. Kabal", H. Yahdíh, M. JaJ3et, S. EfJaouhari., K. I(ha.nme.r, D- Meghachi '

Willen al-Ie aanvoerders controlere el-erskaart.ies noa konpleet zi.ln en of deze

3
l+

LENS 5

LENS 6 :

LENS ? :

IENS 8 ;

TENS 9

niet Yerl-open zi.ln !l!!
n of tle st

*5*

,f



Afschri,jven: :'-
tel-: 3231?30, b.g.e. S. de Nen;ie, tett 366T29gtet: 3)+6rOB8

LENS l+

LENS 5
TTNS 6
LENS 7
IENS B
LNNS 9

probleuen : G. vd. Ktey, teI: 01?\B - 1BI\9.

IIGGING TERNET I.IEN:

HDVS

nij svij k

I,lassenaar

, Kuik, tel: 36??300
. ELn&hi, tel: 3239519.-

lcrdcler

P
l{
A
G

J
K

Sekeris
nelJ nen
de Groot
DuivesteiJn
Witting '

I(harunar

teL: 32r1550
tel: 0189L-U9b3
teL: 3273055, b.g,
tel- 3 3520210, b.g.g. A

Bil

Sportpark Itarga, Schiedan llóora, iel: 010-\Tt139T
Sportpark Irene Schaapseg, BÍjswÍJk, t,el: 391+O9feBrrrg. van Tuyl_} Sportpark Zoetermeer, tel: ó?9_315591 ,Mariastraat (Kerkehout ) wassenaar, 

";r, 
91751_1§7í8'.

Lcrngs cle sport@n vcrn de Z\A
f,-

-l

Uitslagen:
TENS
LENS

1
2

-GSC1
- RAVA 1

afgekeurd
efgekeurd

ZaterdasLB septenber W. Nn/Poul-e scheid.srechte r veLd
1L.00 uur yoorburg 1
12 .1+5 uur DSVP 6

- LENS 1
- IENS 2

Woensdae 22 seDtenber
19. 30 uur IENS combin , - verULcfr )+

Zatertl ember

1\.30 uur LEXIS 1
11 . l+ 5 uur LENS 2

- Westerkv. 1
- DonB 3

to35/006
r07i/013

to32/006
Lo69/O:-3

. Gufb
, Spronk

W, van GooI'
A,N. Hassanin

J.J
A.P

ErrentueeL afrnelden en informatie bi John Boerena tel: 3

ZRRL
VO€TBRL

Uits]&gen:

Quintus l+

Bohenen 2
IENS ].
LENS 2 l+ -ll

20.0
21.2, uur LENS I
22,10 uu-r IENS 2

- I s-Gravenzande 2
- Enge.Lsns.n 3 .

Klasse Zeal.

R].8
R2A

scheidsrechte r
M, F. vd . I,later
n.n.

Zuidhage
Zuidhage

Mas.ndae 27 .O9 .93

19.10 uur Attent Z'?5 3, - LENS 1

Li hal1en:
SpolthaL IIPA : lineausstraat
Sporthal Zuidhage: .MeLis Stokelaan l-201.

6

RIB LIPA L.A. FeL1er



Ilrlf,@ VRN H€T J€UGDFRONT: Rlgomeen konroklo?rsoon:
Poul v.d. Steen. ChopinstÍool 103. 9551 SV Den Hcoo. ret. 397.01.54
Bij geen gehoor: Arnold v.d. Don<k. te|..397.ó5.39

Weddtri.l dDrósrFinía . A-B-C -D-E' en F i èusd.

AfbelLen ïobr. onaerstaàndÀ redstriJden àlLeen biJ' paut v.d,Stàen (39?015t+)
zo snel mogeliJk aloch uiterlijk de dag voor d.e wedstriJd voor 1!.00 uur. BiJ géen
gehoor beIlen na'r Arno1tl. vd.. Donck (Sgt6llZ). In uiterstd nood. nog op.de èag zelf
bel-Ien near ï.ENs (3661-31[) biJ ienand. van de Jeugdkornnissie.
ELftal datum - .aanvang teaenstander . uit/thuis terrein /veltl san.k.Lens
A1
A2
B1
92
D'

c1

1B
rO

}B
1B
18
t8

1B
1B
1B
LB
?0
L8
20
LB
r.8
18
t_o

1B
1B
22

1B
-LU
.O

18
3.8 sept-
18 sept,,.
22 sept
18 sept
18 sept

12.00
11.00
19 .00
9. 30
9.30

IL. oo
12, 00
19.00

9. 00
19.00
10. 30
1l- ' 30
9.30
9. 30

Ll_.00
L0.00
1?.00
9. 30

].L,00i
11. 00

16 . oor
r-0.30
Ll+. oo

Sept'
§ept'
sept
sept
sept
seDt
qept
sept
sept
sept
sept
sept
sèpt
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept.:
sept
sept
sept
sept

lk'30
1l+. 30
12:30

'Ve1o A1 " thui.s :'
VIIP Al- ': thuis

. ADo 82 . thuis.'VriJ
Gona Bl- thuis.
GDA Cl- . ..thuis

. Haagse Jeugd' .. uit
'HMSH C1 thuis

HS Texas DHB CI thuis
Vreclenburch CL uit
Laekkwaltier Dl- uÍt
Excelsior Dl '. ,thuis 

,

Vredenburch D2 - uit
Excelsior D2 - -. thuis
BMI Dl- . , ,'j uit
Scheveningen D3 uit
IeakkÍ{artier Dh uit
HIV EI thuis
CromvlÍet El- uit
Vios E2 r uit
BTC EL uit .

.Duindorp SV E2 . .; thuis
TAC|IO El . thuis

' Hvv XB . ,thuis
. Quick E10 -, thuls

DWO E? . thuis
IIBS F2 , :. uit'
IiBS F3 ' uit ,

.BTC FL . uit
3l,lT I'2 uit
RKSVM Fl+ thuis

v1
v3

.,vL

v3
vl-

IJzerwerf,v1
Itc

Vredenburchweg
J, v, Beerstraat

v1 -
Vred.enburchlqeg

y2 .,

HengeloJ-ean
Houtrustweg
J. vd. Beerstraat

v2
BetleriJ kerstraai
MeLis' stokelaen .

Houtwi J k i,-,v2
,v2

.v2
v2
v2

Daal en Bergselaan
.Daal en Bergselaan

HoutviJ k ,.
I{engeloLaan

v2

13,00
13. h5
1l-. 30

11. 30
10.00 .' - '

18.15(HÍB)' , ,

8. \5 ; "
'9.00 l
13.00 ( auto )
L0.)+5(auto) ','.
'1B.OO

B.0o ( auto )

_l-B r o-0 .

9.,\5
l-0.30( auto )

c2
c3
cll
Dl-

D3
DI
D5
E1
T,2

E3

EL -r"
E5
E6,
I.Í r

E8-
Fl_

F2

D2

I\

B .30 ( aut o )
Y.UU
0..1! ( auto )

.15 ( auto ).. ..oo- i. -..

.30

L'
i,9

b

9
0I

:r2.30
12'.30
9.30
9.30

10.30
12.00
12.00

B.3o ( auto )
B. 3o ( auto )

-L).1) ( auto l
9.:+5

13.30 ..,

SIJZONDERHEDEN:

- aanvezig Jeugalkomissie:. A. vd. Donck,.W. Heynen en F. Schuurman.
- fees ond.ersteande kopy goed aloor,
- opstellingen als bekend Èet uitzondering van:
o LENS
o IENS-o 

LENS
o LENS
o IENS
o I,ENS
o LENS
o I,ENS

UJ
cl+

zonder
net F.
zoniler
zond.er
zonder
net J.

J. Buis
Bayhan -'" '"J. Guenóun
G. Westerhout
F. Saygi net U, Kilic
Drosten en G..v. Oort
Deane eB J. Deane ' ..

Soesilo.

D2
D5
E6
E?
r'3
Fl+

net D

net R

^f
keurd of niet ???

Dat vas een onplezierrge verrassing efgelopen zaterdeg. veld 1 en 3 wa"en door een
hevige regenv8.l echt oEbespeelbBar. Veel spelers krrarnen voor niets nas.r IENS en enkele
speLers berden even op. Het vas duid.elijkl hier heè nierand op gerekenat. ook wiJ niet.
Nog even de spelregels bÍJ twiJfelachtig ueer.



". .., jii .r, ,. {
Heeft het flink Seregend (dus niet een' paàr druppels )' É1.ryg:l 'le 

spel-er§ van D1 'tlm

itr-;;r;i A,óo "" 
(nIet eerder) 

"*eo 
tu.à", LENS berren (3661311+) en ner8e4g..anders heen'

àf fr"t ";"ttrilen àooigaat of.niet. De speler§ Van Al- ï/n C1'nogen dit niet.' ZiJ'-
t-r"o 'u,r,uf 

t B.3O u; op prsioa. 6Oe van L,oketext-W zien of hun vedstriJA cloorgaat of
ni"t. lu thuisspeLende ,"r"niÉine lrordt getoond aLs het afgekeurd. is. l{at nienand rnag

ïli-illl fli is ii; twi; telachiig=weer zo tr&&r thuisbJ.iJvein zonèer te informexen of het

voetbafLen doorgaat of niet.

Sponsors

DatsporthuisFreeKicksportaandeweimarstraa.tiENsAlsponsortschreyen,ïiJaleer-
deI.. frolnp Autove}huu.r "'.,, 

du S',o,nin lobmanp}ein doet hetze].ftle E8,ar tlan voor I,ENS Dl.

Toen deze-hoorde dat LENS 81 geen 6oed.e shirts had bood hiJ na de traini.ngspaklren nu

ook 11+ nieuve shirts aan voor LENS 81. Bettankt Tronp Autoverhuur.

Harrie tey Lintien bezorgde ons via het bedrijf llaar hii verkt voor aIle J eugtltea'us

,ri.uw. m*p;es on tle spelerskaartJes in op te bergen' Harrie naJBeDs 
'Ie 

leiders en de

SeugOkonnissie : harteliJk bedankt.

Ook bedànkt

Treiner D3+D\+D'

Ouders IENS El+ o l-et

aannezig.

Nog steeds hebben we geen vaste treiner voor deze groep' Een sl-echte za

ze-fanatieke groep ,r"idi"nt een echte fanatieke trainer op de voenstlegn

uur t/m 18.00 uur. Is er nou echt nierand èie dit wi1 doen ?? WiJ kunne

niet geloven. XeaktÍes s.v.p. naar Paul vd' Steen, tel: 39ï0151+ '

ak want zeker de-
iddag van 16. \5
n en , will-en d8.t

BIessureleed.

Greppig of iuist niet. SchriJÍ J e een heel stuk over blessurefeetl biJ

Jeugdspelers en d.an vergeet Je Je eigen zoon te vèrmeIden. BiJ Aeze dus

even een aenvulling. Dennis vd.. Steen van LENS C2 heeft een scheurtje in
zrn'kniebanat. Hopel,iJk (ook voor nij ) speelt hiJ binnenkort veer. Janel Guenoun van

IENS D2 heeft zrn arn gebroken en ook dan Bag ie niet voetbal-len, Vervelend nietlraar
Janel. R€.Eon Blom zagen *e zowef zateralag a1s zondag op LENS. Met tvee ond.erbenen in het
gips zat hiJ prinsheerlijk iD ziin vagentie' vele handtekeningen vertlen er oP het gips

gezet. De aandacht verzacht de piin een öeetie van het niet spelen. Ook Win Bl-oE ' lei-
tler van 82, liep net ztn hand in een mitell-a. Een kleine ingreep aan zijn hand is tle

oorzaak. Toch vas Willem biJ zrn tea,ra. Klasse hoor. ALIenaal van harte beterscbap.

De .i eugdkomnissle eroeit
De l-aatste Jeren bestond de Jeu8dkoEnissie van LENS uít A-rnold vÖ. Donck,_ trYed'. G':n:. 

"o
pau] vd, Steen. Een trappe bézelting 6ie echt uitbreiding noest hebben. I'lou, die hebben

orà. spontrao boden Buud vereecken en Edvin Kuik zich aan. De koÈende perioèe gaan ve

beid.e heren inlÍerken en dan hopen lle dat ze e.e.a. sneL oppakken en een eigen taa'k kun-

nen gaan uitvoeren zodat nrnolà, Irecl en,Paut vat neer tiJd kríJgen voor andere dingen'
Wie vo.lgt? ? ?

Ook voor de zeteralag hebben enkele mede{érkers zich sPonts,an aengemeld.. IIet ziJn Wil
Heynen en Jan Muns. l{ii ziJn er blii tnee èn hopen toch nog Hat extra hulp te kriJgen'
Veie hand.en maken immers lichter verk.

Zaterdag na de vedstrijd (È 10.\, uur) ]À,i1 de leider van'LENS E)r, (Harrie ter I,inden)

"r"n 
,ui de oud.ers van Eh praten. IIet duurt niet lang en hopé11jk ziin a1le ouders

+
oa

'8*



UIISI,AGEN JEUGD:

WC A1
Delft 81 _

t]Iik 31
Bohemen 81
TonegÍdo Cl,
RijsviJk C2
VCS El
LENS E2

- IENS, 41
- I,XNS 81
- I,ENS 82 ,

- IENS 83, ..
- LENS C1lC2
- IENS C3

- IENS E1
- ADO E2

LENS E3 .r

Quick E7
- DUNO E2

LENS E7
LENS Fl
LENS I'2
TENS T'3
Gravenzande F3

.r-2
1-?
0-3

1l_-1
o-2
1-L
1-B

2r-0

2-6
5-2
1+-o

3-3
t6-z

1-O

0-3
2-t

NAVA E].
LEX,IS E5
I,ENS N6
SEV E3
VCS I'2
Duindorp SV F1
HBs Fl+

I,ENS F!
Heel vervelend. alie regenbui even na nid.dernacht. Veld l- en 3 varen onbespeelbaer en net
aLs gevolg dat een aóntal personen veer onredeliJk riepen te nopperea, }lat kunnen vij
er nu a&n.doen. Wij wil-Ien ook liever tlat ell,e eLftallen normaal kurnen voetballen.

']

De eerste overli'inning dit seizoen in coropetitie verband star.t reeds genoteerd. Over de
manier vaeröp ve deze zege binnen sleeptèn vaft echt. níet veer goeals te melden.
Na een slechte eerste herft met nur'reris'en slordig voetbal, ,o"it"n u€r €€rt beetJe
nokkend., Ja natuurl.iJk vie zou het anders ged.aan hebben, dan {ie ,, zakkónwasserti ïn tretzwart, net een 0-0 ruststand. de kleedkà.uer.op I
De tveedë heut, oók aI niet best maai lre] een iets bïuteler LENS net als resultaatin d.è 1! min.' dè 0-1, een afgeslagen bal d.ie vanaf de 16 mtr. snoeihard tegen d.e touven_

. 
werd. geknard door Kosse Buwerd.. wc kreeg ook vat kansJes mear in de 25 min $erd door,'tot ons in de tweed.e helft ougedoopte geiegenheids spiti Michef yzend.ooro 

""n inhoudbare
kogel afgevuurd en de 0-2 vàs een feit.
VUC noesi wat d.oen, en net nan en no.cht moest er af en toe flink aangepoot vor6en om d.evuc agnvallen af te slaen. Een beetJe harder en fysiek gelrerd niet uit-de veg gaande,
moesten lre toch een tegen-doelpunt incasseren, na een knap genonen r-riJetrap ve.n vuc,
scherp ovel de, ik denk nÍet goed opgestelde LENS-rouur l-_2.
Een spannende la.s,tste 5 + 7 urin bl-essuretiJd voLgd.en Daar konden ve toch nE het laatste
f1uitsi6naa1, ' aLs' de gelukkigste van d.e twee het veld verlaten. Zaterdag moet net vatneei overleg èn iets meer bekeken voetts,l veer een posit.ief resultaat te behalen ziJn
tegèn het l'laieringse.vELO en denk er om, oogjes dicht en snaveltJes toe.,,..

VUC A1 - IENS A1

Hans Borst.

LENS 31: in de nieuve Tromp Autoverhuur shirts scoorden Ju11ie wel- heeL erg mekkeLijk
tegen het zwakke Del,ft. Vol-houden dit.

VCS E1 IENS E1 1-8 (verst Theo)

IENS 82: een l-euke vedstriJd naalten JuLl-ie er vao tegen llIK. De achterhoed.e zat goed.dicht en jullie scoorden d:.Íe nooie d.oelpunten. Weten jullie nog B-klassers voor IENS??
LENS 83: dat Jul-Iie te hoog ingealeeld zltten is voor ied.ereen vèt arlaeii;r. Wat echterniet-helpt.Ís schefden tegen Je eieen spël-ers en/of je f"ustraties afre&geren op detegen partiJ. Nog even volhoud.en totdet JuLlie lager inged.eeld ziln. Houdt het vef 1eukzolang voor iedereen, en zoeB. nog rat B-klassers op.
LENS c1/c2:. gp het laatste moment beLde Tonegido. De spelers van cl en cz d.ie niet inandeïe teams boefden te spelen en die te bereiken varen speelden een hele leuhe partiJ.
i,ENS c3:mqt-..keeper Arnortl. oosterveer en vat spelers van cà naar RiJsviJk. Dat werd. een
l-euke yedstriJd zeg en.,.. Ju]l-ie lronnen net 1-\. Keurig.
!E!§--9,L: stond kLaar op veld 2 on vred.enburch te ontvangen naar helaas kwagen ze'niet op,Dat vas heel- J,l ner voor JulJ.ie maar al-1e spel-ers (c-l-É) die op LENS liepen verden op_-getrorule]-d en Ju1trie speefden een feuke partlJyoetbal.

vandaag een Lekker veLd. en een echttal dat er (veer) zin in had. De tegenstander had.vorige veek gevonnen, dus lJe zoud.en ïat laten zien. Nou, d.at hebbeD ze generkt bij vcs.

*9+



Het talriJke publiek (veel- LENSERS, want daer vas hef, treerste afgekeurd ) zag een prira
wedstriJal net een heel- fe1 Epelend. LENS, dat via mooie aanvall-en de een na, tle end.ere
kans kreeg. Leuk is het on te zien, d.at geleerde alingen op tle trainingen, ook in wed-
striJden terugkonen, (1-2 konbinatie, balletJe terugl-eggen ! ) Een pluin voor de keeper
en de verd.ediging, eant Jullie hebben veinÍg kansen ïeggegeveD.

Blchard

Patrick
Wi].}ian Chri s

3as Stefan

Coc§

T.,ENS X2 - ADO E2

Roddy. -

,q-n

Onze tïeeale competitie wedstriJd stond vandaag op het progre.mB, en vel tegen ADo E2.
Beeals ruÍn voor aenvang'tan tte ved.striJd veren onze LENS boys aI op het veltl aanvezig,
en verd er zeer fanetiek ingespeeld. _Ng het"eers-te.. fluitsignaal va.rr onze fluitist Koos,
werd d.e baI dírect van de tegenstanaler' afgenomen. En d.oor goed.. overspel werd. de reeds
Ín de eerste minuut gescoord. Eh zo ging bet uaar d.oor. llet ene doelpunt vas nog mooier
dan het antlere. Dit werd bereikt ondat Jullie eLkaar steeals beter gaan aenvoelen, en
eLkaar een doelpuntJe gunde.'Door 

Ju11ie geweld.ige ontlerlinge overspel vas het dan ook mogel-ijk dat ellíe veLdspefer
mininaal een kèer heeft gescoord.. Hel-eas Lukte het onze keeper net niet, toen hiJ in de
tveeale hel"ft vanef d.e rnialdenliJn een paar .keiharde knell-en richting ADO tloel efvuurtie.
Jongens Ju1lÍe hebben nu twee vedstriJden met grote ciJfers gevonneD. Maar Jullie weten
ook wel dat dit niets.all-es zegt. Misschien ziJn ve te .l-aag ingetleeld. of de tvee tegen-
standers te hoog. Zaterdag steat tte vetlstrijtl tegen CromvlÍet op-het progranna, en dan
weten we nisschien meer.
Ga vooral de ingesl-agen lreg d.oor, goed oversfelen en o! Je plekJe bliJven. Dan gaat het

'iiteeds beter, dat weten viJ zeker. Ook Koos, ga zo d.ool vant zorn geveldige.gliJ per-
tiJ. hebben ve Iang noeten nissen
DIE ENX.

LENS E2 - ADO E2 25_O

Het uas geen pertiJ _tegen ADO. Het vas heel makkelijk. De eerste goal kvan van Achned
Litns.nen en toen gingen ve verd.er spelen. Toen Ano öe aftrep kreeg pakten we d.e baI
gelijk af, Toen kregen ïij een corner. Achmed. na.n d.e corner eí schoot hem naer Kevin
Bergk€,mp tlie Échoot hen erin. De and.ere doeLpunten veralen Bemaakt doorl
Achnett Litnanen: T keer, Kevin Bergkamp: 6x, Jeffrey Oyernars: 3x, Dennis tle Boer:
3x, Bart L.: 2x, Bart N: 1x, Michael Jonk: 3x.
,ne hebben klasse gespeer. ga zo aloor I ! 

Ach:ne.,

LU{S E3 - BAVA EI (2-6

Jongens met 6én Leider die veeL te Laat vas (lekker geslapen? ) en de keeper die ziek
was noesten vij aaDtred.en tegen nAVA, ïJe kua.:nen aI vlug net l--0 achter maar bleven toch
goed. samenspel-en en hadden de pech dat de bal Ín een plas bleef liggen s,ntlers vas het
direkt 1-1 geword.en, In plaats van 1-1 verd. het 2 en 3-0. We hetlden tlaar een beetJe tle
pest over ia naar bleven voetbal-Ien va,t ons toch het doelpunt opleverd.e vaar we recht
op.hadalen. In d.e tveede helfb stonal de paal en de l-at ons j.n de veg voor de aensluiten-
de treffer. Het vas alLeen nog maar vachten op tlat 2e aloefpunt maar RAVA was net een
uitval, sLirner en scoord.e \-1. Wij lieten dit niet otr) ons zitten en dcoorden \-2.
Hefaas n'erd het d.an toch nog 6-2 voor RAVA. Maar nogoaaLs er lrerd goed gevoetbald..
Zeterdas beb ik op ti.ltl.-

* 10 *

Jullie leiclers MarceL eD Melis,

)
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O;N S

Wie de afgeloben uèek,orie co-mplex..op kriam.sandelen
(Iees .z!íenuíen) moe! meE terbaàlng zlch in dé. ogen
hebben gewreven mec de. gedachEe óf hÍJ/zU heÈ-aLle-
naal we1 goed zag. ,i

In plaats. van voëÈbaltaaeeí, tèrden er rÉbberbóÈen
uiEgeladen en onder aanioeiing van LeLdere en Erai-
nera.verd er ko'erd-gezet naa! hët. clubgrebouw. .

Daar bij -u1{ redakuie .zo langzamerhand oök zlrèÈvlie -
zen tussen onze tenen begoruren.te groeLen bea!.ot.èn
ook lrij maar eens te lrater te Eaan. - -'

:i " . r. : ....,. .,. t.
onderweg rpeddelend. EezeEen in de redakÈiebooE, r,
,agen we l4aarten'R., Ton S. en Edtgln.C. vöorbij -i:
dobberèn;r die. hadden zeker heb m.s. 1IJENS 1n gèràigt..(of lraren ze ulÈ de boot gevallen ?). fn iedei geval
l'ra6 het we1 opmerkeLij k .dat, de laalsÈe vlíndertjeé
ofi had. t t.

' ' r'r r 4 |

Huilend op eei onbewoond eilËnd (bÍJ nàder ónderzoek
waa dit de dug-ouE op veld 1) stond heu volÈatliqe
beatuur die, figuurlijk gezieD, achlpbreuk hadde;

Voorop Etond onze voorzLttè; meE z,n (voeEbal) hemd't.e zwaaien.enrwiJ, beléefd en vriendeltjk ale we
zÍJ[, zwaaiden vroliJk Eerug en vervo]gden onze ueg.

i,
.Dat heE heefÈ geregend mag een leder duldel.tjk zijn,cn we,zaEen niet ver vai bovengeschetate sltuatie
af; Inaar VeeI scheelde het nÍeÈ.,

Nu"iB het. zo dat veel Landen een droge- en natte-
noesaon kennen; navraag biJ hèt K.N.l4,r. Leerde onE
dat ons kíkterlandje dlt. natuurvèrachij nael nU ook
kenE, zei heE dar dè tijd wat in. de wai lB en lrij
,dua alleen tnet de)nnatter opgeeéheepr zibten.i

' il ,'a.i q
l,íaar gelukklg, opÈ1ÍnlÉtiach a1s ITENSERS ztJn , ie er
uog hoop op voetbaltijden (afgelopen ueekeid ÉeweeedlÈ wel) l{aDt. a.a, zondag ia het éinde van de zemer-tijd en zetten ne de klok terug op de winber..É. . :,

Niet vergeten (het ueer wel), ànaerE bent, u nièC'meer .bij de tijd. - / , !

:_
1

van dI'REDAKT1E.,,' /r i'
Lever uw kopij.Vóór maàódag in;
wijzigingon ziln,tot maandagàvond mogelilkl "'
uitorst€ inlotortormiln kopij: 't
Maandog 2O.00 uur ià Ëet:ttuugeÉouw ' -'

de redakÈie

.'t' '-.+,' ,.

'.';"-':'' 't..-.:íjl'-
l' -r- -;

I
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--'- Bij nader onderzoek bleek het
maàr §eïà!éiid- rnet'0een. haàer e

.. -- ook weer opgeloËt... ... ; 1

:Í'. i1., ,.! J. J -: -: ., :".J I I

I .r:,, t{!fr'-i,(,,',1.Àah hèE begtnivan. hèt.. seLzoen
pupil- het team van de wegk te atarten-. Helaaa aprak he
ook dit Belzoen weer dgopgaan net DE PUFIL VÀN DE I'IEEK.
Drter<. I ' i

Ëeiir Bij de íredakÈie La een klacht binnengekomen inzake het
kunnen -hangeÍl vaD- vogelkooiEj ea..aan ,het Ecorebord laíg

I

ri_

;-$.G' F.! "^

weI of niet op
Blveld. 1. *-n

I
À-RE(D)À.XrrB

Índerdaad .waEr. problenen op te.leve!en,'
n enke1c . fllnkeJ $age1a lsídlt .-.p!obleení

. r: i ,:. i .. +ï , .y tr:1r '? .i

ia er "".i'i4à ittg.r.rkc'[. i.p.v. de,
t Bestuur hlérover haar teto uLt zodab vr
Meer hierover vindÈ u bij-de jeugdru-

rr i .! t) rr:'i -Íi_ ".iJ i
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:\,j. r.tl ;_;,. i:.1 . -.

Let de volgende week goed op uw LENSREVUE, ,.rt'
kohende naàndent Uitseraard een f,ljne onlvangsÈ van Sin
tie, maar'èt kdmt nog veel neer bijzondere....
DehkE u,nog aan-de'iloÈen voor De:crote ctuUactióa 

-Nu' 
Ieeerveren is zeker zijnïan heÈ rneedoen aa

een prima Íocèrij met een uitotékend doel: LENS !! ! ! t, .

'we komeà rnÉc eLn piimra''prolrarnrnà' vodr' de
terklaaa en een.gezellige Nièuwj aarsrecep-

I , .il ,

'. .r !:I .

'.: sPaÍ.ÀIc EEÀI eÀr ÍN DE Í,ucwr!
:.-:_.Kent'u die uiEdrukking? .Ik moeet.hier zondagavond aan denken. ln de rust, van
-;' de wedstrijd Bazil ié-Uruguay. Ik waE nog aan het nagenleEen van dè 1e helfE

' van springirreèr Romario, toen plocseling heÈ gelaat vèn -Íntjrl voll-e neef, Sien
Gren, op de beeldbuis verEcheen! -:-

Deef, Sien, zo moet'u rreEen, ia. burgemeeater te Hapert. Daar bleek zondag.een nan t.Ljdens een
zogenaamde .nBungee-,furÍrp" (hangend aan'eeD elaat.iek) een dadelijke val Èe hebben genaakc. Navraag
leverde op, daÈ hij extsrà risico'E had genomen, ondaE hij .een sprong neE verscheidene aafÈo's ha
villen maken. U zultsrwel met nij denlten: "Da'a de goden verzoeken, om in 'Hapertr een dergelijk
rlekanE waàgsEuk Èe óódernemen.' Ondat neef gien nógaL ondaan !ra6, bèIde ik Lém op. er bléek
echger iets anddre; hij zaE in zak en aÉ, omdat de plaatselijke 2e klaaser (Hqpert,. dist.r. zuld
1) diè dag kanEloos nèt 0-4'had verloren! ÀangeEtoken door de steeds. buitenniB8iger wordende

,j vreugde uitingen na hèÈ 'ecoren,-zoals vertoond op tv (bv. Hugo Sanchez met. z'n 'jump, Mikd oblku
die na elk doelpunb haidnekkige pogingen doet. een dubbele longonEsEekÍng op: Ee.lopen en zondag
nog de Coluhbiaan Àsprllla met een 3-dubbele rad6lög na een hat.Èrick in ParÍla-Torino), hadden de
Epít.een van v.v.HaperE ir oveilÍloedige bul de laabste training benuÈ -om een eigen variant Ee' ,oefenen, met heÈ bekende reaultaat: er boefde geen enlele vreugdeaprong gemaakb te wordeni.de
gehel voorhoede van HaperE wàs' geblegseerd ! Kneuzingen, vergchoven, rugget ervels, geacheurde
§pieren....'.
Hoe het LENS (zo-) Eijdens hun o-{ zege i5 vergaan, ie mil nog onbekendi. ondanks daÈ wlj Lenig

r3r

. i: r l_l-,. ,



(en Snel) heEën. 1ij
het seizoen, en dan 1
weii maar houdLJ u zi
of in spanje later t

.ir
kÈ,mil Een wijze, raadgeving hjer oP z'n plaata. Ik weeE, heE 18 heÈ begln va
B een- Lede! nóq enthouslàsÉer eprinEerlE btj het'ruiken van de frla§c, groen
èh in codenaam-in., ook begrijp ik dat menigeen fanEaaeert on het ln de KurP
è.gaan maken, tnaar om de -àe,È1agee op deze manier,ala sprLngPlank ce , ,

gebruiken. . . ... nou, nee'
ik wene u a1len een gezeEende aanloöp in een verder hopeltjk nlet aL. Èè 

- 
! sprlngerlg' . 

Eèlzoen '
sïrïiË-"-ri."ài ."à.-rnÀi-uide benen- op de grond sÈaan afs uw.gezoudheid_u lref i6. En voor '
;i;ó;;.; àià rràr t"ci, nie! kunnen lare;. doè ats Romario biJ zlJn le doelpunE: aprlng een gaÈ

de lucht voordat je scoortl : .-

€ + J'' Er-oF@@
De schrlivez van 6eze afleiering var de 8+.f Èrofee l,as Chatlea Bordeeriik e1 hii ieed atleea naar
-sZnlïï"ïí 

11à àl;;;; àé j"o.ue'ret^a ?) vanË ziln àr àad oPrasdjcasÈ. char.I-e, te éét: van de
7;;;;;-;r;;;"-íÈnsàrrn."g'ert- à- nij *eex, echreZÍ en s trooiàé itrtftii net de Pun-Èen. ChaÍlea be-
da,.kÍr voor iouw biidrage. E.-' i : ._ - . ,"i.

de redakÈle , ,

In

vele aanvallen net redetljke kanaen r.raren nodlg voordaE Íta 40 minuten onze nr-11 Hana ÀponEowell
o-1 voor LENS lieE noEeren. 

-In àè fe helft waa-heÈ aL duidetijk dac_ LENS eeD klasae Ee BÈerk vaE

voorditHDHS.Hetsnageeni,oDderheEen:dal"dit,'lerochilmaarldoelPunÈopleverde..
Ni-à. rrr"t duurde'heb-dan "of-"ièt 

iàng,'slechta:g minuEen, of Ed Roós zorgde voor 0-2i ondanks
ri.t-gr"i. -".iÀ.rrir i." sterkte IE tret tótrr prectiger on 2 doelpunEen voor te ataan. Toen de 2e

helfE 30 minuten ouat lras piàà"ó..iàé ià""'rf1" 2;.doelplrnE waàrna de atand oP O-3 kvam. 5 Minute
ï.[.i ""ra spa gewieeelA ioor schuurman en eien laber hreeg LENS- een Etrafachop, --die g:::Til^st
à"ài-p.ili iïó*É. ai. 1!r eersEe inaEarEie weJd gekeerd, maaÍ toch nog door Hans wqrd verz!.rverd.
zo werd de eindsÈand bereikt van 0-4 '

CHÀRI.ES . I

EBRMES DVS EN DE VM,GÀIIE g,ORIE
In het prograqmaboekje van I|.D.V.S. wa§ te.
Iezen, àat-de klub niet tilde verduijnen in-de
kelder van heE amaceurvoetbal.
De Sijna 11o Jaar oudE, deeÈLjds zeer aEatige
verenÍqinq liikc echter geen ànder loE Ee zijn
beschóien-of ÉeE'roer moeE drastiach om. Hdt' i
een kweBEie van Eijd. :

Tèqen rrENs hadden. àe schiedatNlerB seinig in Ee
brÉnrren. zoËe1 iri dè besluurBkaner als op en

. rondórn het veld gelaofde nienand lD een goed
reaultaae, Voorai al nie!. Nee, er gtraalde

, weinig utE r.ian de iàude dame" HermeB D.v's.l' i;"*èí eigenliJk, àac een klub ÍneE'zo'n rÍJke
higtolie iÍt een vrije val verkeert 'zelfs de nan in de iadiokamer lleE de malaiae
hoorbaai en zlchtbaar over zich heen konen.
vooral de naam van anze scherPachucEer wilde
maar nlets lukken.

È

:Een eenvoudige overwinning op de fraale grasmat
van de sqhiedammerE. ÀlE het daarom heen even
mooi vordE iB de nabije toekonst, ia er nog
hoop voor Hernes D.v'S. LaEeE we hopen dat het
ze lukt....

,d ,. ,:- À . . EEÀI{S vÀll. lr,rK
I ._ 1g

, " *.=è.§.,iZoNDÀG- '-".
DE GROTE DERBY:

LENS \IIos't

Herrne6 kreeg vooral voor de rugc besu \íe1 enke-
le kan6en. Ée voorwaarden faalden echcer hope-

KOII DUS tBÀR I,ENSI I !

DE }IEDSTRIJDEAI] VÀ}ILoos of Patrick Pui§ter Etond in de weg. Lens
dicleerde de r.redsÈrijd en kreeg ook de nodige--
kansen. Het duurde (te) lang, voordal "eindeltjkeen qoede voorze! werd loagelaÈen op de rech- -
tervÍeugel. Ilans ÀponÈoueil knalde direkl raak.
Een oraÉhtiqe vo1Ièv van Ed Root had eigenlijk
o-2 ;p het Ëcoieborà líoeten brengen- De bal
vlooq- net. voorlang§. Na de pauze heEzeLfde l

beelà. De LENS verdediging lieÈ nogar eeDe een
sÈeekie vallen, taE geen gevaar opleverde door-
dat HÉRMES ook vaD'dezé gelegenheden geen ge-
bruik koD nakén.
onócht sEraalde VaÍ!. de Ploeg af. Bij LEtÍs ging
het Etseeds gemakkeltjker. Ed Roos haalde vàn
zo'n 25 metér :geíàdelooB uit eÍ! heE was 0 - 2.
Schibterend doelpunE ' '..! EveD laÈer'speeldq-
ook Hans de verdèCiging'aan flarden en.lEcoorde
zeer beheersb. 0 -'3, Tien minuÈen voor Eijd
kreeg LENS ook nog'een stsrafEchoP I nadats de-
zelfóe Hans ondeóiE ua6 gehaald. PeÈer KlonP
knalde op de vuisÈen van de utEblinkende doeL-
nan van de gastheren, maar in de rebound rra6
heÈ Han6 (jà, dèzeude), die raak kDalde 0r- 4.

I,EIS vros
IIORDII. EESCBII(EIÀR GESTBIiD DOOR: í

càFE.DE §[EIITE DOEIET
ÀIEIiDOoRNSELÀÀII

In èen goede openlngsfase scoorden wij snel 1-0
'deor èei doelpunt vàn sdwin van r\Dtjff . Na
apnieur., goeale kanseD Èe hebben gehad begon
voqel neér controle Ee krijgen over de ned-
sÈ;tjd, Toch acoorden w1J à-o door een dlacuta-
bele vrije Èrap vaD Ferry Sekerie.
In de 2e heLft was de spirlt uit het tean ver-
dwenen. À1 sneL werd het 2-1. Í{Íj gingen sEeedE
alechber apelen èn vogel maakEe 2-2. EIl 13
EecondeÍr vóor het. eind van de ired§Erljd aloeg
Ëet definitieve noodto! goe en Ecoorde vogel
2-3, À1 meE aL zljn rrlj posiEief en gaan we no9
EÈeedE voor heÈ kanploenschaP ! I t ! of nlet?

,o(:ot



RIaISI{IJK 2 - LENS 2 en de nreÈdàg voor ouze keeper -
LENS riet de Rijot{ijkers kennis maken met alle hóé)ièn van h'er, ïetd,r or d., gadirréiLn rur.n,.ïi.hééL zwak of de r,ENs re8ervea zrjn vergchrrkkelrjk loed.' uiè 

-rrài-àó.ii Ë ;;;;" nag heE zeggen.He! verschil in kwallteit tussen beide teams uae-opierkelijk grooÈ.-';; -.; --.-.-onze doelÍnan Àriro de Jong moe'aE srechÈe i ilui-h";à;i;;à-ài'C.ËàIi.'2i5" kollela doerman had heErazend druk en kon tevene 4 maal viasen. 5 keer te wernrg, wanÈ,zeer vele kanaen werdcn door LEN,eenvoudig om zeep geholpen. .rir :, -;r'-.--:
Halverwege de- Ie helft zorgde Feiaal met eèn knaDpe aktLe voor o-r.' ilen mlàuten" voor rugc terdeen-prima. combinar.le over dè. richÈerfl.dnk göed a-fierond. Fei6àI 

-w;;d-;;-.à;Ë-;;ei;ià-"i-iàr -i"l

Na de Ëauzè we'ià dë \,rédstri5 a^eteëae eenÈó;rjaf;- rnns- waó ".óÈÈèniàóhrtg-..:.;.t' ,,r.ÈÉe n:.iswiir ËiL:...zich- uitsluitend bezig met Éet voorkonen van neer aoelpulltèiii llàài àiË 
- 

rtíà;"ilër. t'och.. ' n11éÍé6rsty1:_l:! du-""?r Jghnry nansverd -ingevallen Marco r'nmerà, àià'eàn-";;;";-;;-;ar onqehinderd konI'nkopPen. rn de alotminuut v€n de wed8Èrijd acoorde Harco Endlich elndeliji< eÀn vó;;-t;;;. i-i':-'
bevrijdende Ereffer, En hcËI,I.,' i. .,-"r. . r - È .:,i
I,ENS 2 nog sEeeds. ongealagen, maar gezegd noet, wordeh dat tegenetànd van,'fonnaaE. noq niet iategengekomen. r,euk iE her arrenaar wel óm LENs zo re zien roéttarien. si";È;;-;gï-7t"i!'gàio""mooi..... Kom zondag a.a. ook zelf naar eens kijken. tot dàn. .. 

' -,- - :.r.\-;--- ,-- ,'
FRÀIIS VÀN ]DIiIK

ommtssr@S(e aa Sonioian,H
UIÍSE,ÀOEN SBNTOR,EN ZO}íDÀG
Henaes DVS - LENS 1
RÍJswrJK 2 - !' LENS 2
I,ENS 3
LENS 4
DSO 6

-l

' 1..
. '.;.; r ,LENS 6 _

' - IJENS 7 t ,-
WÀSSENÀÀR 8 -
I,ENS 9

. _ ... t
r. ,- .r (r
DYNÀI'IO16? , 2 2
VREDE.IB.IO 7
IANS I 5
ourcK 15 3

*:";i' 'C) )

0
0

2

,i

1
1
2

-4
- 4 .í
-2
-3
-I

't{') t

VREDENBRGH 4
VOGEL 2
I,ENS 5
".-. i \ .- ,..ï. ,- I :l a: )). t. : :

t i ].

'J. TH . V. ROOI.'EN 1
À. V. ZUIDÀM 1
G: MÀTHI.TSSBN

N.N. 2
N.N., - ,.-.-- -
N. N.
N.N. - t31

'j N.N. í,

N. N.
N, N.

$
ZONDÀG-'26. SEPTEMBER

-. 
.}...iii. "..-..- .'

14
11
12
10
t1
10
14
11
10

.00

.00

.00

.30

.00

.00

.00

.00

.00

LENS 1
LENS 2
DUINDORP
DHI, 6
LENS 5
vcs 6
.]I'VENTAS
LENS 8
DUINDORP

sv

7

sv

10
11
30
31
31
31

32
33

3

7

vlos 1
VREDENBT'RGH 2
IJENS 3
LENS 4
TONEGIDO 5
LENS 6
LENS ?
REMO 5
tENS 9

527
62r
s55
565
562
559

646
681

Lo/
00/
84/
23/
03/
90 ./

s4/s7/
24/

Bij algehele afkeuring spelen LENS.1+2+3- 
"*1. ',* .ï -

ZONDÀG lT.ORTOBER ,,í ,'F' ,'
lïlöï--ouiffi§ 3=-'1. . -., ; . .'- rJENs 3
1L:oo LENS q, .:-i, - DIIL I
-1.,' ^i 

'1.- - ?-t/^ -".i';v . r:'
yErEspScHÀppELr.rKE gJEpsrRr.rpEN sEr,EKTrE : -
28. SEPT.-.*À,..19..30 rrUR WIit 1
28 SEP?. I,_ r9.-OO.UUn LENS 2
s oKT. i ; rr.oo uun lENs 1
12j.OI(T. ,.;" 19.30 t IrR LBNS z
tgioKT, '\ 19:oo'lruR IJBNS oNDER 21

bij WilhelmuB

HVB'JI'B.A.
IIVE iII'B. T.

!.1"-
ÀDO DEN HG.IJÀND.J. -

IJENS 1
DEVJO 2
DETJFT 1 . ï
DEMOS 2
gPÀRTA IÀND..'. B.V. O.
IJENS ONDER 21 ' 13 NOy.

Liid t
.5)/

is''

'19. OO UUR
:;

r- uiÈ w. nr. / ooule scheidsrecht veld
ZONDAG 3 OKTOBER
14 .00 vEto L
IO.3O BIÀUW ZWÀRT 2

- I,ENS 1
- I,ENS 2. GDÀ 4
- VELO 10
- I,ENS 5
- .,WENTÀS 6. GDÀ 9
- " I,ENS 8

.G. ZIDWI,]K

. DE .'ONG

. GIELEN11.00
11. 00
r0.00
13 .00
11 .00
12 .00
f,3 .00

rot2
1102
3oB7
3L26
310 5
3141
1256
3296
1326

62L
555
s66
562
569
627
645
68r

I,ENS 3
LENS 4
BTC3'
I,ENS 6
LENS ? '. Í-
LYRÀ 6
r,rns g -' -t'l-'

J.P
M.U
c.J
N.N
N.N
N.N
N.N
N.N
N.NSTER .5

hiri s u n
t,_È

ZONDÀG '17, OKTOBER
11 .00 ..QUTNTUS. 3
11. oo.r,LENs é

'. - ÍJENS
': + DHÍ. I

HVB .'I]B . T.
}ÍVB .JUB, T.

__ i' .J'.'
ÍEAÍNING NIEÍ GE§EEECTEERDENI ELAA.DONDERDÀG 20. 30 uI'R...-

N.N
IÍ. N

+5*

'J'j

I



:jr-:7ilï,r;, i.":tléti '.ac:a- Lr i-'.'t-',:Bí' t :l!? {:J r ut * * :' lr' 
""'*""j;'OPSTELLINOEN!'

ï6§-;-l,rordt dooE de trarrer sanengeaterd . j ... :- : ..

LBNS 4: . àIs vorlge seek _ - ..r. . ï, :,re. .:: . r "rr ,.
LENS 5. ala vorlge ueek
LENS 6:- O. Huls, ,r. Becker, H. IloPPenbrouuera. À. de Groot., 'W. FranEzen, À- Jansen,

E, ÀrÍrnerlaan + aanvullÍng .. -,
.t B{È ? : - al8 vorige 'ueek ' .,ir
LEITIS 8: als vorlge week I . '

;fió ;; ' r.rl-xàË.ii-u. 
-!ïr,a*,, u. ,Jane},:S,' Erjaouhari, l(. Kbammar, D. Heshachl, À; Elmahl,' 'M. HafdÍ. à. À}ryadi, M' Zenghí, s. Izirar. S. Àkouch

rrílleE alro aa.uvoardars cóCroleraa ot dd Epele!íkaarÈJcs, lo9l koEPtc€È ztla. ea of dazc

',Í ::"'..- ,!-. ' i.;l rJ'a'! ' "i r/i ' " ' '' - 
'v

ÀI,SCERIirvENs '--- I' r'r' Ii
LENS 4: È. Sekerls tel. 3231730 b.g.g. S. de Nennle Èe}. 3557259 . - ";
LBIS 5: Hans Bertens tel' 01891 - 14871 '"' ' '- i

I,ENS 6
Í,mIS 7
I,ENS 8
I.ENS 9

À. de Groot tel. 3251550
c. DuLvestelm EeI. 01891 : 1
J. wÍttinE Ce1. 3273055 b.g.
K. KhaEElar Èe1. 3520210 b.g.

, '., F.
. Kuik tel . 3677300
. Elmahi tel. 323 9619,: *_ -\l'-.,

7 941
g. E
9. À

BrrI PROELEMEN: G. v.d. Kley ÈeI. 01748 - 1S149
----,:r.i

IJIGGING vÀN DE TERRETIEN i.*' .' ' .-
DUiNDoRP=SV : Hottruat; sPortlaar
DHL r Braaserakade, DelfE
VCS - : EBcaIoP 1, Dedemavaa
,III\IEMrÀS : vredenburchweg, ing

I hodÉ'riëzéfrp1Gí;
EeI. 015 - 131572

rtvèg '5 EeI. 366239
ang Huia Ee lJande1a

.u.a :rt

teI.36{9{89 .:.

0
an, RiJswUk Eel.

' , :, " :-
3 9050?2

Lcrngs d,9 =S>ol-l@n \./crn de ZI\A lcrclcJar
ti]-rl-ll

UITSLÀGE!Í
VOORBURG 1
DSVP 6

,'.' , l
LENS 1
ÍrsNs 2

L2
4

0
4

'\.

,...- .,-a. r
ZÀTERDÀG 25 EEPTEI{BEB
r4 .3ö Í..tn{s 1
11':45' LENS 2

ï ZRRI
VO€TBRL

IIBSTBRKW. 1
DORR 3

dB chè

l{. .vÀl.r Goor,
À.N. IIÀ§SÀIIIN

P.L
r iI.H

. I,IÀZÀIRÀC

. DE VRIES

3977273

È 91,

1032 '/ 006
1059 / oX3

w

* -ir : , ,:. ,
ZÀTERDÀO: 2,,OETOBBR
14:OO': GRWÍr'.VÀC.1., - L,ENS 1 1033 / 006
13:OO SEírp.Àrr. 'i' - r,ENS 2 1969'"/ 013. ,. !."- --- ï r,z \
sveriCuèeal,làfEéIda voor r'E}ls 7 hlt íoi.E 8oércEa téI.
AtE,eTdcD r,ËN9 2 bt, L v.d. .woulaad èel. 3962076 -,:

I'r lr .\ .

5

íl

6r
ío
rt*f

uJÈFfagén zàa7voeÈba7 :
OUINTUS4-LENSl {-3
BOHEMEN2.I,ENS2 4.4

}IÀÀNDàO 27 SEPIEI.IBBR
19. S0 ÀTTBNI z',75 3

I{ÀàNDÀG { OXTOBER
22.15 LENS 2 tl

R1B IJI PÀ

R2À I,IPÀ

heid

'' '. L.À. FET,LBR* I,ENS 1

DEViTO 2 , n.}r. \
?

ËIGGING 6PORTEÀI,ÉEN!
sDorÈha1 LIPÀ
Siorthal zuldhaghe : l'rèIis SEokelaan 1201 "

s. a: Lineau8Btraat

.6*



.IuIí@ . Poul v.d.
,." Bij geen

sraon, (hopinstroot 103, 9551 5V.Don Hoog, tul. 397.01.54
gohoorr Frnold v.d. Don*. tel. 597.ó5.32 ;.. . .' .

VRN H€T J€UGDFRONÏ: Alqomaen kontoktparsoon:

11.1i JilJ,
ÍIEDSTRIJDPROGRÀMMÀ À-B-C-D-B en F-.,EUGD - n.. ..::, i i :'r!'i',

sÉeéi t r"gzóis,i l,;' z'o óne1 ËàgeriirÀfbellen voor ondeÍslaande uèdritrlJdeii ar.r,Éru UiJ baut v
doch uiEerlilk de dag vbor de vedstsrijd yoor 19.00 uur.gij Eeen gehoor bellen haal Àrnold v.d. Donck 09165321 .

.d:

bellen nàar LÈNS (35,§x314) biJ iemand v:an qe Jetlgdkomnis,s
rn' uit.erstd nöd rÉi';p de'-dag zelf
ie.

l | . ,i,

1

À1 25 Eept ,.14..30 .ttts À1

DUNO Fl
Tonegido F3
HTSV F1
Verburch F3

Deane

ut !lï mBt

("u

' '(au
''(au

(au
(Fu
'(àu

aa E

uit
thui §

uig
uit
uit

13.00
18.00
10..45M

B1

B3
c1
cz'"
c3:
c4
Di
D2

D4
D5
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E€

27 Eep
25 Éep
25 6ep
25 Eep
eIf,Eal

t
E
L

fl9.00
.12 . 00

ÀDO-Den. Haag B-1and.- Vredenbdrqh À2

Dàat en Bergàélaar,. " ": (HBS)
v2

vredeDburchveg
Vredenburchveg

. lÍoulttij k, ,,r..

,( f íets )
(duto)'
(fieEE)

L2.OO Vredenburóh 81
c 14-30 'BTC B1
teruggetrokken zie kopy li

10
Í13

10
r-r

.r4s

.. 
15

.'l-5

.00
25 Eept .11.30
25 Bep! 12.00
25 BepE L2 .45
25 sep! - 

14 .30
25 Eept 11.00
25 Bept., 09. 3 0
25 sepf..;12.30
25 Bept 1109.30
25 sepC 14.30
25 -sept. , 09.00
25 sept ' 09.30
25 Bept 0 9.30
25 eépt 09.00
25 BepÈ 10.00
25 sepÈ 10.00
25 sepl 13 .00
25 sept 10.00

_ Ve1o, C1 .,. :-"
cromvlléÈ c1'. Ouick C4'

1 LaakkÍ,'irEier c4 r
HW Dl

'"RiJ6r.rijk D1
RÀVÀ D1' De Ster 'D1- HBS'D6 

- :'! ''vitesse belft E1
' Scheveningen E2 -.Die Haghe E1

Dte haghe E2
Te werve E2
Iraakkqartier Es
RÀS E3
Quick E10

uit ' .'.uit
uih 'thulg "

thui e
thuis.'
thule'-

' thuis
Lhui.a"
uit ' ''

I chuls ''r
thulE '-
uit "
uiE
uit
uiE
uiE

:_
_(

(

(ur-
Nocirdareg (Íràteringen) i'

RederljkeraEraat.
Saverin Lohmanlaarr ', rL'

" V3'; r
': vI ., 11 ,

'. v1 -
v1 -' 'r
v3'
v2

auto)
auto)
auEo)' 11.45

14 .00' 10.00
09.00- i2'. do: 09.'oo

'- "14".00
o8.qo
09.00-09.00

, -08 .15
09. 00
09 .00
12.00
09. oo

Tandhof-Zuid
.v2 'jVz 

'

(DeifE) . i to
.1.1,

'ockèntiurcÈl -.. 
,

vredenburchseg "' 'J. van BeeraatraaÈ
Alberdaatraat

Savornin Lohmanlaan

Éd
to
Eo
EO
tb

LET OP I !! _I. zz bepÈeinuer -rí, o'0. uur 91yl tr.ainii6 .È-klaesére, 
,i,eridrnefën 'ie .Ís.",

25 EepE
25 sept
25 sept
25 sept

E3
E6
É1
P2
F3

me
me
ne
ne
me
ne

r-:. .

:+.,1.!
n"r.ir."."l

iL,;i r

elftal datun aanvanq leqenstander uie/thuis terrein/ve1d sanenkomst LENS

F1
F2
F3
F4

- Àansezig jeugdkomfllsgie . : vanaf 08.30 uur J. Mune,
- Í,ees onderslaande kopy goed door I !

- opgtellingen zoals bekend meÈ uitzondering van I

11.00
11.00
L2.X0
12 .30

chu 1s
-lhuIs

, -. , Èhuia
'c thuie-

v2
v2
v2

,1u
i.1
r1

0.30
0'.30 .- r2.001'.., j
2,00 .L .
")..*'*{.ï,
I ..,t|

(vr)

R. Verèecken en M.

,.É,1

. ..Ír.r1.r' ' i

o ,,ENS À2 net ,f . IJampe

o LENS B1 en 82 sorden saÍnengeateld uiE de volgeDde spelers : R. Balram.- R. vd Berg - D. vd Berg
- w. Daamén -'D. DjeaLani - g. píran - X. tfatÉi - - il. croot I e. eI gaàdioui - R.:vd héijden --
R. Herrewijn;,I. ilouEman - L.'van'E Klooster - M. MaEtheiJer - L, Peek - R. vd PosÈ - D.-
'RaÍncharan. -,.f . SandifolE -.I: §arab.Sj iteingh -.s. schaapveld - !:..v Zulhem., ,.r.,' _:..., -,'
Door blesaures/schoreÍnqen önibieten i D."cohen - t't. de èloot - ii unia -:L. sLía"r.

':'/'' 
'i 

' i;
' o LENS- 83 is helaas àpgetrevein dooidat dè afgelopen trlèe maanden eàn aairtal spelere bedankten a1e

lid.'op papier bleven er nog maar-7 B3-spelere over._EchE te ueinlg ón meé Èe bIiJVen speler!. De
overíqe epelei€ iroiden tleie week benaderd oÍn zo goed-mogelijk afelirrd<en Ec maken. j
o LENS
o LENS
o LENS
o LBNS
o LENS
O ,.eng

t
È

t
I

J. DroeÈen
U. Kilic
G. v. Dort
.r. Rieehovèn
E. Deane en J.
R. Soèsilo "

ÀFcE,EEg&.D of ÀIrBT ??.. -.
Nog evèn !9 gpelreSefa bÍj, tertjfelachÈig eeer, r . ,.;

seèrt hèc fiink'geregend (duÀ nièt eèo p"., druppeitJes) cian'
mogen de spelera van D1 È,/m F4 vanaf 08.00 uur (eerder wet.en
ue echÈ'nieÈs l!) even naar LENS bellen (356131,f) en nergena andera heen of het -voetballen. 

r.r.doorgaat of niet.
De spelerE van,À1 b/rÍl C4 nogen dit nlet,,zij kunne[ vanaf +/- 08,30 uur op pagina 602 van
LokaÈsxE-Tv qlèn of hun sedstrijd doorgaaE, of nieE, (de thuleepele_ndè verenigiàg rrordt geEoond a1s

.t.ll-,,.:',rt.,"irir;.,,r.ls,.{,lJr.r.f.r.:;

§.

:



het afgekeurd le). l{eL niemard Ínag. (al t/nn r,il ra Ëfj
natuurlÍjk nieE en iB onaportief tegenoveE Je Ploegge

ÈulrfèIacht.ig veer zomàar Ehu{eblíjven kan

T,8ORE ÈfuSTRTJDAN

fnmiddals zijr dè eerEte leukè $èdsErijdJea afgeli4pen dagen alwèer gesp
en D2). I'laar er volgen er Dog neer; noteer-ze Íoaar vagt. in de 'agenqa

eeld (LENS E/n Zrt c,-, DL

-2?
- 11

-25+26
-3
-23

aepÈ 19.00 uur À1 - ÀDO-Den Haag.B-landellJk
okt 19.00 uur B1 - Fe]'enoord C1
okt 19,oo uur t/m 21 - sÈàrËa A-larde1ijk (BvD)
okL dlverae c+D elfEallen tegen engelae teana
nov ÀDo-Den ttaag À-Iautlelljk - LENS t/in 21
nov LENS.. t./m 21 - Feyetroord À-landelijk

l

Í/EI E.EH6 EOCER OP.

Ia IJENS
ls dat

(dat zij

even aÍ bij PauI vd steen.

IIET INTBRVIEW

PI'}IL rIàN DE - IIEER

axrÀÀ ÍRÀÍrrxM, D,/B JEgdb

)\

" 
L-'lr:

tl

ook via LENS of mlagchien trel Julst vla IJENS kan Je heel wab berei in heÈ voetbal. via LENS
aÈronen ook beEE apelr6 door naar Bvo'a (betaald voetbal organleaÈiee) . De eersEe spelar die grn!
vas PeÈer Kemper (lang geIeden) dle via Psv 'zelfE Ín het Nedelanda Elftal terechE kuam. stanley
Brard waq
Cruyff toeD

de volgende èn Feyenoord rre
ze kanpioeu serdèn etr de beker wonnen;

rd zljD veren igl
1a

ng,
ter giDg hiJ naar Rvc. Ed Roos

Z'[ hoogtepunt was in het Jaar meÈ
ging via LENÍ

en een EusseDstap van RVC oolc naar Feyenaord- IJater spee tde hij nog bij PBc-zwolle en Exeleior.
Ver6Eand komt echÈer neE de Jaren en nu speelt hij weer Ln heu eeràÈe vaE IJEI{S. ook bij ÀDO-Dea
Haag
Jord

lopen mo[reDÈee1 nog een aantal e*- (en hopeliJk ook weer Èoekon€tige) LENSspel erg rond, Ruliel
an ziÈ tegen heE eerate aan en HanE verhey en Robert Pronk apelen .in de A-landeli Jk. verder

trainer Laurènce van 'È KlooBter en Blnds deaè week ook Rleky xreuler rnee bÍj. ÀDo-Den Haag.
vreemd genoeg viel laaÈaEgenoende wel, (voorlgplg

dle
) af bij de Haagse jeugd. .Dat begrljpen !,ttj dJi

echt nieci tel daarbij,op da, nodlge ape
ald

lerE wlJ nog in de Haag8e ,reugd hebben rondlopen en
ziet dab Je ook v Ín het beEa voetbal kalt komen,
Het belangr
over noet. h

Ukste
ebben

je taleDt moet hebben (dat. zijn er velen) en daÈ je.er echt veel voor
n er eèn BÈuk mlndor).

EÀÀG§A .iED61,,

aRÀflÍa&gar.r8ElEo!ísr

À.s zondag speeltr.onze keeper van IJENS C1 HeDt do Zeeuw lleE de Haagae Jèugd onder 13 jaar. ee!
voorueaatilJà 1n àe Kuip vóor Feyenoord - co ithead Es'gLeE. een hele leuke ervaring voor Hènk. Dol
.IEBEST l!. .. ,-,r- I ij

Op naandag 4 oktobor vefidachÈèn we de volgende traínerg. van ,.
21.30 c/m 22.30 uuE op LENS :
À. v. bllÈteisvrÍJk - t{. Blon en c. Àlting. kar! je niet. bel datr

l,laurlce schuuman eÀ ,rohn vd Lubbe zagen er een-ech<ine taak in'voor- Paul vd steàn'('ie bedoelen
hopelijk de Jeugdkomni8Bis) om meer LENS Jeugd naar de wed8truden van IJENS I te krlJgen.
Natuurl1jk dóen wll hier oo\ onze beat voor via oproepen in de LENsrevue, de pupll va.n de week e!
de extra tralDingen op dè zondag ala LENS I ghuLs Bpeelt. veel beber zou het echter werken aIB d'
Epelers van f,sNs- r hu^n gezicht éenB fieEèn zien bÍJ-een tEaining/wedstrljd va-n de jongste jeugd.
I(om gerusE eens neehelpen blj cen tralning op de woensdagmiddag of'op. een avondl, Maak eèira eèn
praatje meu eea elf,Eal/team op de zaEerdaE. DaE het. lrerkt zie je aan.de aktiviteiten van Fred Sp;'àn Patrlck t\iÉter, ,rongenE'waar zlJ nee'weiken staaD vaak largs Èe lijn Èe kijken.-Natuurlijk
hoeven juIIIe níet Ledeie week aanwàzig te zljn maar zo nu.en daa kan eshE- geen kwaad. en rÍerkt
echÈ veel beLer dan al]'e poglngen var oirze kant.
Í|1J blijven het echter wel proberen eu jullie...????? r.i 1. .rr .:r1. -:

o,n orbànieaËoriache redenen kan het idee van llans Ruytera on liÀ erttii/teià'o".r -óL ,"Lt c. *"È.,
niee àóoÉgaaa. Beqloten lE dan ook om het fenoneen IDUPIL vÀl{ DB I{EEKí toch Heer in ere te
herstellen.
À.a zondag voor de kómpetitlekraker : IrENs - vlos veru.achten wij om 12,45 uui op LÉNS de'
betrouvrbaie keeper van LENS D1 ÀRNoLD ooaTERvEER. Na afloop meE je favoriet. op de fo!o.
veel plezlei eir natuurlijk verrdachten wIJ heel vesl JeugdLeden en.ofialera om +ENs 1. be ateulren.

Àfgelopen 'maanaagi stonaen er een aantaL epefóia. van 83.È/m Ba'voór.nieil op rnrè';'eeí vervelend
mi8verBtand. Joop Grooa heeft ons Ee kemen gegeveE niet Eeer deze'exEra tralnlngen Èe kumen
geven door zijn nerkzaanhede (alsnog bedankt Joop voor de afgelopen jare[). uarrie ler lladen wi1
zij!, aktsiviEeíten uel overneEeD Eaar kan nieE elke eeek. Met Earrle ia afgeBproken dat \{e weke-

*8*
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Iijks afstemÍnen meÈ hem of hij kan
In heE.vervolg vermeLden Í{lJ du8 b
voor wre -..-.J"r!..í.1.t..-rnaa.-:j.(F.

'r!,!Í, .1 ,h 1r ,'
6RO?E CqUEÀm+' t.'r...-_, . l:t'

. ,ÈL -9 i-

trolc:rrlaurÍEs i -'r 16,l E

of nieE.
iJ het wedst ri J dprograEr[a d f .=-er .t{el /geen a exÈ ra t rain lng is en

1t
hl.

''lí'!"'-ri-

De meèste. jeugdleden hebben de .voorintekenlij Eten Eehad voor deze. . ,grote clubakt.ie. , ÀÀl.I DB SIÀG NU ÀILEiIAÀL lt àn proËeer zovèè1 rhooè-lijk loteí te verkopen." Maàr llefac got van de óbËiengEc ià vooi-f.BNSen vordt o-.a. gebrui-kt, _voor .extta aktivlÈeiten .vàor,oíze jèusà. , fé_: 1 
. ,denken valÈ aan de hèrfsËueek voor aIIe E-en FklasÀére aié aín ,.j. ,BporEen, .e!9I e! zelf€ alapen op. LENS.. (rneer nieuwe . volgenaÀr vea<y ,:1 :,heE oinÈerklaasfeesE,. de vossenjachL, zwenmén en bowlen-en welticii ,:

een heuae survival voor'À- en B-klasaera. Zoals Jullie zieit ldeeen . r ,. .genoeg, rnaar.eclt 
_ 
rlo9. geld te ireinig, Verkopen die loten.en 1ever:het.geld in bij Je leider voor 11 oktob.r ttt -. i.r.{. r(,§ .+ ,,

Na he! afgeven.wan heE geld krijg je_de lote'n om Ee verspieldenl (voor. ,"

o
o

oo
:3
)l

§

o

I

oè§
o

,, .:. -

Ij ..q,_-
Helaas noeÈen ve Eoch weer gaan zeuren naar É"''oràur"'run onie 5eugateièn toe om de ïontributie
::::_:9-I3t:_J:?1?ll) -gf_gT-5ol!.": Ee beEaren. op LENS. De herÉr Ëad nu ar binnen moeEen zijn o:.anoer6 een macnErglng om auÈomatiach te betalen. Heel veel jeugdleden. beEaatdeD nog nieEa en-digkan echt niè!. . '-r 

- l;. IMet het Bestuur overreggen 
_t -i_j nu rrat,te d6en en' binnenkort 'horen Jurrre meer) vant ons. oH rrÀ, DEKTNDERBTJSLÀG KOMT ERÀÀN, EN ql{. K.rNp V_oETBA!D- TOCH. OOK l:l !. , .. " 

- 
l
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UÍ?.S.LJICIIÍ GËS PdBI,DB'i]EDSTRTÍDEIY

LENS À1
IJENS À2
LENS 81
LENS 83
IJENS CI
LENS C2

- VBLO À1
- wP. À1
- lÈo gz
- GONÀ B1
. GDÀ CI
- l{MsH C1

'1
11

,l
4
1

.,2
-1
-1
-1
-7

.rii.

r t.: ,

'ft,

LENS C3 - HS, Texas DIIB Ct
Vredenburch.C4 ., - LENS C4
LaakkwarEier.Dl - LENS D1
Vredenburch D2 - IrENS D2
BMT D1 f';Í " - Leus »s

'8chèveningen D3 r LENS D4
Laakkwart.ier .D4 = =LENS' Ds
LENS El .- HW El,
Cromvliet. El - LENS E2- vÍos E2 - IJNS E3
LENS E4 :'Duinàdorp SV Ez
LENS E5 - TÀC'90 E1
LENS E6 . IÍVV E8
LENS E7 - Quick 810
LENS E8 - DWO E7
HBS F2 - I,BNS F1
HBS P3 ,- IJENS F2
BM? F2 .. - LENS P3
I,ENS F4 -. IRKSvItr F4, - \..

3- 1

0- 4
4 --,4
2.-:7
5 :- 1p-'s
3- 2
o -.. 7
4- 1'i ::- I
8- 1
1- 2
1- 4
0-14
0-- 11
1 '- 3
5- 0

;

De konende week vinden de tierindelingeir plaats'en wij deden de volEende u.rro-.k"n : r,re trokken B:cerus en vroegen een hogere inderins- aani voor rJENs cí. ï;;;.r:*;-iËiËi-aài'ÍI"r.ans. hieropminimaar 1E. daarnaasts .Íaven ve eDtèle rij dÈlrij zlginsà"-'ààài -onà.;;;;.;I-.ËË 
orrr. E_ en F_ream6Ín de knoel kwamen mer àe kleedruihre. ooÉ ae É".i.Ë-vo.rt"r Bond kan 

"om.rqé ;;;;r-hd;"ii;;#-lndelen... MeE insang van zaterdas 2 okÈober wo.den-àà 
"Iiiiói"iJij-aàlïgiiJËiËIu".r.omenaÉ-iàieiàugzijn de herindellngen bekend.. : t. -'.. :_ . I

,1.'_

LBNS À1 :

De Evreede
LENg À2 :
weggezet .

LENS 81 :

dih verdi
I,ENS 83 :

elftal in
, 

^|1
I

had_de uedsbrijd de eer.te helft kunnen .bealLaaen. Mooie kanae[ weràen helaae benut.,.herfÈ. r,,aa voor vBrJo en zii,,kregen. mer. g§ i:r.;ai i"È;-;;;;;i:,- -l:-":' :*,-Y-:'
had. er-kennerriJk zi'n vanààag,- IIet zwakke wp lrerd heel nakkeriJk meÈ dubbele cijf,ersvolhouden dit en ook allernaal komen Erainen fro"i i -

.111. 
."a o-r achter Eegen koploper apo ra"" iiàr"t;fa" zich knap, o" +_i or.rrtrrning ,vaí

omdat 82 irij wàe Èondenlwe .epelen mór ereèhrE z ,."t"' 
"p.i"."''van 83. fe weinig"om dirstand te houdenl.öns res - echi nleto 

"naeiÀ- àil aiÈ-eirÈài Èèrug-Ë". iiercr,.".. wt1 ,r"..n

9

i

,1',,,*l

. 'Í.r\ .,
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ï
konlakE -op, Ínec de 'overgeblevèn .spelera f"'r ir::l i t .' !;'
1pp-.9!; voor rugt goèd voetbal en daardoor een 4-0 vooraprong. na ruat een nonchalant speLend
LENS daE er eigenlijk nieE meer aan Èe pas krran. celuxtig uas cDÀ Bl.ordig ln de'afwerkJ.ng.
LENS C2 : voor ru6t ging heE besE lekker met. Jul1ie. Een gelukkig 1-0 voorEprong uaa heÈ
re8ultaat maar eerlijk Hl,lsH was Èoen aI beter. Na ruBl r,rar6n jullle nergene tneer en llep tn'tsH ul1
naar de;'1-7 wih8t,.
LENSTC3. : "een.1èuke par.tij voecbal lletei julltè'àIen. HS Teiaà DHB.nel rKalueha in ae ptoeg git
ààï-aig eegénetand maàr jullie varen'gelroon- beter. oh ja, na afloop àto'nden beide douchès nóg-aan
en dat hoort'nlet jongens, .'| , ' ,'i '+
LENS c4 1: arj eersté hè1fe keurlg geepeeld aar de tweède helfE vas heÉ stukken mlndér en mIEEenjiÏÍIé.ïël .erg veel kansen. zatèràag beter'mikJ<en .hoor.
ínnÈ-or i gÉ"í pà"i"É fràór na Euee íederlagen. uu}lie hebbari nu twè6 heel erg -etètte teanre géhad
Ué eéiete helfE gaven Jullie goed tegengEand all.een vielen de Èegendoelpunten Èe snel en ln de
Èwèedè Èe1ft was Lakwa echÈ beter. ii.: ij'j. 

'!.

iÉws pz ' weer namen jurr ie:àà-à"àr"innj.ng deer terug en Í{eer'uioet, hit'een hele leuke fledst.rÍJà

LENS D5 ; een,best aardi9e uedsÈrijd ondanks de 6-1 nederlaag. I/aklra was neE ieEsjeiféllèr en
elirnmer maar toch deden julfie ook hele leuke dingen.

. -tt t . ;. :'.',r.' : ,r :
Bij.de E-,eniF-teams die thuia apeelden Íàó heÈrvïÍJ ronnellg. DoordaE wedst.rlJclen ce'Iaarc- !'
]bégonnen,of.tefangduurdenIiependekIeedldka1enhelèmad1overvo1j:.HeEwa,aeenrorunelEJe.
Wij hebbeD de Eljden in niddels aangepaat zodat rrJe met ÍngaDg van 2 oktober 15 minuten meer tijd
,meer rijd tuEsen de wed8trilden hebben ziEten. Tóch verzoekél lrlj -de leidéis om :
- op tijd om Èe gaan kleden zodat, de \,redstrijden op tijd kumentbeginnen'
- niet Èe lang te rusten. fn Eotal,lteit moeÈ een kleine 5 Íninuten lang genoég zijn
- het penalEysqhieEen w-aÈ vlolter Ee laten verlopen. 'Sornmige EeaÍns doen hier echt. 15 minuÈen

over "L__ '- Ià=i"t p.irJtyíèh,:t"ó't?Íjk ïè'g".o douchen mee a.'efàt".r. NieE te Lang maar Í{er even ..
allemaaL onAer.de diuche'(is verplichE). BIijf zeIf, in het kleedlokaal

- Erek'ala ieaeràép -vë§.ie treg kreèdlokaal .v"í u.r,l-oi-. t iàÈtJi"-rii.-"-In e1k kÍeeoiotcaar tlj ar

- re§el voor de uedstrijd-het ruilformullèr (Èekenen) en zórg rulm van Ee voren zèIf voor een
schel
,voor

./ neem
aanwe
KOÈTi

dsrechtei,of lenand (dua nleE zelf)..
na'af,lóop van de wedstrijd - 

,
na

t

dle de, ]imonade klaarnaakt (ook voor de tegensEandèr:

iedere. wed§ t.r1jd a]le.6hir!E in (tellen) en zörg dat ze de volgende week _!leer op . LEN8
àis zijn,(du8/n iet door de weeka op LENS nee! zetten)
olií íi zorö vooE geo gocd.g oEEaEl,rrtla.. !oEdoE Ju11ío tcers lll

gebeuren. onda
e toch èenizuie

nke deze, ingredten-
inederfaag slikken. Een beter ap

IÀK[.IÀ D4 - LENS D5 (6.1)

+

elend LENS daÈ in de Ie helft dui-

i $..-.'
Cr= ""

{i

lt het van-

,'. i
YER ,À.GEÀT iTE,I'GDWEDSTR Z;IDENs-,f ,i

I,ENS À1:li velo at (1-2 1)í- van eeD goal van Dennie. Ook de.trÍbune waa,
Wie, had daar nu 'op gerekend. ildonderdaís tot. de veer flink ge-iu1d meÈ enthousiaate. oudèrs. .Ga
enkels';in het wa ler en opj zaterdag wagi er veer zo door longenE.
een redel k'vàetbà
meni Met, een overhe

LmatJ e
eilijk

onder vandaan qeko-
na dàrÉzonnelt een

í J
l EEN OI'DER :I

Een nederlaagl geàiln: heu Épd1beeld, en zeker deltjk de becere rraB,

een flinkei'doÀ ia ielfvertrouwen moeg
daag dus 

-
nrarar

ten rnoesten' w

HÀNS BORST

door een ongelukkige f,out
de te hel,f,È, onwerdiend- genoemd mag worden.
Teveel kansen werden er echter de eerrte 45
min. onbenut gelaten, waarin wij zeker de rred-
sErijd a1 hadden kirrihen bebllesèn.
ook de 2e helf,t"inec toch ieta hiriaeïvoètbal., "'
werden'er r,,reer velen kansen gecreèerd en Eeven8
ook.'weer om zeep geliótpen. Grrgt Grrr! J ' '

We1 mèt Legen handèn dus, maar'Eoeh Eevreden
over heE vertoonde spel en het welnig zeuren
Eegen de man gekleed Ín het zwart. zat.erdag
ueer gevoon een nieuue poÈ, rÍet naar Ík hoop
weer leuke aqtsies en een kllnlende ove$,rínnlng.

(kontakt tuasen verdediging en keeper) kwam
Lakwa op voorsprong. KorÈ na ruat Ecoorde Dogan
de verdlende gelijkmaker. nu moeat. het. dan
gebelrén, haar dls dan de verdediging dan ook
gaat aanvallen en hun tegenstander laat lopen
dan ia heE lrragen on moeilijkheden en Lakvra
rnaakte daarvan dankbaar gebrulk van. ook de.
vele wisEeIB naakÈe de wédÉtrijd er-nl.eE beter
op, Ferdy, dle vaak al-Ieen (3 tegen 1) de reu-'
zen van Laklra maesÈ opvangen en dikwljls ook
vaak deed, kon naLuurlljk niet voorkomen daE
hec uit ehdèltjk 6-1 werd I tanmer, verliezen
had beElist nleÈ nodig gevJeesË. .rongenE volgeE-
de week beter.

VREDENBT'RCI{ D2 . LENS, D2 (O-4)
Nà de afEi6 gingeri ue.nraeeaal In de aaniralrmeE
redelijk veel kanaèn die hèlaas niet, benut'-
*erder,' ' " ', ' l ' 'r - ' ';
Met een Echot op de paal en een afgekeurd goal
'glngen lre dé iusts" in met. toih nog een doelpunÈ.
Doar het natt.e veLd zagen we daE de bal ageede
.zwaarder wérd:'De 2e 'heLfE ging .eÈirkken beter met alÈr 

-ieeul-
taat. nog een6 3 doo]puntsen vaaroDder een gÈreep

TEUN
n

zËzo, de ,orgi;ae t.weà punten ,i5rr' veer'ti.rrr"h
en hoe,. iir een werkelijk gchltÈerende pot. voet-
bal lieten ju1lie de..Eegenatander zien hoe je
moet. voetballen. Lekker anel tlkken, Eoed kom-
binereD en wat zeer belangrijk iE GEEN gemopper
op elkaar. De voorhoede kDaldè er, na fekker

* 10 *
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''!., r r

samenaDel, lekker op Ios - het niddev-à1d daar
Ë;;"ë-;;q;t"tandei nieÈ lansg,' gebeurde dit
;óms Èoch óan ras er altijd nog de voortrette-
iiïr." -iiitÀ.n"ede met'a18. sluitpost de keePer'
ËËí;i"-;;n oveiwlnning dte er zijn mag I I Man-

"à" àÉ" plirtm ve'rdiénd en voLhouden " ' -

;-Ë. 
'i;r'; .;;n"èèr t<ornt. die vaterzak nu ?? -

.r ...\' .- | -,/
CBES 

-n:Í' ?'1 ^'

r,ENS E1 -.Evv E1 (o'5)
- verdiende neclelfaag
- ii;-;;;"i";iÈi ettiL"r (neer kracht du6)
- ierirs ii"È'rfch heel gemakkeliJk afbluffen
- "óèÈuaff." 

la NIET a11een aanvafLBn
- lii-"àóiuurren noeE je ook nadenken (hoe

àËítà"'i-ióiÈ aehrer- je Eesenstander -.hoe
aanbÍeden ? zilkanE of naa! de bal Eoe'

- i!"à".-ÉË"t i,.tÉt 't ,ae beÈer dan de andere'
rnaai qeef het nlet zo Eakkelijk oP

- zaÈeróag weer een nieuwe kans
- doe Je beet

:i-

:

ovarspelëh goed Eaat er -meer doelpunten val1én'
unmÈ iiln iè erbil Ee hebben - goed gevq9tbard
ioir- t'tuÉcaÉa qoed gespèeld, Probeèr de bar voor
Ë"'.<r""r" als fe er-de- kana toe krijgÈ', -'r '
FanËaetlgch géepeeld allemaal' Laten ue de

"àïg""a" 
keei wèer zo goed ons beat doen'

soNJÀ '' l.' ., ,'i,'. ,

l .,,' l, :'

ffi#EsBf*#'l'rll""*..'"c "Jola' 
ecrÉE o-3

woar »río. ilutlie hadden een paar een Paar moole,!,.
kÀisen, maar ja dan atond daar de keePer veetl
TensLoÈte verà het toch een ovèrwinning voor-
DÍJo. iÍohnnv en Souf,ian bedankt voor het invat-
ià". Éirt izolgt een adwfea na het vallen : ge-
wo9n op8laan en verde! gaan'

Àutèur onbekend

+3;ia:+;#E9;93rjlni3}*. even een.oproep wanÈ

àii^Ë!.* rouLi èen-r"eÉe keeper : wie o-ule.!!
,ro;qèna ti{ac vas dlt een fanEastlgche wedsErlllq;
ïIïïiË-"i.àrà.n àÉze *e"r heel goed over' Bin-
í;;-À-.i;' §Èond heÈ s-0. lllj hebben genoten
nàË àt" .rorfg. qeek. doorgaan za M

THEO

1 E (3-2)
zonder de z eke TommY, maar neE Patrick in het
góa1 begonnen ge aan onze derde wed8trljd. À1
in de 1e minuut Etonden we net 1-0 voor. Zou EEN OI'DER

het ueer zo'n wedalrij d ale vorige !íeek worden?
Het bleek dat Cr. toch niet weer zo'n Eegen-
§tander was, uants ze . knokEen ervoor om Eerug Ee On saf
konen. Omdat de -P laataen goed gehouden rreÍden,

2-0. cr- bleef
gelukk
in. Na
een k1
j uLlíè

BERRT

kwamen we door werkvoeÈbaI oP
druk op heE .goal uiEoefenen en hun harde rrerken
werd beloond door 2 hele nooie doelPunten. Een

BcoÍen. iamner voor ona, maar qu
Cr. de làatete minuten het beste

a kana
van heE gpel.

jes had

óèeft nlka. volgende lreek wij seer'

(2-i) vorlge week

i9 door en lre
e regen dle geva

hadden er onvrl E
glng heE
vèel zinIlen t{aa

een §pa ïedetriJdr werd heE tonneDde
elne nede r1aag. Toch ben. ik. trot8 oP

van de laats Ee minuten wi6Èen ze nog net 3-2 te
".i

' ,::'i'- è.i,' >q---
HÀNS

Yt;;=i* i3rà.1),." op t'ird voor de vred-
striid teqen VIOS' Het waa-:lekker weer. (heE 

-zànnÉtj" Ëcheeí) èn Ju-I}ie. hXddgn- er. zrn-rn' -ue
',redst.rijd vas màài neg 5 minuten bezig ot neE

iÈàià-"í-r :-o ,oor ott, we breven samensperen
Ii-à" à"ui"""Èen vieren dan ook van zerf (er
il.:; ;;;f,4-i;è--uit i . ser""u moesten wlj ver
;;;; rié., aae-het in de È!'eede herfE nieb zo
oààa .rirrq mec heE Eamenspel waardoor we een
Ë"i.uÉàr-r.i"".n miaten. Dlt komÈ alLeen door
à";-t"iiié allemaal een doelpuÍrt' wÍllen ecoren'
iiii É 

-Ài."""pulen en de kansen om een doelpunt
i"-íirà" L6.t-àÀn vanzett wel' ÀI1ee blj.elkaar
ÀógË;;: ià. telders) niet oncevreden zijn met
heÉ reEultaac en tot zaÈerdag'

'rE r
'ar 'q

I
o

ËB
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!
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oiE
oqut3
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.lu}lie Leiders MÀRCEIJ en MELIS

LENS E4 - Duindorp sv E2 (4-1)
ilË-Édd-;-ïà;daag een speciale aanvoerder' cie
ï;";;-G tiin de-voetbalkriebera aardig te
i"xÉ"n treui. De 1e helft waren mijn mannen -'
Ilii'ji""íà"àíiq want het overspel kwam er nieE
iÀËi", ui.i. Màar Èoen Duindorp meE 0-1 voorkwan
Èà Àt".t schoten ze aPontan wakker en werd er
;ir-;;;; ;;;;"à; geco-tnbineerd' Meb e'a' doel-
iincàn .'"" carv 2i, stefan 1x, vinqent' 1x.'.
fii"à!-'r.ààtii j à r,aàau, wij nog een besPreking
l; à; i;À;;;a;;zaar. waar íi5 o'a Ramon Brom een

kado aanbóden. Daar waa hij zichtbaar b]1l
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HÀRRY + ass. coach R.AMON BLOM

F.iii;HËi#.lià3ltt* raten jullie .zien
w-rt iuifié vaard zijn. Na verleden week was
;i-"ek-;;i noclis. Ei !,erd goed gevoeEbald en

ii..iilit g"epeeró' ,fullie zlen dat' a1a het
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8ii Terre des Hommes adopteeÍt u geen

kind"ffiar de toekomst van kindcren.0oor

),r- -\, 'L,ë.l'l. ,t' ,t; ir'

pÍoiecten te steunen dio meetdere iaten van

olze hulp aíhankeliik zijn. Zoals weeshuizen, ziekenhuiren,

pÍoiecten vooÍ gehandicapten oí sociale progÍamma's voor

kindeÍen in sloppenwiiken.

ADOPTEER HUN TOEKOMST

0nderwijs in onnrvikkelingslanden is

naar onre maatstaven goedko0p, ntoar ter

plaatse voor veel ouders niet op le.brengen,

LAAT ZE LEREN

aV

lir zijn olgcvccr 10,0(10 adoptic-o.dcrr dic ccn pl.icct ï,.' '

sÍcuncll \1rrrr ./ .1r,5(t pcr nra0ltrl. l)oor ploicct-rttloptic Jo r
..r{

irrrrrh rrr,r|korrrcrr rlut (.ón kintl ilt scn uirzrrrdcringsprlsiti\: :

konrr. \\'ij hopcrr rht u crvo(,l kicst onr ccrr grocp kirrdcr,cn .1- .

vcrdcr tc hclpcn. Viil dc nicu§,s- -.

hlicf blijli u rs ccnrunl pcr iuur trp 
.

dc ltoogtc vun hlin voltlclirrgcrr! -

l]olcndicrr ultvdngt u licrnrual -, 
.r

pcr juar ucn krrultllltrullctin mct", ".

-. 
inftrrm tic rrvcr rtllc 0nd!'rc Proicc- . '-.

lcD. l)c ccnitc 5t)0 nicurvc dorltcurs onttangcrr lrcl schitrè-

rcnclc hoed '\\,cJcltlportrct', rr-alrirr kincicrcn uir ticrr r.cr-

' \i(n)r cur ticntic pcr nranrid hicrii rr {]cn kiurl irr ctn or -.
sikhclingsltnd dc krns t rn iuar sdrool r'c El.iln ol'§(rl [)u-'

rocpsoplliililg tc rrrl§cn. Àlci u§ ricnric Itr[rrrcrr rr ii kiui.lc-

- rcn Jc mogcliikhcir.l bictlcrr om lirrcr r.rP ciqcir Lrr,ritcn rc

kunncn starn. \'i.r-lrcr illlirrmiriictrullcrin Ir(rUJcn \\c u l. icr-

ntuul pcr jllr rrp dc hoc'grc vau dc voltlcrinccn rlic tl:rnkzii

ttrv lrulp Lrinncn onzc ondcrrrilspnricctcrr ucnr:r:rkt rrrrhlcrr
.:

scllillcndc l ndcn loto's Ic0 ziehzclflrurcn

Ilcr dólcn r:irn kcnrrislcn m:tcht lrcgiur

ccH. Àkr[cn rrii oo u rr:kc. ' ,

rucn'r Als u zich nt inschriili

dls 'l j[t zL. I-crcD'-d(rualcur

\,0(rr mininïr:rl I jllrr, rrnt-

vrrngt u rls r,lank trn pmchtig

bcciclic vln dc kunstcnairr lirl

tun llosmalcn-

nl(l hcl liclcll \'xtl

?
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2644 GG Den Haag . ,.. r.J. BooÍema .

Tel.: o70 - 32Í 32 85 A. DieponbrockhoÍ 11

tExlweÍk)io7o-367 88 62 2551 KE Den Haag
oí: de kantinebÍiev8nbus Tel.: O7O - 397 72 73
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2541 GC D€n HaBg
Tel.: O7O - 36? 96 87

ÉÀnro: sar xoin;dssto
. mw. L ven der Berg

(okosnootstraat 67 i -.

: 2555 XB Don Haag
Tel.:.070 - 325 99 74

SEKO Sokrotlrhrt:
Senlorsn zondag
G.J. v.d. Kloi,
VeÍhulstlaan 1 ',

! ,' ..: l!
Agrí!r€En s6lrstEÍlaEt
W.M. Kouifuónhoven
BÍam FÍosstraot 2l -

2552 CZ Den Haag 2581 AH MonsteÍ

- "Tpl.: 
0"1.749 -.12602

ii 1r3., , 
.

Tel.: O7O - 391 i4 74 
-'

2692 BN 's-Grovenzando
Tel.: 01748 - 18149-;q'j

sponGotzskon , ,
J. v.d. Lubbe
Vli€rboomstraat 303
2564 JA Den Haad

Samoníolllng bcstuuÍ
Voórzitter:
ili-o. frir-r.
Mshatma Ghandistíaat 74
2552 PC D€n Haag
Tql.; O7O,- 392 23 59

A.M, Corst
Hengelolaan 589
2544 GB .Den HEBg ,-
Tol.: 070 - 367 10 96 ,

t' )r'-a
u4:
F. van DÍk
Jan Barondsehan 122
2585 BV Posldijl
Íol]: 01749 . 47255

,L.

SokÍolBÍis:
W,M. Kouwenhovon
Bram Frosstraat 2l
2552 CZ Den Haag
Tel.: O7O - 391 24 74

Penninqmeest6ri
A.H, de Groor
PErzlklaan 25
2564 TV Oen Haso
T€1.: 070 . 325 15 50

Ud:-L-

I(ONTRIBUTIE BETALING , TEBREINEN EN KLUBGEEOT'W
Postbank 336711 ..-, Hongelolaan 600. ..r
Rabobank i129924229 Tol.: O7O - 366 í3 14 ,. :

DE LENSREVUE "

weekblad van de voetbalvereniging LENS

, 30 ieptàmbir 1993 ,' .'i

van de REDAKTIE .. , - r tt ':
Levar uw kopii vóór maandag in; ,r
wijzigingen ziin tot maandagavond mogeliikl

Maandag 20.OO uur in het klubgebouw ''

sÉun om'vorhàal to halen". : '

MBar wij zullen proberon ons lsven ts beteÍen on daaÍom dozg wosk .-

Ëen soÍieus stuk van uw Ísdaktio over voorbeelden van FAIR-PLAY, , .

:.SEFIEUS on E3 1R-PLAY.,''--. .i -- :'.'-_'_." ,..:.
Dat de, LENSÍovue gosd,gElezon wordt blÍkt; maar dat àllBs (spociaal de
r'Bdaktioslplj_o:l-T:n crrious genomen moàton worde'ri daar_zetten wd
zelÍ enkele ???????? !ij. ., .r .;.

_ - -';'.(
N€E mensan vat a.u.b, niet alle verhaettjes zo tette ilf'op iii piàLeor ae

I humoÍ er vàn in to zien voóÍdat u €en andsr naar.de Ísdakti€ledEn

,waar wil geheel achtsr st8an. ' -.

4

Í

I

d€ bal over d€ ziilÍn
sahieten omdat do
tegenstinder zichr g€bless€erd heeft .

l' i'o'r' ' ''

FAIR PLAY

a
T

i

langs dg l'rln ie mond ' 1;

. dichhouden

FAIR PLAY

' -i;óokr-

',rr 1-6i,x!f;1"1::; .1;
in plaats v3n te gooién
::r, ,;

FAIR PLAY ."

ls ook

.r1

. tegeníandeí. -.i'- scheidsrechter
- r-È. en supponeE . -'r"

bedanken

i.. r i9 oot

FAIR PLAY

dè redaktiE

*1*
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PV PÍ'L V À.1í" rD E:nLE-8.{
Het za1 je maar gébeuren : rnag je

..* alÉ keeper de. apitE afbljten..-' --word! de wedsÈrljd afgekeurd.
'Itet gebeurde ÀRNOIJD OoSTBRVEER, .
de beÈrouwbare keeper van 'D1. ,

en wii a1'J:'redatti. ,óIr!J'$u.r
maàr óchrijveÏi dat. àlÈ "u dè tijd

- vergeet, u nÍeg mèer bij de tljd

tant 'a '

I
Í

í

lrae.
Nu,
wag I

de enlEe die niet bij
uas de rèdaktlé ze1f,

de'Eijd

Dit moet natu
23 Eeptembér.
vreernd dac .da

u ontving ver-leden week LENSrevue .- ..
nr'5 van 2 Eepte[Èer. ,--: ..., . ,.ii,-
urlijk zijn : nunmer 8 d.d.

r .,.. 1., ., . . : . _.'

.u"ài eirroia .,,rt g.trlula, w"i,t '' -
de eer6c volgende thulawedst rijd
ben JiJ rreer trDe pupil ,"l.d.F , .

ar niemand over igeklaagd' heef.!. weekn . | '
de redakÈie

r.J

,r- !

-lrsrfrÉ.ànDi vbrttsÀr' rs RrJ? voon arbspsnr
Het 10e .seniorenel fÈal van de voeÈbalclub iIEKA (.Ieugd en Enthou6iasme Kan

' À11e8) uiÈ Breda heeft een 'brief geschreven aan het beaEuur van lde KNVB. Noir
en? I zulE ri zich als t rouwe lezer van de LENsrevue afvragen. Nou Poehhh I !
zegt Gtja. De mannenbro edërs van .]EKA 10 zijn bezoïgd over de .verloederlng "

van heE nederlandse woeEbal. G s heeft daaE ook een beebje lasE vaE'' .IEKÀ 1(

heefÈ zich er vreaelijk qver opgenonden daÈ de e!.leboogsEoot van die dekselE(?
-.jan Íloutera tegen die lieverd van een PauI Ga6qoÍne tijdens de interland

Maar hun opu lnding eloeg Pas over
tegen Engeland

in brievenschrijverij , È
onbeaÈrafl. ls gebleven.

oen ze ln voetbll,. rnEernational lazen,
daE Feljenoord- §pe ler Rob .Maas het opEreden van alan Wouler s tgroÈe kla6Ee" had gevonden.'
JEKÀ' 10 vindE daE dè tc.ÍvB wóuEers en Maae àIànog mcíàt straffen, omdàÈ ze'de eer en goede naam va
heE nederÈndse V'oeEbaI hebben aangeÈast. Zol
HeE',besLuti'vari de KNVB heefL nog niet gereageerd op de br ief. BondscóachrDick Àdvocàac Aeed dae
wel. Hij heefb Bayern MÈnchen laten weEen, daÈ ,ran vlouters zich op zaterdag 9 okt,ober Ln het
train voor de wedgtrijd tegen Enge land ÍnoeE bevinalen en dus nleg beschikbaar is vooÍ der
wedst -Baiern Eegen Fc Köln.- Èn-nu dís maar hopen da! Paul caBcolne ook beschlkbaar, i6.

andere r\retEen gelden
taire oLyÍrp

dan
ic Mar6ei11e weten we naEuilrlijk atlang, dat er ln heE Poetbal heleook z
in de gewone apoÍE en dat de vèrwende Nederlandse, PoetballerE eeÍl Ee r

geeoigneerd levenEje 1e iden on oolE nogeens een lekkere wedstsrljd he sPeI en. Toch uordÈ .de gevon'
voetbalsporE door dat zogenaànde vedet.Een-gedoe beÍnvloed. Íti de allerlaags Ee klasgen zle je aon
gebrekkiàe pogingen om de Poe Ebalters be iniEeren l' Daarom lljkt heE. zolangz arnerhand tij d voor ee
expe riÍneng zoals daE de afgelopen twee aar ln Àrizona (Texag) meÈ.zeven bionauten i6 gehouden.

I aarStop diè ihele poetbalhandel twee in een grrote kaa de BIOSPHERE 3 om te laÈen zien daE z

z i cÏ-r zelf in làven kunnen houden. In Àrnhem em Àmsterdan vorden tlouweDs aI vogrbereidingen
geEroffeí. Daàr. zijn aI Planhen voor een -Àkzoclrome en een Àjai(- diooni) waaiin de voetbalnàuEen ;
ziqh 9eheel kunne ulEleven. riédden daÈ we-dan ovèr. Ewee jaar veer van DRooliÍuoETBàL kunnen

ingskamp
rijd vad
onder af

I )

spreken
: , rJr jÍi f,,!

cijE Langgdelijn. {t
* r ll

P
''r\-.1 .rl:''l

G.Ií "'*"€vön@m@ntan Hornmissia
KonlaktpeÍsoon: Marianne v.d. Donck, tel. 397.65.32 -

: . -,
Iie! merken dat er
LENS,- Natuurl ijk
afLd LENS acctvi

I i ",.i
DE AGENDA: ,.
18 t/m 21 oktobèr

1: l3ï:H:Ilr: Í?;l
10 en 17 deceÍÈer
3 decenber '-' --'o
1 januari

EOEI'EEI, DB IlOTBI EEB iIE ÀI, \IERTOCET?
aI aardiE aan dei weg. getimmerd r,rordE on zoveel mbgelijk Igbe
.rriL ledereen wel graaE zo'n Heekend naar 'cèagqr Pà!cs', ottt

téi.ten. wanr; daar gaan we heE nu over hebben:

à

nb
u1È

::.
e vèikopen voor
Èe rugEen van

HERFSTWEEK,
MoDEsHow l !

:-i
KIÀVER.'ÀS /.TOKERÀVONDEN.ii SINTERKLÀAS komE tíeer
NIEI'WJÀÀRSRECEPTÍE

'i
met elke avand bingo !

(zie dè komende LENsrevues)

lees vooÍal elrGe rÍeèÈ deze i"ulrlet 'voor:de 'IaatrÉ
I .; -_' rí I

.uléuwÈJos,

:
;t
i
a
5

.ELÀVERíÀSSEIV ' ..7OIE&EII ' ' - :4 r' 'r-'' 
| ''l' "'4;''"-r''" ' -: '- ''-- ':i'i

ook voor het seizoèn '93 - 'g4 ia one door de evennentenkoÍnmis8ie Éeer'geVraagd olr1 klaverjas,/jo-
keravondeí te orgëniseren. In samenspraak met- hen hebben rrij vobrloPig 3 avonden kunnen.
vaÉÈ leggen. - Bulten de avond prijzen zullen er ook deze keer Íreer vLa een IoÈerl,j prachtlge :,
prijzen Ee rrinnen z1Jn.
i,lotéer dus alvast' boÍenetaande vrijdaivonden, aanvang 2o,oo uur. I

,Jan IIam en Jos WitÈiog
{.

1..

)
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Op de ba.Dk praaÈ JohD.: U. d,.- !u.bàe neÈ Patrlck Pui6te!

Àrchlpel
dl aaÍsbra

HeË ondethoud net pa trjcr( (2j 7.) vlndt p-Iaats, op,.dirr.sdag 22 Eeptea,É,er na
de jntensieve qralnlng. HIJ heef t.-gelukk.l"g .nog llcht genàeg:ov;r voor diÈ;
ge9Ptek. ..:.- ), :: ,1- -:-:,,1 , ..
gij ,begon als Jochie van I Jaar biJ
,Jan daar Epee1de. ZiJn nooistè jeug
r,raar Ín de f,andel ljke

Na enige omzvervlngen bi
is de fiJnBEe club die hlt J heefc gehad.

Í{ilhelmus en HI4SH
,reugd tegen o.a. P.9.v. e
denkb hij zÍJn vasÈe stek

met,.lvoetballen, Omdat vadèr
cht J RRÀW

speel,d.
ÍJENS

i hij echÈer door bl
n Feyenoord wérd ge
te hebben gevonden

PaErick is bllj dat LENS cèn meer preatat le-gerich! be]eld ls gaan voeren, ondaÈ de club anders
zou zljn veggezakt In de grijze massa.
Na de twéede prömolle lrerden verschillende apelera rlan LENS door andere anatourcluba benaderd,
maar gelukkig àonder gev'ö]gèti. De goede behandeliDg bij LENS en de kameraadschap onder de spelerr
hebben de groeË v,an. vorig Jaar. bljna compleeE gehouden, . ;,. 1.-.:{. r.j,e i-,,;..:
iooral /op donderdag h-eefE onze doelman he! naar zijn zin r lekker lralnen. aamen èen boEerhamme-
cje eten.en daarna -in heE clubhuis lrat drinken en een klaverjasje doén. , super ,s€z:T.r.S ,1. | .i,,
Ale.ik heà vràag'ïat Ëijr traàtuaar vindt in de;2e klasee ls hij Dog optl;ÍsrÍEcher alan ik. P;Èrlct
ziet LENS r ih óe' kobdróèp 'ëindfgen en wellicht een periode-t.ite1-beÈaten. teruul ik voor het. 1(
iaar een vllfde DIaacB heel mooi zou vinden.
Ée zijn.het-welle'ís over de grotere mogetijkhèden van een
telt. eD zelfbeuustheid nog kunnen groeien.
Daar..worrdt ,doorr tfaart.e|.'_noS laan geverkt, sete-n r{e- 3ltebei.-

àancaI bru Eal i -sireleÍs die níèt

i'

meer

watwe!,e1'mígsen,iBieen1eiderinhetve]'d,dièeenpIoegpraÈèÈden
sÈlmulerend ovèi aen,i;zinking kan helpen. Fred spa ià aló àoed voorbeeld
eën enorme sÈeun en Ed Roos zou zo'n speler kunnen worden aI8 htj zijn
be8èheidenhèid eén beetjè aflègE.
Evenals Maurice acht PaÈrlck interne coaching van groot belang, ondaÈ
vanuit de dug-ouE ÍlleE allea is Ee regelen.

onze keeper 1s erg Èevreden over de technÍache en medigche begeleiding
(Edr.rin CoreE), al rías Leo Rlemen voor hem ook een keI. Over zj,jn eigen *- *.
inbreng in de wedstrijd zier hij al8 sterkGÈe puhten : reakElevermogen, l. ..
concentratie en menEaliteiE naasE da normale .techriache handel.ingeD,. HiJ" Is
zelf Dog nieb jbevreden over zin spglhervatttng : de uitworp en de,eoms ' i
af zlraaiènde- drop-- ehote 'zljí -..j-ogr-,y-e-f-b-e9-erlr.rg ,yqtbaar,, - PaÈrick - Ís, zoals*-.r-
vele kdepèis, een ^ÈerfeèEiöniaE in zijn sporE.

'1
n
l1

ik vraag hem of hij door het, specifleke werk iq heL doel niet een individu-
aliet ii een teanefiort is.tHij-beaamE die BEeliing ten dele, omdaE hil :
buiten de wedsErijàen gewoon èen van de elf is. nBen fouE van mU is geltjk fataal, Íraar ik krij,
ook vaak extra waardering en dat geeft enorm veel voldoening!.
celukkig zegt hij zetf iiàc keeperÀ een beeEje gek (Rij8lrijkr) moeEen zijn om Eteeds op de
achoenen van de tegenEtandqra te lrillen duiken. Zo dae hoef ik nieÈ meer Èe vragen. Ook klezeD
van zijn Eenue L6 htj een perfectioniat. Hij wÍI altljd witte kousen en moole keeper8kLeding àall
In de voorberelding van heÈ seizoen probeert htj a1Eijd llenk van líanrooy ar. (Free Kick Sport)
gek te maken door vele bezoekjes. Na alIerlel overt egLngen kiesÈ hij ultelndelijk een tenuet..

Àls Patrick een 2e favorie! sport moet. noernen lg dat, evenala bU Màuriqe, een indivíduete iporu
n.1. jui jiÈau. Toeva1 ? Binnenkort wil hij deze aport zelfs weer oppakken.

Even genoeg over voetbal. Er is teneloÈt. ."""'io de Heretd, hoe*Ll ....1t 
: "

PaErick heeft. een EAvo-diplona en "denkt neb groot genoegen terug aan het Stevin Couege, waar'hi'
een gouden bijd heeft gehad. DaE vínd Ík uiÈeraard leuk, omdat lk daar a1 lange Èijd leEi gaf, hi
kon zovel met de Leerlingen ata de docenten goed overweg. 'Een ÈoptijdÉ vuLÈ hij aan.

zijn huidige werkkring íE een grote verzekeringsmaaEschappij waar hij achade-correspondent iE,
hec werk is interèesant en leuk. samen meb hem geloof ik dat het heel goed Ls, de andere kant vai
patri.ck eens tse belichten. de meesEe nenEeD.kennen hem ÈensloEce alleen als een agEe8sief baasje
tussen de pa1en.
Hlj is, behoudenB vier Jeugdjaren, een echEe hagenaar diè de zee sLechE .zóu kuÍEen hl,ssen. nzet
mij maar op een terrasje.net een drankje .en ik heb he! wereldE naar m'n zint" HU kan uren naar
de voorbijgangere kiJken. 

:. , : ,

llal muziek betrefE Ie hlj nede door zijn vader iÍan een l.lefhebber van de BeaEle6, de sÈones en
oude disco-muzlek. Voor lazz er| hard-rock heeft. hiJ uelnig gevo€I. Evenal6 Maurice (le lDEerview.
houdÈ hlj ook van GeneEis en Earth, wind en Fire.
DaarnaaaE is hij een filmgek. HiJ gaat naar de bios of huurÈ een videofilm, waarbil vàoral
Èhrillers en acEiefllms hem aanÈrekken. Zljn belanggtelllng le Èrouvena breed, uanE een goed
verhaal in een fLlln kan hern evènzeer boeien. I(evln KoEtner (o.a. nBodyguardn eII 'Dances iithwolve6í) is een acEeur naar zlJn 6maak. Oude films als SpaÍÈacua (iD zwalt-vit ) en filma met Stsa.
en oIlle vermaken Patrlck ook uib6tekend.
wab t..v. betrefE ziet. hij Àndré van DuiR, PauI de Leeuw err Youp van 't llek als uiEbllnker8 tfk
houd van plezier, aI ben Ik echt geen losbo1! Ik,heb zo nu en dan mtjn serieuze buÍen...t', nlk
kan heE naar mijn zln hebben meg doodgevrone dlngèn, b.v. een potje kóarEen met nijn opa, nljn pa
en Bd (Roos)
Het belangrljksEe In het leve[ vindL hÍJ dal Je cevreden benc meE jezelf. Dat Ío een even juisE

r3*

i,

.t



a1a filosofisch sÈandpunt, dat ona leerL dat. Palrick geen Èppervlakklg nena IE. Daarna LE
eerliJkheid voor hen van groot betang. llk probeèr alÈtjd oprecht te zijn en daardoor schop Ík
weleens Eegen Bchenen (figrrurlijk), maar lang boos blijven kan ik niel,"

onze keepèr heeft béwonderlng voor de. crouere supporÈera eit àIle írÍJull1igers ai;'frrrl.Ai"ul:'
rt.urrurr.l gij deDkt dat rijn iader eèn aanÍinaE iË voor de spongorcomm' agi- . nDie loÈeÍi i/óó; LmIs
- s..r.c. waien binnen tweè uur verkocht I Tegen 'Jan zeg je jè geen nèe!r vuIL,htJ aanl !.: ;-: '.
LBNS i6 volgena PaÈrlck in alle opzichEen op de goede weg, aL zou een beÈer hoofdveld -(deeta'" '
eigen ondèrhoud?) geen overdreve[ Iuxe ziJn: 'H.D.v.s. heeft een goed ve1dn, zegt-]!iJ -nob. Dat is
waar,..naar w]-j,h.ebY.een goed clftal, denkE Éw -:: )- .-- I '.

BÀRKO

EET STEKKERTiIE

en heÈ BbekkerEje; heE
is nanelijk bèlangrijk'
daE deze in heÈ atop-
kortakt blij fl zitEen.

S

IIEEFT U ZE,, AL
BESTELD??

,BESTEL NA DE
LOTEN VAN DE
GROTE CLUB-

ACTIE!!!- i

De lichtkranl dlenE dag en nachE te blijven branden
i.v.m. de reklame van diverge aponaors.

Àfgelopen woensdag is er op on6 eomplex een zakje meg
inhoud gevonden, Terug te bevragen bij Inge van der

s ;{,1.'', i(e atz anioren Ho'mm tssl@
Ui!s3.agen

ALLES AFGEKTURDI!!I!!

Zond.ag 3 oktober W.NR/Pou1e Scheidsrechter veld

DE LTCHtrKRÀNT

1l+.0ö
10.30
11. 00
11 .00
10.00

uur
uur
uur
utlr
uull
uur
uur
uur
uur

wlo 1. - _. - LXNS t_

3lauv Zïart 2 - LENS 2
rIS3 , -GlAl+,
LXNS l+ .. - VEIO LO
3TC3 -LENS5
LENS 6 - Juventas 6
LENS7,. -GDA9
Lyra.6 ' j LENS B
LENS 9 - De §ter 6

l..otz/ rzt
ttoz/62t
3o8l /555
3t261166
3!o5l162
3t\t/569
3256/627
3296/6t+6
3326/681,

B. V. 0.

1r. Xood.en
te Pe.s

Gonbault

J.G
M.W
c.J
n.n
n.n
n.I
n.n
n.n
n.n

1
aJ

3
2

2

13
11
72
13

.00

.00

.o0

.00

BiJ aleehefe afkeuïing. spel-en LENS L+2+3 uit bi.i wilhehus
Vriendschappeli.lke ' vedstrl.l den selektie
05 'okt .
12 'okt .
19 okt.
03 nov.

Zondag 10 oktober

.00 uur LENS 1-'

.30 uur LENS 2

.00 uur LENS onder 21

.00 uur A.D0 Den Haag Lantl.J.

- Delft 1 '

- DEMOS 2

-- Sparta ls.nd.J.
'- LENS onder 21

2233/Beker
rortl 62t
3085/555
3t2\/566

" 3to?/ 162
3!t+t/569
325r/627

19
10
19
L9

1l+ .30
10. 30
tL.00
11 .00
12 .00
f3.00
11.00

uur
utr
uur
uur
uur
uur
uur

F.C. Lisse 1
AKAVV 2 ..
],ENS 3
LENS L
Postd.urven J
LENS 6
LENS 7

- I,ENS ].
- trns e
- vELo 7
- DeLft 6: LENS 5

- Voorburg 6
-WP6

G. T'

J.G
G.C
n,n
n.n
n.n
n.n

1

2
3

1'

.P. Zuiahrijk

. de Jong

. Gielen



10 oktober V.NR/pou1e ScheiAsreehter vel-d
l-0'.00 uur VDS,6 -,,. . ,..- LENS B.
L3.00 uur LENS 9 .;:-...-;Peraèt .l+ i -
Zondag 17 oktober
11.00 uur Quintus 3 - - LENS 3
LL .00 uur LEI§ l+. I - DHL 8
11.00 uur De JBgels'2 - LENS 6 ,.

11.0o .uqr ,!é-.1ageis 3 .Í' t:, SBg9:.6'r i..;

329616\6
3327 l6Bt;.

H\TB JUB. T.
HVB JUB.T.

vr.

n. n.
n. n.

n. n.
n. D.

J.':r .li...i..,,.. J

3

-r: r:*: --:: :i-:f--, " : :;ïj l tE,.!i]. :: : i:;:_-: 1ï.,- .*'; 1i-*-:::" "- *í'ï :::-- ::':--.:J:iï'"= r
g=ell.+lS=liS!=Cge9l9E!gEIg9_!i:9]ES=99!gE=9es_=?Ë39=gSë.'i --!*i:j: rï:.*-:;rí;a:r;'':i -rr;.tx=?

OPSÏEI,I,INGEN. : .i

I,ENS 3
LENS 4
LXNS .5

LENS 6

íordt door de trainer samengesteld
a1s vorige week
eLs vorise veek ., '. .: l.'.
0. Huis, J. pecker., H. .HoppenbrounerE ,
V. Buitelaar, T. Reurei.

. ' r,. J iaJ.s VOrIge trreeK
al-s vorige week
H. YabdÍD, M. Js,nel, S. El_jEouheri, K.
atli, M. Zenghi,r S. Izirar, A. ZbÈine.

1:-,, .i -1, ', .:t. r .i .:,r..

A. cle Groot; W. FrantzeD, B. ï,
a

Khar:lar, D. Heghachi, n.' SËaÉi

LENS
LENS
I,ENS

7I
9

. . t:'

Velàen ,

.t
- ,.i

, A. A{y-

WiLLen alle aenvoerders controleren of de spe l-erskaarties noE konpl-eet 21.1n en of tlezeniet verloDen z n !!llI ,; .

Afschri.iven:

],ENS I+ :
I,ENS 5 :

LENS 6 :
LENS ï :
I,ENS 8 :
I,ENS 9 :,

Bi.i probl

aF, Sekeris , -.".,
Ilans Sertens , .

A. tle Groot ' "

G. Duivesteij n
J, Hitt,Íng

325Lr50
0l_891-l_7913
3273055, b.e.
!J202rA",,b.9.

. KuÍk;- ter:'36??300.

. Elrahi, tel-: 3239619.

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

:'tef :

3231J30, b.g.g.. S. de NennÍe, te13-3667298,
orB91-11+B?1 .. f

d

Kha.nnarK;
g. E
g. A

.d . KièÍ; ièr, o:.rrid:rer\g.eden : 'G.

T,IGG]NG TERREIIIIEN:
t

VXIO ,

Bleuw Zvart
BTC Í ..-rii
l,yra',.,':'

ZÍet U het 66P. zo;

Noordveg 26, I,Iateringèn, t,e}: O]-T\Z-9zTlg
Dr.''-MansveLtkade,, Wassenaar, te]: LT51-15T8?'
A.' iKorteka.Espfaritsoen ( ïoutviJk), tef : 397\0OB
ZuiderziJd.e Sportpark Dé'ZvetÏ.r, VeilingiÍèg 26 de liei,
tel-: U\5-13677.

De euendige veersonstand.igheden de ofge-l-open
ekken .i

veek. ïaren de oorzaak, dat nenig voetbal--
sgekomenl-iefhebber Zoindag. J.I. niet asrl ziJn tr .'..NatuurliJk, voetbal te.over op

de beeldbuis- BiJna aIle voetfs,lclubs lran de omJ.iggende J&nden heb ik geloof Ík in aktÍegezien.' Belgie en'Duitsland op de Zaterdegavond, SpanJe, Italie en Engel-End op de Zon-
rlagavond'. Daarbij ook nog vet klungelwedstrj-J den uit de Vaderlandsec oBpetitie, ï&s,rbi j
tle 6e1e en rotle kaalten over het scherm vlogen.
En vat een *g 9gEpg+.l1plCg.,overtredingen, . . ! Maar goed. voètbal bliJ fb-'alt iJ d\ Leu.lrer, alan
een onbenuIlige soap serie. lGelukkig krijgen we er nog een zender (ntl 5 bij en kunnen
ue ook beeldeh i veiirachten uit d.e Franse Noorse, I{ongaarse en San Merine ze conpetitie..-.i?Fijn, fij, fiJn llaar

derby
dit 

,i
make

'. er rfiaat toch niet boYen Je èigen ZondagJe LENS. I,lle had zich
nou,nietrverheÍg op de LENS-Vios, ? Gelukkig komt in de voetlall_eri i van uitstel-

het ook z'ö" wil- ik d.ejLENSstippor-
tan ,tle. LENS seLektie. Iedere

tl
geen afstel en houd.en we tegoetl. Iir: deze I'Ziet U
ter§' ooki nog eveh àttent n op het à'e fenprograuma
Dinsdagóirontl
"sezo" . iEf -rst -- ,- -,i,,- r'- raarl renEeJ-e. i, Doelen

derdagavcinal bruis

jd op IEITS. ji. KiJkis .eleen wedstri
ale vedstriJtlen op het nenu

de Don

daarvoor ..in- heï :progr8mma.. asn bod oncler

t het biJ IXNS, Zoal-s Uiweet'is èit tevens tle klubavonal'.
i-.4,

trl I
,rd.l<l f;; ri'+

Ook op

'-lt=- -. ra .È- .::*:.ir:, ÉÈ-!-\r|' ' -n i,":.

iJ

I rl 'r



Bn die is er ook vooi U..! Kon eens langs.'De weergoden Boeten ns,tuurlijk vei meesexken,
want and.ers vord.t er niet op het ve1è getraind.r niet gevoetba,Ld en is het a11en&el Ein-
d.er- gezeLlig voor ale 1Íefhebber6. Det hebben ve Zondag veer ervaren. ..:,.i

IYans van DiJt.,

Lcrngs de sport@n \./crn de Zl\A lcrcjcfer
ffi-Fl-;-r-"-i"

Uitslagen

LENS l, - I{esterkw. 1
IENS 2 - DOBN 3

Zat etdaÉ, 02 oktober

1-1
l+-e

H. NR/DouLe scheidsrechter veld
1à,OO uur.GrHII VAC 1 1 - LENS 1
l-3.00 uur Senp.ALt. 3 - ilENS 2

Zeterd.as 09 oktober
Là.30 uur LENS 1
tt. lr 5 uur Í.ÉNS 2

- Arch/Oinas I
-TAS2

1033/006
ro69/013

to36/006
tol3/oL3

. Mazairai ' '

. de'Vries

. Leeuven
al. Velden

P. L,

J.I{

H.B. v, 1
3J.C. v.

ïVentueel afmelden en informtie bÍ John Boerena tel:
20l..6-

2

I

AfmeLden IENS 2 biJ B. v.tt. Noul-and, te]; 39

LlGGING TERREINEN:
GTIIII VAC - De Eoggevoiing, BuurtÍeg !Z\,.\,lassenaar, teI: OI?,1-T9OB3
Semp.A1t. - Hoornpak, Jan ThiJssenveg 3, RiJsl{iJk, teL: 390601\. ,

],)ïS ZaterdaB L - WesterkHartier
Na d.e ruine 12-0 overvlming op Voorbr:rg, r,Íilde ik Zetertlag 1 veer eens aeJr het verk
zien. !n hier heb ih heleroaal geen spiJt van gehad. orn 1b.óo uur was ik al eansezig on
toch naar een lIaats op d.e tlibune t,e kriJgen, Ik had aI het ge1u} oin naast enkele echte
voetbalkenners te zitten, dus d.et vas aJ_ rneegenonen.
Nadat d.e scbeidsrechter de d.oeLnetten had geÍnspecteerd en aarunerkingen had op een net
vat niet goed. vas, kreeg hiJ ook nog van Joop }lirrems te horen dat d.e bovenlat wat uit
bet lootl stond. DÍt maakte de scheidsrechter vat onzeker. Precies orn 1l+.30 uur begon de
!,redstrijd. vanaf het begÍn vas het r.,ENS wat het.initiatief .nam en er kvamen d.an ook
vel-e kansen. Ik zal ze niet al-LemaàL opnoemen, mas.r biJ de rust hact het eI \-0 kr:nnen .

staan. De stanal va6 toch echteï nóg 0-0.
fn de tlreed.e.bel-ft wertl het dan toch 1-0, naar alit was voor líesterkvartier. IENS gaf
echter niet op en na eerst een baI onderkant Ia,t van Richard. Soebarte, was het uit een
voorzet va.n rechts dat Peter Pronk inkopte en Rob v/d IeiJd.en het Laaiste tikJe gaf:
1-l-. Daarna volgde nog een vriJe trep op de paaL, naar het bleef r-1. Het trelà eÍftel
speeLde goed en heeft keiliard gewérkt, met al,s absol-ute uitblinker peter pronk.
zaterdag L heefb de Ín grote getale aanpezige supporters een fiJne middag bezorgd. rk
hoop dat er nog meer supporters komen kÍjken naer dit jonge en entbousia;te teau.
Een Gupporter

coaching in gedrag

FAIR PLAY

is o9L

zo snel mogelijk '.
het spol heryatten
na éen oy€rtreding

FAIR PLAY

,. is ool

A



Maandas 0l+-10-93 '

ZRRL
VO€TBRL

iJitsragen

!n91x!ar B,J?y .2 - I,ENS.à \
.J

l(ras6e

' 
,3-lt

Scheidsrechter

22.15 uur, LENS 2 -.DevJo"2 , R2A LIPA n.n

Irlaandag 11-10-93 I

Geen prograf,na.

Liccinc sporthall-en:

§porthal LIPÀ I tineausstra,èt.

t ,1, lt3
...l '. .',l

VRN H€T'JEUGDFBONT:' FllseÉàankontàktpersoon:
Pout v.d. St'oàn, Chópinstroot 103, 9551 SV Don Hoog, tol. 397.01.54
Bij goen'gahoor: Hrnóld v.d. Dontk, tejl. 397.65.32 -; ' '

ÍJed.stril dproara.Ema A-B-C-D-E en F .i eucd .

Afbeflen íoor onilerstasnde ÍredstriJden glfsst bÍJ Pau]. v.à.Steen (:gtof:t+)
zo rinel mogeLiJ k tloch diterfiJk de tlag voor de 't ed.striJ d.' vÓor 19.00 uur. BtJ geen
gehoor 'beIlen nó.ar Arnold vd.. Donck (3976532).' In uiterste nood nog op de dag ze].f
bei-Ien naar LENS ( 36613r.1) biJ iemand van 'de Jeugdkonmissis.

EIftaI tlatun aaJrvBng teAenstanale" uit/thuis terrein/veld sam. k.l,ens
t l-lr.3o'

11. \5
a2.30
1\. 30
LL.00

9. 30
9. 30

1L .00
. 11.00'10.15' :
' 1i.óo' '

1l+.Ii5
10. 00

' 9.30 ;

9.30 '

10 .00
13.00
11.15
11.15
13. 00

. - 9.30
9.00
9.30
9.00

10 .00
t2.1+5

' 'ln

laakkwaitier A1 '
Croovliet A1
Die Haghe 81
DUNO 81
§cheveningen C1 

",
vcs c2
Te l,lerve Cl
Cromv.l-iet C3
Westlandie. DL

Quick Steps D1
HS Texas DHB DL

Quick Steps n4 '

Westlandia D6
vtJC E].
I{BS E3
Fleinilg6t 

" 
91' l

TAC|9o E1
vt]C E3
vcs E5
Blaur Zwart E5
Mons-ter fL (vr )
DIJNO F1
Groen l.lit' 58 F2
DI'NO F3
Uestlendia I'3

RederiJ kerstreat .'
Hoge Bomen/NaeldwiJË -

NiJ kerklaan ,. I
' tliJndaelerrèg

'v?

Hoge Bomen /Naaiawi,1 r "

'v2
Sp.park Pr; Irene/Bnk

'. v2
v2'\2

Sp.park ,Polanen
l.ír . Nolenslaan
Me1is Stokelaan
I,lr. Nol-enslaan
Hoge Bomen/NaaldwiJk

.00 (auto )

.l+5 (auto )

.15 (adto )
10.00( auto )

.15 ' ' -ír

.l+5( autó ) " r.

. o-0

.00
:00 ( auto )

thuis
thuis
thuis
thuis
thui§,
thuls
thuls
uït
uit
uit
uit
tf,uis
u1t
ttruis
thuis
uit
thuis
thuis
thuiB
thui6
qit '
uit
uit
uit
uit

13 .00
11i 15
r.1. 30

-, 1\.00

v1
v3
vL
v3
V1
v1
v3

1t.,
At
te
B1
B2
c1
c2
c3
Cl+

D1
D2
D3
DI
D5
Et-
E2
E3
El+

E5
E6
ET
E8
F1
F2
F3
Fl+

1

l_

2

2

?

2

2

.2

2

2
2

J

okt
okt
okt
okt
okt
oltt
okt
okt
oht
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt

"Ï

.00

.15

.00

0
B
o

J

9
9

ilt
I

ig
o

9
12. 30
L0,lr5

-.30

iíi
I +',
.15
.h5

10
L?
,-B
,8

;8
B
B

.!5
:30

ír
/.\ -. 4. .-r '
auto)..i.; .

i,|-!"r;i;..-3';
auto )

BUZONDffiHEDEII:

YELO F5 (voorvedstrij tl )uit Noordweg/Watering.. l-1.'h5

t/m Él+. '--

Steen. _ , 
-'

:"

auto )- i trln^..
au!,ö) .iir:;
+ it-., '&

'Ë' r' i $rop voenstlagnitlda8 6 brtober is er geen tràining voor E3
aanwezig Jedgdkonnisse: A. vd. Donck, E. Kuik en P. vd.
lees onaei'staande kopy goed door,
opsteÈingen e.ls bekend. net uitzoirdering .va.rr:, '.; .

(il



.,, l

i
o I,ENS A2 :
o LENS B2:

o LENS 83:

o LENS Cll:

o IENS D5:
o LENS E3:
o LENS F2;

zond.er J, J,anpe (geschorst lÍegens niet olkomen ) ,Í-, - 1
S. Acar, H. Daanen, K. Elakbi, A, el- Haddioui, tr'. eJ. Haddiogi, L. Èeet,,:'
R, vd. Post, B. SarebdJitsingh, S. Schaapvel-d, Z. Yilrnaz, D, v: ZutheE. 

.

Door bl-essures ontbreken: M. d.e Groot, J. Ianza en L. Sendar.
is opgeheven. Zie biJ opsteLLing A2,82 en Cl+. Sta Jer niet blJ of het Je
problenen bel- d.en Paul vd. Steen.
met I,1. Azoubai en Z. OkcuogLu, zonder A. Arabbal (afvoeren ïegens herhaald
niet opkonen ) .
zontler I'r. Singh (geschorst lregens niet opkonen).
zonder N. Muns .
[et J. niethoven.

.l
i
I

Í
I
I
i
i

Geschorst uecens niet opkonen

Afgelopen zaterd.ag bleven er lreer een fuietal spelers veg zonder ook naar even ef te
belIen biJ PauJ. vtI. Steen. Dít gedrag zP11en viJ niet Eeer .accepteren en bestraffen met :
één wedstriJrl schorsing. Dit keer geat het oro: J. Lampe,'N. 'Tgkiauisoglu eï-M. SinÀh. ' ,Bij een tveeale keer niet opkomen zond.er af te lelLen zu:-ten_ ií,1__ae .spe1er. aÍvoeren a-:,s ,'i1icl. ...* r ,.r;... 

..+ È . ..- --,:;.-. -.i*-. -.i.. :,-;* -.-.--. ;-:l

nechtstreeko naer uÍtvedstriJden 
i '- 

I
Ook afgelopen àaterdag SirS", é, veer enkel.e sielers rechtstreeks 

'nm" 
''du uitr,reastriJO Í

toe zonder dat wiJ het visten. Leiders, ouders en spelers die uel op LENS varen stondeÏ I
voor niets te vachten. De regel is ëat alre speLers verzaneLén op rlus. l,Ill Je één keer,!
en dus echt nÍet el-ke'keer, rechtstreeks naar een uitvedstriJd toe dan moet le tlit op' Ivrij dagevond voor 19.00 uur even d.oorbel,len naar Paul- val. Steen eri tius ni.et op.4atertiag-'
morgen op IENS of zonder te beLlen rechtstreeks gaEn. Doe je dit toch d.an mag èe JeÍder ,

Je d.e eerste helft reserve zetten. i

0p voensdag 6 oktober is er i.v.n. het schoolvoetbal cip LENS
I'l+.. 

:

Afgekeurd of niet ??

BiJ twÍJfelachtig ueer hogen de spelers van D1 t/n Fl+ vànaf B
den weten, viJ echt nog hiets) even na&r IENS bellen (3661311r)
hun vedstriJd. doorgeet of nÍet. trloet je voor B.O0 uur verzarDe
op dan geríoon even te komen.
Dà epefËr" r.r .q]. t/, Ct* ai" .,oo" 9,00 uur Eoeten velzanelen mogen'oof naar iEnS tefLenj
Verzanel- Je echter pas na p.00 uur zet do,n oeven tie TV aan en stero ai op blz 602 van i

Geen traínÍ E t m I'l+

l,okatext. Zij
uordt getoond.

tl0

l-aten.zien veLke uedstriJd ziJn af
. 
als het afgkeurd is.

TraÍnersbi,l eenkonst

Het trainersoverJ-e§ op naendag
J

I

I
geeu trainÍng voor O3 t/n,, j

i. ',' tt
.00 uur 

" 
(niet eerder vant (

en nergens anders heen of:
len dan-zit er niets and.ers4

gekeurd waerbiJ het thuisspelende elftair
!', r
I
i

lr oktober gaat niet. d.oor. I
I
Í

Grote c.Lubaktie l

t nu toèfs het stil-te voor ale storm of geLoven de LENSJ eugdspelers het wel, To
ziJn er inneï6 slechts enkele liJsten ingeleverd. op I,ENS. WiJ denhen dat iede
reen alLes opspaart en alat op 11 oktober lneens a11e6 binnenkomt. Ied.ereen
viI natuurlÍJk d.at ïeekend Center Pelcs vinnen. Sl-im hoor en dan geef Je het
door Jou verkochte aantal l-oten toch niet pïiJs. I,íiJ zijn benÍeuwd vant I,ENS

heeÍt 2000 loten bestelal. Raken ve ze allemaal kuijt dan Éunnèn èr heel, veel Ieu.ke akti
vÍteiten voor onze jeugd georganiseerd vorden, l,ukt het niet dan moeten ve het echt bÍJ
het voetb€,lLen houden. Aan de slag en verkopen dit loten.
0p IENS ziJn nog meer voorintekenliJ sten te hs.len. Doe je best ! I I I

I

l.



ZoaLs beloofd zouden wiJ vat Ínforuatle geven- o',r"r"de rrerfstveef. §pèters.aie. eI langer
lt* 1i.1" van LENS èegriJpen het baar ar- ie 6oed. Dat vordt weer feest voor onze E- en-r'-Jeugd met veel voetbal' penartybokear., strandvandeling, eten en sr_apen (voor a" ri"r_hebbers)'op LENS."ïet progiaona àiet er alsvoLei uit:i -: '" i - ...,;r"i ',,, ., .:
maand.ag l_9 .oktober: .!!.Jor qgr,, biu4enkonst I,L,Í,2,S,3 en I,l+ op LEIíS :. t.
dins.deg. 20 oktober.: ]!:00 u.r:r pqnnekoek eten I,I-;F2,F3 en Fl. en-naar,huis. ." . ,.,. .^,

voensdag..,21" oktober: .12',00 uur p.q1r_nekoek eten-ff ,nà,83 "n 
fi àna n*. huÍs.. ,;.. .j 1?!30 uur,-binneDkonst E5,86,X7 en nB op LENS ..!. .. ., i. - 

, ' ;-
tlondertieg 22 oktober:12.00 uuï pannekoek eten-U5,X6,E7 

"n 
gà e" naar huis.,.. . ,.

Het spreekt vool zich dat eI veël hul,p nod.Íg is, Te ilenken val-t aan d.e' trainers/1àia"i" ,

Iïl^3ï_1.ïl: Iit:r"1iiï is liàs niet iederËen vrÍj dat w"ten-vij-na[;;;i";:;t;:;:1't
zaterdag door of Je vel/niet àanwezig kunt ziJn biJ de s"ktíviteiien. Zijn er ""rior"o 

'
of A-k1e§èers die vir.Ien. assisteren bÍJ de tr;ininlen or kuepurs ai". tii-.t"i n"riii": . .schietei ektieï witren ziJn: geef Je dÍt d.an i.s.r. eten door- aan p.ó 

"à,";;":"-;"- 
, '

Mertina vereecken. Ook óuders tíÍe wi]r-en heloen àcbrer rie lr, ài til nàt'"t""-irii *i_kom. ' ':" :,' ,r,'

0p woensalBg 20 oktober wir-r-en'we nog iets extrars doen o.et Br.,c1,c2,D1 en D2. 0p ditnorent vorden er door tle treiners /Leiders ideeëb uitgeverkt un roi""óniun u"i"uË"i-rrè 
""veL sBelers van d.e senÍoren.el,ektie ven LEI,IS biJ. Me;r nÍeuvs,voLgt z.§.8_. a 
,,1

De herfstveek

De leiders coör

UITSI,AGE].I JEUGD:

XIfEalfoto t §l

============:i=======:===i==:===::===========;=====:::=:========:!=====:=========:--__
^"r.rl ..t'. i ,. ' ':,. i i i. i..

0P HoxNSpAcMIDDAc 6 oKTOBXH :. qEEN rHArNrNc VOOR E3 T./M r! ! ! !

i! 
] ,

Diverse treiners' ]-elders eD ouders vroegen de afgelopen tiJd naar cuï'rrssen m,b.t. het
Jeugdvoetbal. l'le hebben via de IIIIB heeL wat ÍoldernatórlaaL ontyangen over trainerscui- '

§us.:er.t' .J eugdvoetballgidercuysussen "en .seheldsrecbterscursus sen.. Iiteresse ?? vraag da,, .een§ .inzage ln de.pq folders biJ paul vd, Steen. ;., 
. :. ....

'1 
"4

Van tle,.neeste teems zijn een sant8l fotors gen.onen: AfgeLopèn zaterdagziJn aie eerste bestel_Iingen gectaan. Nog aels de foto r s-kosleil s f,_ pËr
stuk, en noete+ betaald. worden .biJr.Èestéfling. :
dineren ge bestefling. A.s, zaterde gt ïorden de ]aatste fotors.genomen.

H3S A].
WP A]. I

Vredenburch 81
3TC ',3L

vELo Cl
Quick Cl.| '- ':
LENS Cà
LENS Dl
IE],IS D2
LENS D3
I,XNS D\ ,i -

lnNs D5 ..i,i

LI]NS A1
IENS A2
LENS B1 ,rt "',',',
IENS 82 '"
L,ENS C11
LÈNS e3 , l

laakkwartier Clr
ITW D]-
RiJsvÍJk D1
]IAVA DI
De Ster, Dl
}TBS D6 , 

.

ïitesee Delft. El
IENS E2
IENS E3 , :. ',
Die Haghe E2
Te Werve E2
Laekkvartier E5
RAS E3

Quick 810
IENS F1
LENS F2
.LENS, F3
IENS I'l+

,-i 
- -_

- I,ENS E].
- Scheveningen E2'
- Die Haghe . E1
- I:ENS E)l
- LENS E'
- LENS E6
- IENS E7

- ],ENS XB

- DUNO Í,1
- Tonegitlo !'3 -

- TITSV Fl ".

- Verburch F3 ,

6:-1
0-5
1- l+

J-Í

?-E
l-0-2
!-1

o-J
1-2

16-o .

3-5 .

LB-1
2-l_0
<-a

3-6
3-1
1-8
2-2
3-1
r.-3'
,-3

Bijna eéh votledig progràtn a veid er gespeèrÉ, sfechts c2 ging voor niets nàar bronvfiet.Het vel-d 1ag er prina" bij.,ceeh prÉisje 1àg er"op het,ver.a. Tofh neenale d; ;;;;"i-;É;-..t'veld te moeten efkeuren. Eën uitr-ég ïi:-ee_ er, Èon rrij nlet geyen. r+ut *i""uii;tlaË.:rËl_leurgesteld zochten ale spe]ers van LENS ei crönviiet hun kleedLokaaL ïeer op. Hun zeter-da6nitlda8werdonnod'igveÏ?e6td,ooreenonbegriJpe}iJkebes1issÍng""ne""à"""r
WalgeliJk !! I

$

'Ji

0



LENS 4l-i had het noeiliJk tegen IIBS vanaf het beginsignaal. Na 20 rqinuten net 10 nen
G;til Rust 1-O s,chter,' Kort na rust een.slechte terugspeelbal .en 2-o achter.,Toen brak
er iets en liep I{BS uit,naar 6-1. Zaterddf !a.8.kkwertier.- Weer een sterke.'Nu Ju1].1e.
!!I§-4?: een viiendschappeliJke pot tegen VVP. Vergeet Ët naar Hant WP kl-eund.e er
Ílink in, Jul-Iie bLeven gelukkig Lekher voetbaflen en uonnen met 5-0. Keurig hooi.
IENS 81: met Rog op de bank en Leen langs de LÍJn (beiile bettenkt ) kva.men Ju11le met 1-0
achter. Geen paniek. ve,nt rustiB bleven Ju11Íe. voetballen en vercliend. voirnei'5uL11e met
1-\. Goed hoor. '
!,EI9_91, Ín de "eerste helfu wat slord.ig in de verdediging. Vel-o kreeg tiaaidoor tle teste
kausen. Ne rust was het allem&al beter vefzorgcl. De 2-2 ultsleg wss telecht.

Suick - LE]is Ca( 3-5 )

Na seeí wat heerï en lÍeer geschuif van spelers .ruí 
"o 

,r"t= endere elftellen hqop ik dat
we nu eindelijk kunnen spfeken dat C3 een feit is. Met een nieuwe leider (velkom Koos)
begonnen ve aan d.eze uedstriJd; in.het begÍn z8,g het er niet naer uit det deze metch .
lrinnend zou voralen afgesloten,- Er íerd no6j te veinig sanengespeeld en een paar spelers
wiJ.den persé'zeIf het tloelpunt nakep en d'at is. fout natuurliJk. Voor Quick ïerd tle ge-..'
nadekl-ap pas 5 ninuten Íoor. het eintle uitgedeefd. Toch prina gevoetbal-d nannen... dit. ,.

houden ve erin.
Cees.

LENS cl+ - Laakkwartier (to-2

Jul-]ie hedden geen noeÍte met het zva.kke lrekva.en met goed. ss.ule,nspel verd met dubbefe .

ciJfer6 verdiend. gewonhen, Een prima spelehale voorhoede het middevel-d sloot lekler aan
en een voortreffelíJke achterhoede dat varèn de ingredienten van deze prinai bvervlnning.
De heeper had niet veel te doen...uaar wat hiJ [oest döÉÈ deed hiJ voortreffe]-iJ k. Móar
PAS 0P nannen, niet iedere tegensts,nder laat zlch zo rrakkelÍJk Ysn het veld spelen.
n.b. : trtans, het 'woorttje r'3om,,Írt scoort

ceeg. : '"

I,ENS Dl-: misté,eexst veel kansen en dan koro Je dus met 0-1 achter. Geen $aniek en rustiS
blÍjven voetballen Ís dan het advies. Dat deden Juflie en de l+-1 rlÍÍnst vós tlik verdienè.
Doorgaan zo.
I,ENS D2: vat een Ínzet ze6 biJ JulJ.ie. BiJslIiJk vas iets sterker maar JulLie blufben. ze
in eer.ste instantie af d.óor 2x te scoren. Te Bnel kvanen ze op geltJke hoogte,..en zelis i
liepen ze nog door tot 2-l+. Ja.nmers , naar haral gerrexkt, !! .. ,."i I ï,.

LENS D3:,in het begin draaide het'echt niet nae,r gelukkig hergteLtlen jul-lie je goed': - rí)i'Beniiol' §trijk had er echt zin in eh scoorde Eaar Liefst !x. Jullie vonnen net 6-3.'''"
IENS Dl+: von €,1 2x ruÍm in deze louLe Elaar veld toch lager, ingedeeld? ? ? WiJ begrÍJpen
dit net zo min els Ju11ie. Tegen de gter een hel-e leule pot voetbaL die net veral ver-
J.oren net 1-2.

LENS D5 - HBS D6 ( 6-0

Een verdÍende overvinning met Leuk voetba] en.èen flinke dosis inzet. Doorda,t het gehele
teafi goed overspeel-de en de verdediging het prine deed kreeg HBS veinig kansen, Met
zes mooie doelpunten en een geniste strafschop die later werd goetl gemaakt net een prach-
tÍge vriJe trap hebben de outlers en ik een,flJne wedstriJtl gezien.
Jongens deze overwinning hadtten Jul-]ie nodig 'vÍant voetba.llen kunnen jul-]ie aIs Je het
maar net ze allen doet. Doorgaen zo.

Teun ,

Vitesse Delft El- - LENS El 3-5

Een l.roege start deze keex. Toch fitte spelers en zel-fs uitgeslapen ouaers (?). Een kop-
je koffie op IENS en dan naar Delft. LENS bouwde aanvaL na aanval op. had )r0 van tle 50
min\rteh balbezÍt en kreeg vele k&nsen. Toch kHau Vite66e Delft met l-ange halen regelfia-
tig gevaaxlijk voor ons doel. I,re kwa.men zeLfs met 1-0 en 3-l achter
Geen paniek, LENS bfeef geduJ-dig conbineren en er' verd feI gestreden Ín de tiuels. We

tlokken tensLotte rnet 3-5 terecht Ean het la,ngste eihd.

Theo.

)

í0



Het vs,S een partiJ tegen 'Scheveniqgen'; In tle trreeile ninuut vas het 2-0 Blleuaa1 door
Kevin genaakt. 'Toen .verder 3-0 el \:o door Kevil, 5-0 door bart L., 6-0 tloo1, AqbEed
en zo voorta. .. .. .

IENS E2 - Scheveninsen E2: l-8-1

Geschreven tioor Tom en Kevin.

BTC - IENS E3 1-B )

Jongens. biJ. aaukomst van de. Leider .(ik kwa.rn,.ult het verk) stond het aI 2-0 1n het voor-
dee:L ven IJENS,.De vader.ve4.Johan na.:n.het leÍder ziJn over en uet .een goefl resuLtaat . ,

(Sedahkt hier voor). HiJ vas zo vrienaleliJk om tegen rÉJ te zeggen neen het naar ovei '

ook e1 was het geen rust. Jul1ie hoortlen d.an ook dat ik weer aanwezlg ves. De eerste. '

heLft was er !Íeining tot geen samenspel uaar d.e doelpunten vlel-eri vef. Ii de rust heb
ík dan ook vertelt vat Jullie Eoesten d.oen en geLukkig deden JuLlie dÍt en zag ik (en
een paar ouders ) dan ook het seuenspel vat Jul-lie ook kunnen spelen daarorr hóbben wiJ'.
toch'nog genoten van het partiJ-tJe. llefaas.'veren Niels (ziek) en 0,zkan- (?) niet aan-
wezig. Zaterdag vel??? Tot dan.

Jullie féider Me1is".. i, r !,r , :.1).,,;i.,'),

Ranon BIon.
tDie, e à: o rr r"i ':-,LENSI E4

: :_r1;.!xÉ}'. --* r--, *,ti
t

LENS È3 -: Die. Hache El , (2-10

I,ENS Eh - Duinalorp SV X2

). 
^

Jongenst hèt wa§ eveo véinen'yoor. de lelder zotn grote netlerlaag na aI die sealstriJaten
dat ve gevonnen hsètlen.. Speeideir Jul"l-ie in de Ie 'helft nog gbeè sa.neir 3 rie kwanèn zeLfs
nog niet L-0 voor eh met tle xust §tànd het 3-1 voor'Die Haghe en dacht ik nog vèn tlit
voidu'nog zàker. een geliJk spèl. I.I'et. het lk niJ vergist het Íertl eI vlug 1-lr en de kop-
Jes gingen hangén. Het dpel verd. niet goeci neer verzorgd. eí'een grote ned.erlaag was tlan
ook het resuLtaat. Het enige lichtpuntJe vas dat ve tijdens de vrÍenalschappeliJ ke wèd-
strijtl ei 1L tegen krqggn. Laten ve deze sedstriJd roaar vlug vergeten en er zaterdag
een àoede (en wÍnnentler) .ïeè6tiiJ d van nnaken' Tot zaterd.ag; '

te ,; ;
Jullie l-eider Melis. -

(Dit verslag uerd. pas later gevonden)'
ZBterdsg norgen vas ik orn 9,00 uur op LENS en nocht 1n de kLeedklramer biJ cle bespreking
ziJn. Daarna, begon de wedslrijd en ik vas coach., De eerst helft kregen we een doelpunt
tegen maar in dé tveede helft kwa.nen ue pas goecl op gang, vaardoor ve met l+-1 vonnen.
Na ale vedstriJd was er vergadering rqaarin l{arry verte}d.e wet er wel en niet eag tíidens
het voetballen. Hierna kxeeg ik een. beeld. van een voetba]Ier en een keart vBn alle .

Jongens. Ik vind bet een pràchtig kado en viL iedereen bedanken en lk boop <lat ik gauw
veer naa

'lÈ *? ï'iïlxï'tïir:'rrrsr ta {}r
+í..ru..; *.

2

Daar stonden ve da.n om 9 uur te trappe;; J, {; l"ernr,;ï uJt inzet besonnen we aan d.e

eerste helft vant de vïiend6chBppeLij k vedstriJd teBen EI van d.eze cLub hadden ve ruim-
schoots gevonnen llet 1[-O due ]Íe dachten alat, doen ]re even. Màar dat vleL even tegen want
ve gingei oe ruitliii ,a"i u"r, 2-o achterstand. Ms.ar toen ginÉ'ons tear er heel goàö teg"n
aan ve lieten onze hoofden niet zakken, en kwo.men aI snel op 2-L door een goal Ya+- --- -
Vince4t, Onze verd.€-aigÍng hield_ goed stend.tegen, geyaarlijkè uítvaÏlen ven Die tiaÀÉè"-eh
zo kondén ve uitlo-pàh naar 2-2" àóor }.Íauiicri- eh 2r3 door Vincent. Het 'was',een: hele. span.-
nentle'wedstriJ a. 'biefan- Vincentj Mauricè- .Michael- Bandy- L.,ennaeri- Garyj 'Rémc'o en i...ieiderHaïry,.eàzodoor.het.wasfantast.isch.

'r' I I . .'t',tia 
. 

( moetter van 'cary). . .-l 
-. Í .'li.-'i '.it- : : : n

i i tr: .-:, , ' Ë r .. ,.

rà" rvurti"r s5:, LElb 16 3-6' l'-''* -"**"'"''i ', , - .- ( :
'. 1:!. : :-;t .- t ''.1:,rx, '-i' ï '- .i.

Jugle.'hebbenlweer lgevonnen, I kÍasse jongens. Er verd. lekker 6evoetbald, ' tle .eerste .helft
màesten_w-e evén'op igg,ng Xomei- Maar na een blunder van één van onze spelerd,. 

"kvaneri 
we,

tocfr'§<iËd teru!,- 6-3 voor ons-ís Ëen verdiend.e vinst, Jongens op de tiainingen blijved'
komen. hoor, alan vo_rd.en ve missgh+eh nog beter.
sarJi,ff!.*g +"[ 

i=ï it.*'tï
'.':.í1. ir'i

f)í' ii :.rS: . lïU lÍ):

f-,



Quick Elo TENS E8 (1.6

Het begin van de setlËtrijal glng wat rnoeizarim., ruoar 1n de 2e helft'kwaraen Jullie'echt
los, De doelpunten vlogen oirs on de oren; Jongen§ Boed 8e5!ee1d, Iet vooral nÍet op

Juuie l-eide} die eliid liever over het veld.

Uitglijder ven rle veek Achmed. :'
LXNS Fl+ - Verbureh 13:

heèden ve ven(Iaag In .Lekker
,-3 gesonnen. Goed. zo.. -

.,1

)

Na de goede uedstrlJal v8.n vorige veek: 5-0 gevdnnen,
veLà, na een goetle l,'edstriid 2-0 achter toch nog met

3erry. ., I I,"
Harry bedankt voor het toekJe (spe3-erspas). .,

nat

.

"l:

H.B.S. A1 ,- IENS A].

In al-lereerste instaniie zal, geachte Iezer, die aleze vedstrÍJal niét heeft kunnen neebe-
Ieven, denken ,die ziJn helemaal weggespeeldrr '
NÍets is echter tnintler vas,r, naar, door enkele vervelende sarlenlopen van omstanèiSheden
ís deze uitsLag, die echt vs.t te hoog 1s, tot stand Sekomen. De eerste 30 nin. een ge-
IiJkopgaantle striJd net enkele kansen voor beide el-fbaIlen, ï8aïvan ' door reen misstap
Ín de schterhoede, op. dat moment H,B,s. de gefukkigste vas en op 1-0 voorsprong, was
gekomen. Enkele minuten later een te zvaar bestrafte omstreden overtxed.ing van de Soed.
Àn correct spelende Tezcen die als nleatote man", een tloorgebroken speler van H.3.S. "
met een correcte tackle de b8,l-. ontnab en dearvoor bestraf l.lerd. net een heuse rode kaert..
Met 10 nan veraler en enkele hansen vaarbiJ II.B.S. gebolpen lrertl tloor een engeLtJe op de

Iat, gingen ve met de niet onoverkonenliJ ke 1-O achterstend de ïust in.'
Enkefe nin, na, de aftrap, vaÍI een aloelpuntriJke. tv'eede helfb, een ongelulkÍge terug-
6peel-ba1 van onze Tetl en H.B.S. verd gehol-pen aan een tveede treffar. Aangeslagen' ltlaar
oók, dou" het met eanvall-en te bliJven proberen een oansluittreffer te forceren' wer-
den toen de 3e, l+e en de !e op siropele wiJze óoor de toch ook fefLer spelèhde zvart-
henden binnen gekopt of Seschoten.
Dam noet Je dus ook nog een beetje geluk hebben, en det zat er vandaog dus helemBaL
niet in, met uitzondering van ons enlge door sydney gescoordex tegendoelpunt alie de

6tand op 5-1 bracht ,

H.B.s. kon nog één ma.el het net vinden en bracht daentree tle eíndstand op een tloor ons
sne.L"te vergeten 6-1. ' I

Deze uitsleg gebruiken we ger,roon oim andere t€igenstander6 in slaap te Tllegen en Saan we

,zateralag tegen làakkvavtier netuurliik }Íeer voor d.e vol1e vinÉt.

Hans Borst. je gewoon aan de
spelregels houde.n

is ook

FAIR PLAY

met kleur voetballen

FAIR PLAY

is ook

I
t

genieten van e€n mooie
alÍie en dat laten hoÍen

FAIR PLAY

is ook

KNVB HOLLAND



LE}IS

Sekrst rlsat Toto/Lotto
G. Kgmperman
Bur. Kamppchoor6trsat 90
258í AH MonsteÍ
Tol.: 01749 - 'l 2802
.1r !.I j .

Sporsora.kon
J. v.d. Lubbs
VlierËoomstíaat 30g
2564 JA D€n H88g
Tel.: o7o - 323 35 25
<.'.!irl(i
BABKo: Brr Kommlssis
m\rv. l. Yan der Berg
Kokosnoot6traat 67
2555 XB Den Haag

.Tel.: o7O - 325 9s 74

c.i. v.a, xÈil n Kommiesie
Vorhulstlaan 1 mw M, van dgr Donck
2692 BN 's-Gravonzando Jsn Romeinstraat 37
Tot.:01748 - 18149 2552 KA Den Haag

Tel': O7O - 397 65 32
JUt(O:
sekret!Ílut icugd . -- -_ Trainorsi :

p. van don Sloen ... - ri .soleltie zondag
Chopinstràat 1O3 \" -,.^ M. Roo

í:llf; .',".,ï;ii"'.] »";f iï'ïïïlïï?, "'
éerrerariaaiieiatrle' 'gi Tet't o7o - 386 63 22

^ 
c-J- Milt6nburo - - !

r,"^o"tor"rn óai .* selekíie zatordog

2só GG Don Haaq J. Boeroma

iot.: 070 - 321 32-85 A' Di€penbÍockhoÍ '11

Íóx(woÍk):O7G3O7 88 62 2551 KE Den Haag

ol: de kEntinBbÍiovenbus TEl.: O7O - 397 7273
(bij.do kleino bar) \ I-i

SENO SclÍèlttl.!ti
Senioren zondog
G.J. v.d. Kleij
Verhulstlaan 1

2692 BN 's.Gravenzando
Tol.r o-'1748 -18149.à "

Seniotén zllètdàg
J,C. Ham
Melis stokolaon 1846
2541 Gc Don Haag

Tel.: O7O - 367 SO 87

AlgemeeÍr sol]Gt!rlc!t
w-M-,Kouwonhovgn.
B.am Frosstrast 2l
,2552'CZ Don Haag :

Tel.:070.391'2474
.- .'.1 .

:,.

Sekretaris:-: . "..r,:
W.M, Kouwonhovon- ,,-.
BÍaó FÍosstraat 21. ,1 r^
2552 CZ -DBn H6ag -'
Íetio7o-391:2474, - 

'

!!sl:
A.M. co.€t '. ,

Hongelolaan 589
2544 GB Don Haag
ioli: O7O - 367 10 96

' -, ,' ,i

Ud:, 
"F. van Dijk . '

Jan BBÍondsolaan.l 22
2585 BV Booloiik.
iÍol.r 01749 - 47255

penninÀeodtor:'

ffi;::",ir,;:;.,;
2564 TV Don Hlag )l 

''1.'
Tol.: O7O - 325'15 5O1!'ri

Ji

s!men6tolling bestuur
Voorzitt6Í:
C. v.d. Wilk
Mahatma Ghandistroat 74
2552 Pc Dón Haag .-

Te-|.: o7O - 397 23 59'

\, . -* .1..
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67à iaargàró-g, nunimer'10" 'i-'i 'i-*^ *
7 oktobeÍ 1993

van dE REDAKTIE
Leieí uw"kopij vó6r maandag in;. '
.lvijzigingen ziin tot óaandaoavond.mogelijkl
uiteÍste inlev€rtermijn kopÍ: .. - '. , :

Maandag 20.00 uur in het klubgebouw .

Í!ÍDRUNWBNKEND
. .' (
Àfqelopen vrijdag werd het nieuwe gebouet -van ÀDREPÀK
geópend en ue redakÈie ontsving een urtnocllgjlng om oe
i..Ès.1ijkàua.n bij te wonen. '.'er. l-i

r,.:,\

Deze firma ia korËgezegd geepecialieeerd in hets
totaal afirerken van uu dokumenb. ÀILe -LENSerÉ' kennen

"Iiïiiri:Ë-"Ëi'-ait--u.à"ij 
i; denkt u haar aalr de

schitsteïènde kwalitëitspostere die :ons clubgebouw
reqelmaciq opfleuren en wats dacht van hets plo{rram-
..Ét"d daÉ u-itgegeven wordt bij thuiéwedsÈrij den van
r.El{s r. (apnspÀR Telegaarde - FoToKoPIEsERvrcE) '

Na een indruktlekkende, profeeeioneie rondleiding en
Èen napie en drankje veiliet de rèdaktie onder de
inar"rJ i"f rras heb drukinkt?).het feeotgedruis '

ook indrukwekkend zijn ae atcivic'àicen die onze ERo

momellteel aan het voorbèreiden zijn; v'e noemen o'a'
eeE modegchor,r, het herfBtsfeesÈ oP 

'rENs 
voor,onze

ionoete ouDilfen èn natuurlijk ook weer traclrtLege-
Éràiw ti'" Ëarnenwerking met .ran Ham en Jos wittsing)
de klaverjae- en j okeravonden.

Irets Eoed op deze en komende LEt'IsrevtrèE, want dàarin
IeesÉ u allee over de verachillènde evenemenLèn '

Niets zo indrukÍiekkend wao de wedstrija van Jne vlag-
ge€chip en Laten we hopen dag ze afgelopen zondag '
een íoff-day" hadden. rr "- *.F "]
Blijfts daarom aIs ëen- man/viouw, achtsei:.iii't eeiece
stsain, wan! heu6 : . !^:-, l*--i L,*-."'

I

t t I ZE VERDIBNEN I'H ATEUN I I t

de redaktie

: Denkt iedereen ,roj .] "t "in 
DE (tRoTE CÍLBÀBÍIE

.;

a?rar

Dè voorintekenlij sten (jeugd) dieEen ingeLeverd Ee

\,eorden op zaceidà! 9. oktober a.à'iii

td r'.'
*1+

Í



tfi§f r.d."ilst , /

Àan het i"girr. .r"r, erk nieurí "oi'àu'i kiij'gÈi e1k.'r'dN"-ria "" Lrxf aot'"tt'i t"t- 'ó' 'ea'ijt""" i'-'
Toegang,. Bij de tnu:.uw.àËi.ij'àËi-ï. ""-rréË 

g.r"tu rr"tlu" leden en donaÈèuro gratie toegang tot het

:::!#; xlÍ"i;rs::.llit:li:'5;í*"*i#;ï"i"ïïul,9Ílà'ï:ïg!'!ii:"É!ÏËË i1!lljii!!'::,
vaaË vàarsezichts herkengll5if'I.i""irs-i.n1.""1"1."* seizoen vril de heer lJenting graag even de t

nieuwe kaare zien; na .t; ;;ít-i:;;;-i""t"at-iipë" lènÉii *"r dats u ook voor dit seizoen donaseur

I;'i;; Ë;: à"i"à ", pesrip hiervoor' ' .' -- i. :'1''' ', 
. .:' ;i;-; .'.'; i

Heg bestsuur

'! 'r'" ','. Y- f "; ,t ï

Niéuwe Leden:

wllZL oino I tÉ D:

TJED.EÀIÀD!íTÀITSÍ
,, ., ! " i..,5F

,I

' i r' r t i

3606111"

e

'04-10-1993

ti

el.
36A3851

3272
2563
3273

.327 4

aareewij_qioilÍ e:tc.:' , .

3114 o. Meghachi wordts Ring Olivereiland 83'
2402 o.R. witternan wordt beL' 3297039
;;;; i.w. spa wof,dt KootwijkEtraat r27 ' 2s73

'':

À.c. Treuren, sazo, àa-ià-:-gs:, t"iktr»o'xade 368' t '+ 1 '|-' ':
HH Den Haag, tel. 3259924
Ël ei"ii"iil-ËËzó, :.+-oe-rgez, Ilaulerdtraat 4à' 2s12-cx P:1,H":?:.S
s. í".i",' f , za- o:-rgee, .B6camplaaE, 263 | t' -2s4.1 GG Den Haag', Eer' 

v
1

2551 ,JT

F.í . 
Den

Den'Haag

Haag, ÈeI.

1490 H.À. I(oirweBlovèn van SEZO naar NS

24ss À- Nó1tsén
3216 B. Keyzer

ï 3164 F.
3145 À.

26?8 M. UrgerÈ
3245 o. Ozeay

Saygr
À.rabbaj

-j!' _i,..:: !-

GK €vanom onlon' Horn m iËsi o
''Kontàktpersoon: Maria ne v.d. Doncl(, tel. 397.65.32n

rl

i.'t.
, onze sub,-

dac heÈ

U zieE h

ere avonà.iza] tuorden.

l omiijEc worden door
die, na aflooP van de

.-d, t_,

,| UODESEO}I

sl]onsor EREE_ÍICK 6PorÈ
e-n van damesmode 'SÀND6'

(wi spo!
eíàè

De voorverkooP van loten van 'De Grobe C1ubac_
,fawel, vorrge week heeft u het in de agenda aI
ÈÉnnen lezen: op vrljdaga voad 19 rlowcrbsr 4.6 . tie'gÀat Eestsaag

de officiète verkooP
door. Bind volgende week zaI

EtarÈen en kuilneh dè loten
organiseert de EI(o voor aI1e LENS-Ieden en hun afgehaald worden. Daartoe dienen a. e. zabeidag
int ràducéee een FÀIIIÀSTIS CHE UODESHOW. 9 àktober (en niet 11 oktober, àoale abueiewe-
op die avond za]. een deel valr dè collectie Yat lijk op het rormulier sLaat) ingeleverd Èe1

(fam. van worden. De ireek daarop, zaterdà 16 okÈober
ulE vlaardh- zu]Len de loten'inJde admisÈrat ekaner'rklaar

I
atJanrooy)

g6D (Ea!E & Llnda' Dl icgraaf) getoond worden; de liggen,
acce60LleÉ
Parfumerie

irördédi b
IBeeuty",::r

e6
'Dat
ch libaar gescel

bétekent du
d door
s nieb

alleen i'rter- tsmode' 'r.haar ook dagelijkae veeL reaponE van juI

'uaàr ze tegen betsaling lÍneegn omen kunnen
worden - Na déze daÈum kunnen de loEen direkt

i gekochb wordeD,'o.a., aan de bar'_ l{e rekenen oP
iie attenl Doe vooril deze

et met de verkoop ' succè9'!mode ! Deze Eurng rnodeehoiv; welke o[Ír 20 .30 week exÈia je be
uur beg inÈ za1 muziekaa
discothee ! High r,óle1 ',
show een rfantasÈ i;bhe .disco izàI dtarten! Noteer
due rs nóià&borl i n endíi, wants reken maa!ag

r ,i

een.:D.t t zono

et: -LEN§: IS àNDÈRS, I,ENS IE IÍEER

* 2*

DE GROTE EIT'BÀCTIE r§ i'
l, .r i

I.

..$ /t,

ri



JOKEREIV "Kömhs

een

kaartie

leggen.

- ff"ÀVERJÀSSEII "-' JOREREIV KLÀVERi'À§SEIIí, '

0
li

ryb n§ ook voor dit aeizoen is ons door de Bveneftentenkommiasie weer gevraagd om

klaverj ae /j okeravonden te organigeren èn hèbben wij voorlopig 3 avonden kun-
nen vaEtsleggen '

BuiÈen de prachEige avondprij Zen zullen eï dit keer weer (via en loterij) 9e
weldige exLra prijzen Èe rrinnen tse zijn'

NoEeert u vast in uw agenda de volgende vrijdagavonden :

26 novenber - 10 en 17 december

(aanvang alle avonden 20.00 uuÉ)

.ran Han en Jos witEing

rÍ.ÀvER..zrgsEl\I íOKEREÀT IrtrÀVE,R.IÀ.9§EIV JO.KEREÀI

€ -{- ) Erofqe
per seizoen vj.rrdÈ u!, redaktie hec ook.eens nodig.on eelr duitje in àet E+.7- Èro feezakje Ëe doen.
Hièronder het vetslag ian deze wedstrijd, aarbij de verdeTitg vaà de punte' nie| vergecen wer'
den. : '

. de redakti. 
.-

DE I(ATER

Een wcdstïijd van de gemisEe kanaen en hets waB dat LENS (in negatieve zin€ des toordE) beEer ortl

;i;g ilr-à;;; kaneen,-zodac vEto ,rknap't profitseerde en met de vin€t naar de kleedkamer. ging'

Ik kan me nieÈ voorstellen dats dit de bedoeLing is van ons elfcal om-diE Epeltype aan de - '
n"ppóit"iu 

-i" Ufij.,.r, voor6chotelen. IJaCen we Éee houden op een vetgissing, maar lrel vrat èeIeur-
geàteld fietste ik Èerug naar huis en achterop .. - '. achcerop ,zaE een I(ÀTER '

cees ,

tet bevreerndc ons Cen zeetéte dat r!'aaee.r LINS 7 aatdig voor. de dag komt er afËjjd eer, vetalag ,
kT€.af Li(,ë (voor 20.oo uur zel.f,s t) bii de redakÉje'
Its eutrZgaat àierbij àeÈ vet1lag van Ríngo.
' 

de tedaktie

L,ENS 1 (The beatles and rosk)
Mijn lievel ingEbezigheden zijn muziek n.L. rock uit de jaren ' 60 en vooral rhe aeatles * nog

kijkun ,r""" dé hoogÀte elfÈallen van IJENS.
Daarin wind ik op heE ogenblik wel oveteenkometen, lrant de afgelop€n jaren- sEeedB !,reàÍ F we are
t["-.Ëu."i""",, fiuiren èn zingen en nu na 4 compeLitiewedÉtrij den kont de beat]ehit ] HeIP me on
;;; ;;;-:^i;; tË"fi"c oówn,, sieede vreer naar voren- spelerg z;nder zelfvertrouwen, diep onder ht
xïi"Ëiép.r""à, -r,àÈ iÉ .".t opl;even, geen harmonie .t, eamsnvLoelende bewegingen; 3 punlen uit 4

weastriïden - een magere troost bij de onderste drie'
n. r.o órnfrooo is moeltijk : " Yeaterday all our trgubles €eamed Eo fae awalr''
íàr""iai"ïààiiig;ir-à.'rr"itsposÈ en jóngsee verdediger moetsen cijfera, behaald tegen vEl,o ers
maoer uiEvallen - neE bowen de ToTo zoal€ de ÀBBÀ-hit trS.O's'n
il:-;.;;;;;;;af - uitshuilen en opnieuw besinner, want nthere's hope of dirriferaniè"'-n,i.Èi'àí.ii"aig-'"""ri"r"" ie a:.e gàta ower àe bark-srnijten, maar de vorm vàn de aÍgelopen jaren-r"ï-àIti'ilài 

wÉer.terugkeren en dé punÈen zulten bihnenetsromen, a1s d evollll en heÈ zelfvertrouwe
Eeluqkeert, ("Let it be, Let it be').
;;';:;;';;;";"iiàr-àc]ài, ilira ce ttàppen aÀn de déur : 6 punten uit 4'

,,]/then r,re walk Èhrough the stsorm, hold your treaa up high and don't be afraid of Èhe dark".
W.1nt alle LENsers ' lilé love you yeah, yeah, ieah'

RrNco --..- i'-i . i

*3r



S(eaA Sanioran Homnnissio
Uitslasen'- .trÍ 

t!

Velo L
BLauw Zvart 2
LEOIS 3
IENS l+

BÍC3,. ,

LENS 6
LENS ?
tyra 6
IENS 9

- r,uvS r
,-, IENS . 2

- GDA l+

- Velo 10
- LENS 5 ..

- Juventes 6
-GDA9
- LENS B

- De Ster 6

J{li'.ir.
S'r '.'.i

4-- It

-1

3-1
o-1
B-1
3-h
2-1_

1-0-l-
l+ -l-

rli-o -

)+-3

,W.NB/Pou1e Scheidsrechter

I

It
,VeLdZondag l-0 oktober

1l+.30
10, 30
L1. 00
LL. 00
12 .00
13 .00
1L,00
L0.00
13 .00

uur F.C. ti6se L
uur RKAVV 2
uur LENS 3
ur.rr' LE:IS l+' ',,*
uuï Postaluiven 3
ur:r LENS 6
uurLENS 7
ur:r VDS 6
uur LENS 9

- LENS 1
- IENS 2

- Velo ?
'.,'- -De1ft- 6 .'

- LENS 5
- Voorbr.rrg 6

-wP6
- ],ENS B

- Paraat h

2233Beker
rot].,/62L
3oB51555
3r2t+1566 ....
37021562
3tt+r/i69
325r/627
3296/6\6
332T 168L

. v. Rooden

. te Pas

. Gonbau]-t

G.I'
J.G
G.C
n,n
n.n
n,n
n.n
n,n
n.n

yri'.,
1.*
2.'.

!

2

l-':

3

BiJ algehele afkeuring spelen LtrjIIS L+2+3+ uit bi.j WilheLÍtus I

I,ENS 2..+.LENS 3. .,,.. "J, .r :L
VriendschappeliJke'

LENS 1 .. l-l+ .0O uur11'.00 uur I

vedstri.íàe n selektie
*f'

20.00 uur IENS 6

Zondag 17 oktober

1l+ ,00
11.00
11.00
t_l.00

11.00 uur

L1.00 uur

; Quick 5

- Lugd.unum 1-

-Ano2
- IENS 3
-DHI 8

- I.EN,S 6

- IENS 8

- DEMOS 2

- Sparta Land.J.
- LENS onder 21

tot]l521
. tLOL/62a

HVB JUB.T.
HVB JIJB.T.

B iV.0 .

tr'. van rt Wout
H. den Boer
G.C, Gonbault , Pou1e 15
M.H. Ba.kker Poule 13

l-2 okt. 19.30 uur LENS-z
l-9 okt. "19.00 uur LENS onder 2l-
3 nov. l-9.00 uur ADO Den Haag L,and.J.

Dond,erd.ag 1)+ oktober

uur
uur
uur
uur

LENS 1 '

IENS 2
Quintus 3
IENS )+

LNS 5
De Jagers Z
IENS Í
De Jagers 3
IENS 9

1
1

vr

vr

Training niet eesel-ekteeidèii 'l 
'-prx.' 

aord'"ia.e
': : o'i'.{

20.30 dur.

OPSTELLINGEN.

LENS
I.,,EIVS

LENS
LENS

I,ENS
LENS
IJENS

?.
lr:

6t

a.
9:

vordt öoor d.e trainer saltrengesteld'
a1s vorige fieek.
éLs vorige week.
0. Huis, J. Becker, H. Hoppenbrouwers, A. de Groot ' w- q""rrtr.rr, E. Anmerlean,
J. Buitelaar, K. de Graa,f' J. Odenkirchen, A. Treuren, E' Wa.rmenhoven '
a1s vo"iee ffeek.
als vorige veek.
M. Kabal, H. Yahdlh, M. Jamel, S' ElJaoub8.ri, K. Khannar ' D. Heghachi, A- EI-
'natrf , n. Hafali, A, Ayyedi ' M. Zenghi, S. Izirar.

WiLlen alfe eanvoelders controle

1,j

n llll
ren of de spelerskaartles no kolopleet ziJn en of deze

niet ver



Afschlijven:
ITNS U

LENS 5
IXNS 6
ISNS ?
IENS B
ru{s 9

F, Sekerls
Hang Bertens.
A. de Groot
G. DuivesteiJn
J. líitting
K. Kbaonar

Bi,j problernen : c. vd. KIey, tel: O1T!8-t8Ll+9

IIGGTNG TERREÏNEN:
/\. t)',, í-1í-j\, í.t-:'1'!{r.-"'.' S)i:) ij:ljíl' :!i

323L'130, b.s.'c." S. tle Nennie
or-B9L-1!9?1
3257>50órttsi-rrs[s .' ':i f,

3?'13055.. b.g.s. E. Kuik
3120210, b.s,s. A. El-u&hi

'heeft het vaarschiJnliJk
Ís rromertNico ColIé veer .t

tel:
tel:

, tel:
tel_:
tel:
tel-:

tel:
t e.l- :

te]-!.3667298

36't7300
3n96t9,

F1C r .Lis6e.-. -: --. 4S.U :de_qp9\k€Laan-,1Li§9e:;"_teI-t 02521-;131+
RIilw'; , 

:' ;.r:1 4_a; ae_ Sairö.i9nring,- ieióschenoar,:ttri-
PoStduiven - Madestein, Loosduinen, tel: 39?9018\rDS - fheo Mairn Èoumreesterpad, te1: 321+?l+90.

EEII .IN]EUWII GEZICHT

'De bplettenae bezciékei;'.r* oor" ,.ld"o
vonden), naar setlert afgel-open zontlag
nest. 0p verzoek van d.e SH(O
de thui.sspelentle elftallen te
l-oks1en, het kJ-aarzetteD rren
ponp etc. etc,
Ook wiJ6t hiJ zonotlig de veg
kunt u voortaan op d.e zondag
Benioren ziJn b]-ij net urr hui-
sa.nlenverking.

TOERNOOIH{

a]. opgeEerkt (of 'onder-'
erug op het..oudéi' LENS-

is hiJ leré id. op zondBg een aantal belan8riJke zaken Íoor
gaan verzorgen, zoals het openen eD sluiten van (le kleea-

het wedstrij dmateriaal- zoal,s ( hoek )vlaagen ,' ,baI1en , baLLen-
. .':a't:ï -; i ,, .naar verbanddoos, brancard. e.d. Kortou, voor'aI aeàe'àaken

biJ hen terecht, Ome Nico, de SEKO eD net haax eL1e zond.ag-
p, treten u velkón'en ieÉenen op een prettigè en géÉe1Iige

i - 1,, "' -."

L

..jÍ,

1i

Het tluurt nog) vef eYen, &a.a.r' in d.eze periode Íorden 'Du eennael'zaken op het toernooifront
gedqan. Ven:SEKO-zijde. zal Joa.Witting de toernooibelangen, Zovel voor lrÍt- bls thuis-
toernooien, ' behartigen.' Inrni ddels staan. d.e volgende toernooien al vest: , : , :

Maaadag \ àpril 199\ (2e Paasdag): toernooi SVH voor f,Ui,fS f*. ,.: ' .: :

Al"hoeveL t.z.t. nadere berichtgeving zal volgen, worden rle spelers van deze elftall-en
verzocbt nu .reeds deze alatums ií hun agenale'r s voor. volgend Jear .te notereil. .; ' .,,:.'

SEKO

IiENS3-GDAb
J.1. zonalag.noest ons 3e aantred.en tegen het alt,lJcl lastige G.D jA, r,ENS' en G.D.A.. hadden
voor de vedstrij cI beitlen h punten uit 3 gespeeLde wedstrijdeà; Zovel LENS els G.D.A.
hadden biJ G:D.S, nipt de puDten Laten liggen, .r.,
Vanef het begin van d.e ved.striJd verd G.D.A. aloor goed. conbinatievoerbal ond.er druli ge-
zet. A.LLeen de efl{erking liet een tikkeltJe te vensen over. cood.-oId Richard. v/d IIoeÈ
vE6 met een p8ar afstandschoten d.ichtbij .de openingstreffer. Na 25 ninuten speLen vas
er vederon een fLitsende conbinatie door het midtten. De ba1 ksa.ur biJ leo v. RiJn en
met een fabuleuze lob passeerde hiJ de keeper clie het nakÍJken had. 1:0.'-ï- :ï..,:; -.*J:' lViif ninuten later rras het veer raak. Jacco Tiurnermans r' die zo langzanerhand ueef terl,g
korot op zrn oude niveau, schoot van zorn meter. of 20,snoèiharci in..2-0i.
G.D'A. kreeg geen kans óudat onze mandekkers zee? geconsentreerd 'spee]de, 

.ent' de i;;- I 
Ívge-rtsen van .G.D'A. geen kans gaven. Bovend.ien lrerd op het niddenveld igoed gestoord.

Ruststand 2-0. '.'
rn ale 2e belft een zel-fde beeld, alleen lag het tenqro nog .hoger. G.D.A.: verd 'roet heerl
goed. voetbal zoek,gespeeld, De ene aanval_ vas nog fraaier els de andere
Uiteindeli jk werd de stend. 8-I bereikt tloor ond.erstaande spelers. --' :'- : . '*,.- ::.,

25e minuut
30e minuut
lrge uinuut
55e minuut

''i
.lJeo va,n HLJn,
Jacco Tinmernans,
Ergin via Jacco,
Iïsbih via Danië1,

1-0
2-O
3-0
)+-0

IobJe,
afstandschot

r5*

-1



70e rinuut
T3e nj.nuut
Tlre ninuut
BOe ninuut
85e ninuut
Jan }Ie].ns,

UitsLage!

Richard via. coEbinatie ,
I,eo van RiJí, ' ' 't

nÍchard,
Ergin via Jacco,
G.D.A.

5-0
6:o
7-0
8-o
Or

W.IÍR/Pou1e Scheidsrechter

i

L<rngs 'de 
=porE@n \./crn de ZAA tàclcler

GrWtI VAC 1 - LENS L
SH!ÍP,AIT. 3 - LENS 2

Zaterdag 9 oktober

_L-O

o-2
Veld

fr-[j-[]-[-

l-lt
l-1

. 30 uur L,ENS 1

.\5 uur IEIS 2 '
- 4vch/Ornas 1
-RAS2

- 1036/006 .

, to'13/or3
H.B. v
J,C. v

. Leeugen
tl. Velden

Zaterda.g l-6 oktober ''
1l+.30 uur MV0'72 I torS l006

Eventuéè] afitrelden en informatie bi.l John BoererDa. tef:

- I,ENS 1 A.M. Keislair

39772't3. . '

Afneld.en IENS 2 bij B. vd.. Nouland, tel-: 3962016.

VersLag craaf Hillem YAC - IENS Za 1

Het is ].euk on te.Iezgn ttat LENs-zaterdeg ook'supportels heeft, daar noeten lIiJ heel
zuinig, op ziJn ! Speciaal voor de supporters di,e afgelopen zat,erd.Eg. niet aan'wezig kon-
tlen. zÍJn volgt hÍer een versl-ag van de {ed.striJdr Voor de wedstrijd nog even een tac-
tische bespreking: onze keeper Hans Dienel werd vooral nog even oP het hart. Sedrukt
dat hij echt niet goecl is biJ hoge ball-en !

In de eerste helft biefdrhiJ echter }<nap ?è nuL, Er verd niet geconcentreerd en dom ge-
speeld. {ocb kwe.men we op 0-1,na zeer goeè tloolzetten van publiek8lieveling Peter Prönk.
De tueede he.Ift zet IENS,er veel,beier op,,Eerst werd een vermeende treffer (Ua:- niet
hefenaal echter de lijn) van Gr.WiJ-, niet gegeven, Beteen in de tegenaanvaL vas John
Boeiena voorin blijven hangen en speel-d.e knap de keeper uit: O-2.
Vlak daarna een fraaie aanval over ]inks die koppend'werd afgeronè door Richerd Hulst.
De vedstriJd rras d.aarmee gespeeld. Het veral nog 1-3, mear Eric Merghart ' Peter Pronk
(t-rij wee.r.) en Richartl Hufst, bepaalden de eindstand op 1-6. Toch klaagtle d.e trainer,
a1s een. echte Louis van Gaa1, na afloop over de veJ-e gemiste kan§en. WiJ beloven echter
dat ]Íij de doelpunten voor onze supporters voor aanstaantle z8.terda8 bewaren !
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VRN H€T J€UGDFRONT: Rlgamoaakonrokrpersoon:
Poul v.d. Steen, Chopinsuoor l0i. gS5l 5V Den Hooo, tel. 397.01.54
8ij goon gohoor: Brnold v.d. Donck. tol. 397.ó5.3p

sd. -l
| ::.i :

aende lrgtl5triJdén al-leen biJ pauJ. v.d..uiterliJk de dag ióïïïe wedstriJd vo
nold vd. Docnk (39?6132), In uÍterste
1314) biJ iemand. van de JeugaikorEis6ie

n .1eu

Afb_e_LIen voor., onilerst
zo snel nogeliJk iioch
gehoor bel1en naar Ar
beIlen naeg LEXS ( 366

Steen (39?0151+ )
or 1!.00.uur. tsiJ geeo
nood. nog op de deg zelf

EIftal tlatum aanvanst enstantler ., uit/thui6
A1
A2
BL

térrein /ve1cl sa.E.k. LeDs
9 okt' 14.30 'É:craíènzande SV AI tLuiè v1 13. 009 okt Ll+. 30 Quick 43 uÍt Sav. Lohnanlaan 13. Lr( fiets )9 okt L1.l+5 DevJo B1 uit Oosteinde/Voorburg 10.1,5 ( auto ),,LL okt " 19.00 tr'e. yenoord. C3" thuis v2 18.00.9 okt 1l+.3p . D-uindorp S,V. 81 thuis v3 - l-!.009 okt 12,30 . , I s-Gravenzand.e SV CL thuis v1 11. 3o

"'| 9 -qkt .9:30 ,. Quick'Steps C1 .thuls V1 B.l+59 eEt,. Il+ .30 r. Die Haghe C2 uit 0ckenburlgh 13.30 (auto )9 9k! ,.9.00 ."Quick Steps Ut .uit NiJ kerklaan ö. r) ( auto Ji9okt 11.00 Dl{O Dl- r thuis v1 r-0. 00 '.

B2
c1
c2

cl+
DI .

D2
D3
Dh
D5
Et
E2
E3

9, v3okt 9. 30 RVC D1, thui6 Bt)+5

L2. 30 §.

9 okt 9.30 nAS Dl uit A1bar.destraat B.3o(auto )9 okt 9.00 Quick D! uit Sav. Lohmanlaan, B. t5 (auto )9 okt 9.00 Gravenzarde W Dl+ uit Gem.sportp/Gravenzande 8.00(auto )9 okt 10.00 DWO,E1 uit sp.park llest/Zrmeéi 9. 00 ( auto )9 okt ' L0,30 BMT E1 uit Hengelolaan 9. \59 okt 9.30 / RVi E2 thuis v2 9. oo11 okt* , 1?.oO r Rxtra tràining 'op LENS ( zie r.oiy) 16. l+5
El+ 9 okt 11.00 Wàa.mot6ï o1 uit JulianalaaítJ e/Rwk j.O. O0 ( auto )

85 9 okt 11.15
l-1 'okt '17.oo Extra training op TENS ( zÍe kopy )

Cromvliet E3 thuis
11 okt 11.00 Extra trelning op LENS (zie kopy )9 okt 11r 15 Juventas Ir{2 thuis
11 . okt 17.00 Extra traÍning op LEI{S (zie kopv)

'76.t45
y2 r-0. !5

16. l+5

v2 l-0. l+5

L6. I+5

thuis v2 ':,r 1.00
16.h5

v2 9. 00
16. l+5

uit - sp.park De ZEeth/dlier 10.00(auto),,

E6

E7

E8

F1
F2
F3
rl+

9 okt 9.30 LENS EB
LL okt 17.00 Eitra t raining op L,ENS (zie kopy )9 okt 9.30 r,Ix\ts E? thuislL okt L7.00 Xxtra tralning op LE{S (zie kopy )9 okt 1l-.00 Iyra FJ-
9 okt 13.00 Te Werve F1 , tbuis v2
9 okt 11.00 Sclreveningen I'll , uit Houtlustïeg
9.okt 11.00 MaesdiJk F3 u1

10.00( autot l,ang líruisweg/MeasdiJk . B. l+5 (.auíó13 okt 'i6. 
oö Cromvllet F2 ul-t ned.eriJ keistraat L5.00( auto )

ek,
en.

' - ;.Essiad,.,

BIJZONDERIíIDEN:

M
82

c2
cll

D5
ET
F3"

Af keurtl
3ij twiJ felachtig weer
d.an veten viJ echt nog
*,:dst,riJ d tloorga.B,t of
d8n geuoon te komen.

- aanvezig J eu8dkonmissie: A. vd. Donck, J. Muns en p. vd, Steen. . ... :- l-eee ondetstaande kopy 
- 
(grote kLubalÍÍie, herfatweek, kontributies etc. ).eénÈ door,- opstellingen als bekend net uitzgnderin! van: . :, .' ..--.-'.-- ---'

o LENS
o *ï:

o LENS
o LENS

o I,ENS
o LENS
o I,ENS

net J. La&pe eD zonder V. vd. Spek '.

l. 1:*:.ï: D:*:+, _K:.ptbr, À. el_ Haddioui, tr,. eI Haddioui, r.. pett. vd_--post, I. SarabtuitsÍngh, §. Schaapveld, Z. yilmaz-, n. í. Z"iUDggr_bleseures ontbrqken: M., d.e Groot, .rl f,anza eD IJ. Sénalar.net S. Essi.aat
net M. Azoubai ! R. Farkondeh, z. okeuoglu en s. ns.nhiet en zond.er s.(z1e IENS C2)
Eet M. Singh en zonder F. I{azaràIi (geschorst riesèns. niet optor"rfflnet. S. Sonyenga. , Leitler: C. BIon . -.

::"Ï:.-;r* 
Geug'(seschorst wegens ulet opkonen). 

Oi

ti

'!

Í vent
of hun
ders op

1,'-, . ..'J.
mogen.de spelers ira,n Dl t/E Fl+ vanaf B.OO uur (niet eerdeniets) naar LENS beuen (3661311+) 

"n 
n"rÀun" 

""ders heenniet. Moet Je voór B.O0 uur verz&nelen dan zit er niets ah.
ir
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LINS'belIen.

van Loka-
entle elftal

i.
De spelers van A1 t/u C\ die voor P

Verzamel je echter Pes na 9.00 uur
text. Zij laten zien uelke vedstrij
vordt getoond aLs het Bfgekeurè is.

.00 uur uoeten veraeiàelen 'uogèn oók naar
zet èan a1e TV aau en stem af op ttz 6OZ

aten ziJn afgekeurd. vaarbiJ het thuÍs§pe1

DE KINDERBIJSLAG 1S BINNEN II GAAT DE PETININGIMESTEB NU IIINEN ??? :.';.' ;*

De herfstvèek voor EI t/n F\

Dom hé dat we vorige veek de verkeerde ttata E.b.t. d.e herfstveek in de LENSrevue publi-
ceerden. Gek dat ve slechts één reaktie hierop kregen (bedankt Astrid). I{e}aar rea-
geerden er slechts weinig mensen op de oproep om een helpeíde h8.nd uit te steken
Ii;a..r" deze d.agen. zonaler huLp ziJn een aantal zaken echt niet mogelÍjk. Te denken

vrit r* èe stranalwandeling nel onze F-klas-sers enhet z'wermen net dè E'ktassers.
zonder vervoer gaat dit ""ht .ri"t door. ook biJ het eten en voor het pannekoeken

bakken hebben He hulp nodig. Intersse om te héipen bel Mertine Vereecken (3910489) of
Marian vd. Donck (3976132). Hieronder nog Één keer ale goecle data. Het vofled.ige pro-
grasna hangt vanaf 6 oktober oP

de veek Ín de LENSrevue.

naand.eg 18 oktober: 12.30 uur
dinsdag l-9 oktober: 12.00 uur

L2,00 uur
woensdag 20 oktober: 12.00 uur

. 12.30 uu}
donderd.ag 21 oktober: 12.00 uur

Trainin daa op L,ENS voor 81.C1.C2.D1 en D2

het publikatiebord. Het

binnenkonst F1,F2,F3,en
pennekoék eten Fl ,I'2 

' 
E3

binnenkonst E1,82,X3 en
pannekoek èten E1rE2 

'E3binnenkomst ErrE6rET en
pennekoek ete; 85,86,E?

laatste nieuws volgt' volgen-
.t

I'[ op LENS .;

en Fl+ en naar huis.,, .
EI+ op LENS
en !l+ en naar huis.
EB op LEI'IS, - ..:
en EB en naar huis.

op voensdag 20 oktober Ís er een treiningsdag voor de.sleLers .van 3l-,c1,c2,D1 en D2 in
sanenverking met een gIoot Aantal spelers Van Seniolen 1 en 2 van ale zonda€afdeling'
Beserveer deze datum voor IENS. Meer nieuvs vol-8ende veek.

Een t reininqsstace voor LUNS C2

aan verbond.en.
Vrijhouden d.eze donderd.ag en vriJdaS'

Een tlaini ngsstage voor LENS C3 en C[

ZOO]I DE KONTNIBUTIE NOG NIET, BETAAID??? DOX DIT"DAN,A.S. ZATERDAG I!!HEEFT UI.r

tilc
De Grote klubsktie
4..s. maandag, 11 oktober, tnoeten alle 

. 
voorintekenliJ sten_ ingeleverd ziJn'

Wij zijn benieuvd. }Ioidt het èen top of toch een fl-op?? TENS heeft
dOóo ràte" besteld. BiJ totale verkoop levert het LENS Í 8000,- op.
Dat is niet niks. Verkopen we minder dan l+OO loten alan hebben ve echter
een verlies. tlat zal het vord.en ?? WÍe vÍnt het veekend. Center Parcs "
voor de nee6t verkochte loten. Natuurlijk uag Je streks ook nog rilèt de

overgebleven ].ote
liefst a,.s. zater

n de deuren le.ngs. Ook ttet te]-t mee. Lever ale voorintekenlij sten het
dag in op LENS biJ Marian vd.. Donck met n&tuur.l-i J k daarbiJ het

Op donderd&g 21 oktober start 'Fred Grens rs nittdegs met een trainings-

"i.ge 
,oo, inlts cz. Een wedstriJtl, eten, avondpros}arna'r sLapen op L'ENS'

ontti,1t, zv'enrren etc. etc. Het Èan niet op. Natuurlijk ziJn er'kosten

ook Cees Al-ting heeft een traÍnlhgsstege in petto voor C3 en CI+. Dè plànrien zlJn in een-
pril stedir:m vàarbij Cees en de leiders vaïi C3 ed Clt ilenken ben bègin l-99\' Wé houden

iuJ.J.Íe op de hoogte. ;. ..

ar

o



onUyengen geld. liil- ie uet de loten nog d.e deuren langs geeft dit den ook nog even d'oor '

Trainer C3/Ch

i.v.m. werkzaaohed.en niet roeer in steat o!0 IENS C3 en C\ te trainèn'. Ge-

n-kon Fred Grens ne] eerder kosen. Venaf healgn traint hiJ ook C3"en CLj

!9t .{9n.vq.ry ?.',v. "Gils voor hen in. KoeeD JuUiè ?l?l
"i ' .,.' t '.

Cees Àltin8 is
lukkig viLde e
Ken hiJ een.s: n

De extra traj.ning ó! de 'EaanalBgavond. voor., D3,DI+ en.D5 of E3 t/n E8 word't van.-a'f heqen.'
verzorgd aoor Uauin Xuik. I{iJ trordt zoveel rnoge}ÍJk geessisteertl door.llarrie ter Lin-
den. Téun de K.Lerck en Acbneà Bouali, KiJk iedere veek biJ het vedstriJ alprogra,rnna vie .

"ià*a"beurtis(l-otr-)enkomzovee1rooge}ijk..'

Extr& trainingen

.. Tràinins lD3 .D\ en D5 '?,

ook voor'idé'training op de voensdagti dèss v8[ 16'L5 t/n 18'00 uxr hebben ]Íe een- 
'Iefi-.nitieve oplossing gàrooden. Ook hier is Eiivio Kuik de trs.iner ge'lrortlen. S61oen net

Teun 6e Klerck en Harrie ter L.,inden gaat hiJ aan de slag. I{iJ rekenen nu ook op een

grote opkonst van Jul-l-ie kant. I ,' ,

Keeperstraining
Karel Verms.at gaat de [.eëP
X5.' Ietlere naandegavohd is
dan ook iedere lreek Dxagan, André, Hic§ ën, DannY.

Gevonden/ veriorEh kieatine

Slapels trainingsJac\ r §nkele broeken ,eic.'etc.-íintien r*.iJ gedurende de week op en rond-
oltr ons konplex, VeeI kledin8 r.rordt echter' Diet afgeheald. Ben Je iets kviJt v-raag er
do,n om achter de bs,r of in de edminios tratiekanei. Daarnaast ziin líii de efld1öPen
veken tvee realstrii dball-en kwiJtgeraakt (ïit met groeu/zvarte strepèn rondon tle naden

en enkele trainingsballen. overel staat LENS op net rode viltstift' Dat is zond.e. Wees

zurnlg op de. spu]-len eD zorg erToor det Je tlirekt achter een bal aaDgaBt a1s Je hen in
cIè bosJ es of an aé sloót schopt.

Kontributlebetalingen , :-.:- -- .-

t ':t''" 
'

erstrainiug op zich nenen voor d.e keepers van D32 D[, D5 en"
hiJ present v'diT Lï.00 t/n 18.00 uur. WiJ-'verwachten Jullie

Iïelaes heeft onze oproep van twee rÍeken geleden. veinig 1'esultas,t opgeleverd. zotn 30%

van onze jeugdleden- heeft trgte4aat" nog.gàu' kdntributie over 6it seizoen betaald.
Dat is scËauàa1ig vinden uq..iJezó *"ói.-i" de kinderbiJslag biJ a]]e outlérs biunènge':

knen. Een goede ietleu vinèen"',wij om a.s. zaterdag op LENS kontant te koren betalen'
ook uw zoon is nu a1 u"e" iolï'ir,ree oaeuden aan het voetbaLlen, Kon uw verplichtingen
na en betaaL minimael- de bèIft. 'r

*-*-..;'i:ir.o.. ' ,.,- . 1.,,;.,"^* ".]:,1.i! ,, 
t''H:-

ZHaluventoernooi

De leiders van El t/n,{)+ kregen efgeJ-open week een.schriJven over de,herfstweek en over

het zualul,'enzeal-voetiaj toeinóbi, l,lij vi.Ilen best inschriJven' néar dóeten er d'an ve1

zeker van zÍJn dat er leiding aanwezig is op 3 en of )+ ianuari' Laat het ons a's'
.-.,.zaterda.g even veten. ,,|-

Cursussen . r--------:-----':- .- : ; .i.
van d.e Haagse. Voetbal Bontl ontvlngen ve deze brief'
Een Cursus .'liéts voor .lou?

De K.N.V.B. organiseert biJ voldoen6e bel-a,gstà]ling veer verschillen6e cursussen. IIet
zou VOor onze vereniging góecl ziin, ALs ook een aantal ven Onze 1e6en een van 6e cur-
sussen zou vÍILen, vol-gen. 

-Mis scUien ls een va.n de vofgende cursussen iets Voor jou..-

BiJ vofaloende deelns.ue van L ve"eniging kan het ook -biJ onze verenigÍng pla-atsvinden.

$ r9t

)
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JEUGDVOETBALBEGELEIDEB

De J eu8dvoetbalspel]eider, die zèIf heeft gevoetbaLd, kont er heef snel achter dat het

niei nèevalt kinàeren de àrondbeginseLen biJ te brengen'

fn-ae ,f .V.s.i.' "ur"r"'kiiJg 3.J x"niiià en inzicht omtrent hét ondèr de knie kriJgèn van

de basistechnieken. Met anó"re voorden: na het vol-gen van deze praktiJkcursus beD Je nog

beter ln staat om de pupillen van onze cLub te trs,inen, ofteHel beter te feren voet-
balLen.

: vanaÍ 16 Jaai
: 5 60,-'
: 24 uur, verdeeld over 8'avonden

Ben le seinteresseerd, meLd Je bii ons bestuur. Je kuut Je ook aaDnelden biJ tle K'N'V'B'
;ià. " ; 

":è;;".nhage , téI: o7 O_32g57 Ot, Jacques veltrka,np sf biJ ?au1 vd. steen tef:
39757U4.

LeeftiJd'
Kosten
Cursusduur

UITSLAGEN JETJGD:

LENS A1 - Laakkwertier A1 6-3 LENS E1 - YIJC El- 3-\
imS m - Cronvliet A1 'l -3 LENS E2 - I1BS E2 ":i I ' 2-3

islré Bi' ' - Dië H"s;; ;i É-1' 'rFla'ningots Er - txNS E3 6-'
;Eiiè;r " '|''"- ourlo aí" r-2'. LENs E[ ] , - rActgo E1 , '-];1
LENS CI - Scheveningen C1 ï-2 ' I,ENS E5 -.V[JC E3 " . 14:3

IENS C2 - VCS C2 3-2 I,ENS E6 - VCS E5 ":' 7'O'
LENS C3 - Te Werve C1 1-3 IENS ET Blaulr Zwart R5 2:5

öi"írií"t c3 .. - iENa cà-. 
-- [j .Monster EI+ - LENS EB . ; -- " i o'l+

l{estlandia DI , - LENS D]. 3-1 . DtiNO I'1 - LENS F} ' l+-2 '

Quick Steps Dl - LENS Dz .. 0-l- .. Cr.wit'58 ri : LENS f2 " i ' 0-\
fs ru*u." irns or- LENS D3 6-3 'DUNo F3 '- I;ENS'I'3 ' 1-1

LEIIS Dl+ - Quick Steps Dll ,1-3 Hestl-endia F3 '- LENS Fl+' 'r' 3'2

fn .ierband uet de vele kopy plaatsen ve tleze week a1]een de binnengekonen verslagen'en
faat de jeugdkomnissie deze keer het deskundÍB konmentaax achterlrege '

t

VE R I rr À G E N iIEgGD. V E R I I', A G E N,

t r-J,rENS C3 - Te Werve

onze tegenstander stak ( fi8uurliik Sezien) met kop en schouders boven ons uit en dan

kan je rennen vet Je vil- mear verLiezen doe je het toch'
ondanks dit verschil in lengte hielden ju1}Íe de schade beperkt en ik v'eet zeker dat
als ve verder zijn in de competÍtie en we gaan d.aar oP bezoek iuuie deze tegenstenr
der oprollen. Een puntJ e van 'rkritiektr is dat Je net Je nonq en vingens geen vedstrijcl
kan viDnen mear rrel:net ie voetbal"benen.

Cees.

CràmvLÍet 
'-'LENS CI+ ( l+-\ )

14at een n'chtige'en spa.nnende lartiJ voetbal legden J1ÈIie op d.e grg,smat. Juf1ie vorn
voïdt danook steeès beteI., Al-leen J asnel dat Ju1fie in de 2e helft even niet SeconceD-
treerd bezig varen en dan sta j..e- in een mum, van tijd achter' 05i .bet eind van de wed'-

striJd. werd de dik ÍLríi.enae géiiJkmaXer achter de keeper va.n dè tegenstander gescho-

ten. Prine gevoetbald mannen I I

r 10 *
Cees.

,t



Quick Steps D1 - LENS D2
'(o-r

)

ren cevonefz6.terdagnorgen in oktober.
tl Jàngens in blauw-vitte voetbarklealÍng r+aren te gast biJ Quick^Steps. Ze hadtien er
uin- ir-"r, enthousíast gingen ze het velà op. Het zag er veelbeLotend uit. Maar toeni
I}laÈ rle te§ènétander te groot? tag het aen tle zon die achtqr de ï'ol-ken verclveen ? 0p

eens ,1a6 àè vechtlust weg. Volgens de experts'fangs cte liJn ves. ttit hun slechtste }red-

st"iJd v€r tlit seizoen.
Uchtér:. Ondanks dit kwamen ze in d.e 2e hefft op 1-O ÍoorBProns. Na de dontlerepeech in tle

rust vas er weer hoop, Eaar ]ukte bet toch niet, Deer on cle bal in het net van ae te8en-
stander te krijgen. Íet was dan ook een zeer 6rote opluchting toeu tie scheids (trouvens

"en 
fr.f" goeie) afffoot en gj-ngen d,e l-1 Jongetrs toch met 2 punten texug Daar tie HengeLo-

l-sar. Conclusie: At-s er echï géfnóXt *otàt,-i" tlit tea.n onoveflIinneliJk.

Een moeder.

westlanalla D6 - IENS .D

Een eenerverende vèdstriJ d met vaak spannende noEenten. L,ENS, kHa,E aI na È 10 niu' op

0-1 door een prina 6oa1 Yan' Dogan. Door een afgekeurde vriJe trap ves LENS even van

sLag en (Songens ga tlan niet zeuren teEen de scbeidsrechter Daar bliJf Sewoon voetbal--

len). Westlandia kon daardoor terug komen naar L-1.
De 2e helft vas LENS de .betere'.'p1-oeg ',vat resultèerde in een fraaie 1-2 aloor HeÍik. Toch

wist We§tIàndia 2-2 te maken Met. nogt 5 .n1n te gaan pakte de heLe pLoeg tle tlraad weer

op en k5n Roy hard uiths,len èn. de v91die4{e vinst net en door het hele tean nee nB&r

hui s nenen.
rfu

Í,
,{.'\:Prina geda&n Jongens..'

ne corners Eoes en ler i} hdoít
L \':'J-r{"';-.

t'";.:..

LENS E1!.: VUC E1 .: 3-\ ! t',
Teun ,

beert te voetbat'Id
ook'nu weer terugg

'i.

Goeèe IÍedstriJ è beide, Èanten. 0pe! ,neergaand en. een eienstander, die ook echt Pro-van
n en.biJne''de, rhele 2e helft in èe a8rvs,l.ri.. LEN

ekonén
D v&s de eerst 10 Itra

val betekenae tocb een llil+ -netlerlaag.
va.n L-3 naar 3-3."ren eigenliJk'vs,s het wechten op een voorsprong

Prima gespeeld JongeDS.Yoor IENS. Een u
l.

Theo. ; :

LENS E2!- H.B.S.

i
E3

Va4daàg hetlden ue Sewoon Pech'

Va,ndaÈg zagen ÍÍe een heerliJke Wt voetba] Ís,n tvee ge1ÍJkvs,aralÍEe tegenst'enders.
Kansj es llaren er ove{ en }Íeer. H.B,:S. had het neeE te geli:li, uàardoor het met 3-2 :r,oor

hen líerd. Janner \Ías het dat 'Aöhmed'net Vooi de rust noes t. uitvallen.r We hopen èat
hiJ snel weer trersÈi-'ld"
Het vas vàntlaag heeiliJk.orn Jirllie zo t ièn voetballen.
vol-gend.e.-!reek. veer ' zo tn' .irizet ," den lukt het best vel veer. i

tHans. h, . Ll-
rr-LENS El+i - 081

Een spannende vedstriJd tegeh; èen_.zeer en sPo:t ief Íngesteltle lloeg van IAC|9o. oDdanks

fret Èlel 'van TAC D levén, onie Jongeiis , wel.lePortief voetbelLen. Zelfs toen de tegenstan-
tler na he védstrÍj d niet de noej-te naE on een hand te geven. Ik vind dit geen goed

voorbeeÏd voór de kiildéren. GA, Z0 D00R TAC.

Terug nasr tte vedstriJtl:
Er verd' door'..rnijn tiigers goed. geluisteral en overgespeeLd ' net yan achter uit Eooie
voorzetle4 op de sPitsen, die op hun ieur! 6ded konbineerde n met elkaar en tot maar

1íefst iel rnaal goe d konden afronden. Ik heb van de kant van LENS veer een goeale pot
voetbal]' gei,ien rnet orideràndere zeer mooie d.oelpuníén van lennard; Maurice en 2x Vin-
cent, 0bk: BgEe.o- i Stef an'",Mic h-8*e-1, nandy, qqry lelben nel'geen doelpunt Senaakt uaer heb-

ben weer .zeer goed gespeeld.
Jongens ga' zo door ik.ben tï
Iarry.

?" rl-'=l '-"' ' 
t":':'i 

"'.,1.', , Í !, -r

ots op Jul]-ie.

!
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rElls 95 - vuc E3i (1à*3)

Jul-lie hebben goed je best 6edaan. Ga zo door. Met een beetJe neer sa.ménspel gaat het
beter. Dat zag je vand.a,ag. Ll+-3 Ís de uitslag, GE zo doox !l! '

Jullie leider Theo.

LENS E6 - vcs El+ : (ï-0)

?-0 voór ons, Hat een uitslag. Goed. gevoetbaLd. rk hoop dat Jullie het net zo leuk vin-
den afs ik. Gs zo door. EukeLe kleinigheÍdJes nogr. Rietisch loop een eqder niet,voor
z'n voeten, vacht tot de ba1 naar Je oveï gespeeld vordt, , , ;:. , 

:
Ir'ru.stefa goeö gespeerd maar niet vergeten Je speelt niet alIeen. unut, je qpeelt lekker
maar al-s Je de bal hebt moet Je hem ook af, speren en niet bang zijn voor Je'iegenstan-'der. K1àsse, ik ben trots op Jul-]ie all_emaa1. ?],,.., ,,,-,
Sonj a.

Vro4qter.-El+ - IENS EB : ( 0-)+ )

ïet ïa§.behoorlijk vïoeg en ied.ereen vas veI erg sl-apperigi de 1e helft
weL erg l-angzaam, Maar net het eerste d.oelpunt word.t iedereen u8.kher.
De doeLpunten: 3s.da1 heeft.,net de grootste moeite doelpunt 2 in het net
stander geschoten3 I{ackel- zorgde voor 0-l en Saflir naakte nummer h.
.ïongens bed.ankt - goed gevoetbald en tot zaterdag.
Ac lxre d.

0

begon daarom

ven. d.e tegen-

:11
E
$

giÍlen !,"n parliculieren en bedrijven. Laat uw had
spÍeken. GiÍo 3OO. Bank70.70.70600

S[]ds bcginiilígn zeventig iserdank?iiuw gtlten veel
bereih. tlArl-cn vaal2iektcr zijn, vooraÍin de iongere
IeeÍrrldggroepcn, sloÍk tcruggedroq6en.
MiraÍ 60.000 stachtoflers per ;aarlirin-èr irog sreeds
60000 te vcet. D0 Hanstichtrng rndà['dus 6qorgcan

'n haaí stíijd. Maar rs ctaarUil geheer àihàffïeiijk von

AMB ULANC

I I I
II II II

.,1

HABT. EN VAAÍZIEKTEN.

0
s RS

PER JA/AR.
HOE LA G ",

lra
,.È,íirv Ír rprBrlr

ar:l,l ö rtf

.,li {j
ri"tl

,.' írII,Ï

. t.

nederlandse hartstichting
vrienden uan de irartstichilng 
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ian de REDAKTTE 
' .. , , ' ,,' ,"

Lever uw kopij vóór mààndag ini '. ,.. -

wijiigingen ziin tót maandagavond mog'eliikt ,
uiterstó inleven€rmijn kopij:
Maandag 20.00 uur in het klubgebóuw. 'r..i
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TENS

-.::'-r*
Ser orcri*zatíjac l]\ BABKO: Boí Kommbri.
J.C. Ham ,- .: -rl mw. l. van der Berg
Metis Sroki,aaJt A46r: Kokosnootsrraat 67 Í r

isq'i .èó- ó"",H""i =.' 2555 xB Den Haas
Tel.: o7o - 367 96 47,, Tel.: O7O - 325 99 74

-* - .ri-.,ri'i 
'

Sedoren zlolvosö.| EKOi
G.J. v.d. Kleii Evenomanten Kommlssio
Vorhulstlaan 1 mw M. van dg. Donck
2692 BN 's-Glavonzando Jan Bomoin$raat 37
ïel.:01748 - 18149 . ' 2SS2 KA Den Haagíi :. l' tel.: O7o. 397 65 32

sét.otàílalt i6uod '' ' "' - :' - ., ,- I iÈnèra:
P. van dan Steàn
;;;;i;;;;ói j' s.d{d6 zond's

z55t sv o"n x""o )-'' M' Rog

T6t.: O7O - SSZ Ot ï+ .:. Nicolaas Beet6laan 198
. 2273 AH VooÍburg

.§olr6r;i!;t .edltdG . TEI': o7O' 386 63 22
A,c.J. Milr€nburg
Hongololóan 981 '' SelelÍi6 zsteÍdag
2544 GG Doir Haag i J. Boersma
Tet.: O7O. 921 3ZBS ', A. Diepenbrockhot ! 1

Íax(work):07G367 88 82 ' 2551 KE Den Haag
oÍ: de kantinobriovsnbus T6l.: O7O - 397 7273
(biido UBinBtqrrt;? .,iíl ,r,,(f. 1T:U/

-i,.r --,+.È-, ,(.'::.j;a Í.t-t...
SEI(O Sck.slarhàl:
S-.nlörcn Í9nàog'
c.J. v.d. Kleii '*.:
Vorhulstlaon 1

Sokretari0t Toto/Lotto
G. Ksmperman
Bur. Kampscho€rstraat gO

2581 AH Monster
Tel.: 01 749 - '12602

SponsorrskEn
, J. v.d. Lubbe

Vllerboomstraat 3Og
2564 JA D€n Haag
Tol.: O7O - 323 35 25

Àls".n""n "it,.roràitW.M.'Ko!ilóÀho'iëi:,'
Bram Frtsstr;at ?I .ïL
2552 cZ Den H6Bg r- l
Tsl,: O7O- 391 2474

1. lf
,I

2692 BN 's-Gravonzondo
Tel.: O'1748 - 1al49

S.meníellirtg bosluur ., " .,' '
Voorzitter: Ud:
C. v.d. Wlk r .., , ., A,M. Corot
Mohatmd Ghàndistraat 74 HangololEsn 589 I
2552 PC Don Haag - . 2544 GB Don Haag
Tcl.:070 - 397 23 59 ' Tel.:O70-367 1096.

S€kíetaris: Lid:
W.M, Kouwenhoven .. ). ó . F. van.Oijk.r., - I
BÍam Frosstr€at 2l - -J6n 

Barendsolaan 122 .

2552 CZ Don Hàag - ,r. _, 2585 BV Pooldijk
Tol.: O7O - 391 24 74" ^ Íel.: 01749 - 47255

irJ.. iíi.. . .j.- ... .r
Ponnihomoostor:
;:E-;GËi_ tÍií' 'i,-. ^':,\
PoÍzitlàan 25 ':.rl'tlli ,) 1t :t.'.; i:Í: j'. .'. .' '
2564 ïV DGn Hsag ii.:;I ' " --'- .
Tel.: 070 - 325 15 50

' .t, _...tr i:/1 .í.1 .r:.," --_
KONTRIBUTIE BETALING. TEBREINEI! EN KLUBGEBOUW
Èósib;íri gsèi1l,l. Irl)i. Hehgeiotain 600 . ;. " "
Babobank 1 2992+229 rt-'. irel.: .O7O:j 3§6 .í 3.14 ,. !:

' rri:jr:C,si Í: i tr,r.rn

I

I
de redaktie
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I rí :trfi3i;!::Í ! ]Irï
.. TJEDEIglDilT NÍ S TRÀT.TE

3085 VK

11_10-1993 . I li'rfirÍi r :: :|'-,r. 't
Nieuwe ledenr Éif''(! * r:"-ttn'r i r
085 0 =R.J.-Gimbergr SEzÀ, -19-08-1952, G

0976

lo2a

2226

b:,

alI

linthorst 38
IRotterdam, teI. 010-4814455

È.M'. wJiÀà"n"'rr.n, sEzo, os-04-196s, GaIiIeieEraat 11Ë, I I'
2561 T., Den Haag, teI. 3924440 r!'r -u r': r-
E..r. Amnerlaan, rsEzo,. 1q:12-496.5, Melis "gEbkelaan 104' . .l

2533 EB Den Haag, tseL. 3884051
.r. BuiÈeIaar; SEZO, 30-11-]961, RobertaLend 51, 2s91 I{f
Den ltaag, Èef . 38390-68r' r'!L ' '-r' " ',-ti ,

32?5 B. M. Àbdelkader., . sBzo, l0-05-1952, ,Pl-etEerij sÈraaÈ. 37
2s1s Àu D;ii uaàg-, teL.

32?6 M. Àyyadi,'SEZo,- 20-01-1957,- ZnidlaièdÉtraat. 16, 2545 VX
Den Haag, te!. 3617962 . !l

327? R. Farkondeh, C, 22-06-1980, Hengelolaan 253, 2544 ,fK 
|-

Den Haag, cel. 3666037 . .
3279 H. ouahhabi, A,.,2?-09-1,976, Stselmlaan 32, 257L R8

Den Haad; ce1: 3450593

AdreBwii ziqinq etc.: '
231,4 S. Merencia 'rordc' Regentseéselaan 335, 2562 Ec Den Haag

teI. 3648303 .l : r-
2z5s p.À. puisrer wordE DàIveen 7è, 2544. sE Den Haag I

Eet - 32L2827 '. /'j-
I . ." .'r'

wii ziqinq lidmaatschàJ:
3141 À. B;ËIIIY"".Na Éar sEzo ^ t ti'ir ' ,\ 'i
3248 F. Veeren van NS naar'SEZO ' 1.'

': :i'l :, '. -'..11

:ri§Í

I
I

l, ., i ?.1

I

LoïEN ,DE dRorË cLuBAcrlE' ";'r
Afgelopco zatcÍda8 zrlctr ds

., 3 ,o*" yan dc EKO gcdul-
dig tc wachctr @ jdlic

GIIS voor-itrscbIijlfoÍEElicÍEtr.
AaD de ledeD "jjn mccr dan
s00 ïoiíuftrpu dgadoetd,
roaar rttic[ts 22 kinderss
hsbbctr itczr ni rcras ingc^
hricrd- ''

Dus... doc:alcq4al Dog oa-iijs jc ti-s waii jullic ctco: dc
LENs{ootdpÍijs is cqD wëckeod 'CotÍci PaÍqs' én Í tÍaatí
hovcodbu irog kas op ecg rcjsjc riar EuÍD DÈEy Ec[ 5 p€Íso-

rrcD!

A.s. z.ondag wor& cr door LENS I ctr 2 thuisgespccH: jultic
vislcu hct vast leut &zr wcdsuij&o te dcÍl èq leyctrs t"c prctrer

Ícn om z.ovccl mi)8clijt lotrn tc ycrtqEd. hltic actc! dal icbl
attivitcitctr vaor dc jcugd glcde l,ot $ad tu@n woÍIeE tc.
bracb rtoor dc oirbrsdgs lan aczc crotc Clohctic. ZatcÍdag 16

ol(tobcr kunrcn ook lo{s[ af8cbaald woÍdc[ itr & adminstnthta-
Ecr q0 LENS, uralt jc rvc8t hcL IEDEREENMAAXT NoG
STEEDSXANS OP ÉÉN VAN DEVETTPRUZEN, DUS...
"WAAG - ALLEMAAL - NOG - EEN. KANS!!I!"

porters ia ÈensloÈte afgeleid .Van het Engelae
werkrroord ,,Eo ÉupporÈ.n het.geer ondersteunen I
betekents, zoa.L6 u weet. Det steulen is eenvou-
dig in glorieuze tijden, ondaE iedeieen àanleen
deèIeje aan het eucàeÉ wil bijaràgàir. -.. ' i
ÀIs we in moeilijker tijden ook klaar sÈaan om
te helpen, zijn we pae èchte eupporbere, Stsqun
dug uÍ, club door uw aanweziqheid èn door uÉ :

bijdrage àan fDe club van tóoï- ' .' I

Nieuwe aland op 10 oktobér j.I.: 13 leden. Err
tnoet dus nog weel gebeuren, maar, il,IaàÈ onsi-.
vasÈ nieE aannodderen I ' .

:namenE.: EÉonsorcomnis6ie, r

: John van der Lubbe, tel, 3233525
Indien niet aanwezig:,J. Pui6Èer, Eel - 32L2827 ;

. W. Koutíenhoven tse1. 3912474

PUPIL VÀ}I DE WEEK

ÀRNOIJD OOSTERVEER, dE :

beÈrouwbale keeper van D1.

Àfgelopen Èhdi'BwedsEiija I
pech, naar deze zondag bij
de wedecrijd LENS - IJucDUNgIrÍ
gaat. het. zeker lukken-- . ,

Àrnold, wé verleachEèn jé om
12.45 uur oP 

'JENS! i

A.S. ZONDAG I7 OKTOBER,

[EN§t. LUGDU]|UM I
aanvang: 14.(Xl uuÍ

U KOIríT TOCH OOK?
DE WEDÍnUDBA!. WOnDT GE§CHON!(EN DOOI

DHR,. P.A. KR,OL , \

DRINGEND VERZOEK VAN,DE REDAKTIE:
l.v.m. de beschikbare ruimïé'rJorot èeiiiedèr
dringend veÍzocht de tengte van uw ingezon-
den kopij zo beknopt mogelijk te houden!

rlr'l :.:.

, riÉL1NbÈTKEDATA:-: .':* '' -.-r'
i.I8 ,oKToBER:.ï START HERFSTWBEK I

19 NOVEMBER MODESHOU/
26 NoVEMBER: KLÀVEPASSEN/JoKEREN

Ir oecÈrjrÈzn: slrcrERxl.AAsii "; ' *.i'4,].-'to 
DECEMBER: KLAVERJASSEN/JOKEREN

17 DECEMBER: KI.AVERJASSEN/JOIGREN

EIIEN SI,IKKEII

T-
'.1.-:ïji

ÀIs je in nei van diÈ jaar
een actie afsluit. meE 106
leden, moec je Èoch even
glikken al,s j e i.reer op nul
hoet beginnen.
De vraag woor. ong en woor
welen ie, of, wij dac kunsE-
sbukje kunnen herhalen.

,wij zijir daar optimigEisch over, omdat onze
leden en, supporLers wreselijk trouw zijn. In de
4e klas hebben we ons eereÈe el,f,taf ook aange_
moedigd en de beloning volgdè. Het woord sup-

LENS

* 2*
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VÀIT DER I,IIBBE ONInIOET EAITS

LaàÈ

.ÀPOIITOTIEII.l
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dinedag 5 oktober v'l,J op dei avo.nd ,de; oPnane van on€l
f,uísËer. àesef ik.àoe wetnLg :ri j, ate.:l ed éént. cTub van --.'ell_)1'6Ul,:

e.lkaar t{eteD. Patrick PujsÈer wiéË nieë. daC i!íaurloe Sdàuut nan fyaio-
clerapie aÈudeerde véór hij dax in leze ru-briej< .laa en wÍe wee È fiee.r

echte kraai, "die overstap
andère begrepen
H. B.S, en Quick

va!1 IIÀN§ APONIaWEÍI' (2f jaai) da, daÈ hij een nuttig ]ia*erbeen
hèèft???

Han6 iE 12 jaar junio! van II.8,6. geweeet., nik waa een
vult híj aan, Toen hij aIo eenior nàar Quick ging, gaf
enige beroering. sonmige H.B.S.-l,eden Haren booa, maar
ieEs van zijn ambitie in voecbal. De rivaliEeit tuBsen
kwartl echÈer even om de hoek kijken.

Bij Quick ging hij crainen en ElreLen o.l.v. Kees TempelaarE en moch! hij na 3 ued.strijden in het
2e aI ín heE 1e acteren. llelaas raakte hij laEer Ín daE Eeizoen reede ziJn p]ekje kwijt. Na 1
Eeizoèn lras men overgeschakeld op heÈ 4-4-2 gyateeln en raakte hij zijn plek ale opiÈe reeda
kvrijt. fn zijn ijver om in een ],e elfEal te epelen kooe hij daarna voor IrENs, omdat hij .rimÍny'
Spaan6, Sacha Glaudemàns en de Sqhuurnannen kende. Ilet verschil tussen Quick en Í.ENS is niet zo
groot, maar er wèrd bij Quick geconceÀtreerder en scherper gecraind dan bij.ÉElls. D.at ligÈ niet
aan de Erainer, maar meer ean de eigen inbreng van de LENs-speleré. De aarpaesing aan de 2e
klasse moeE nog werbeEeren, denkt Han€- Hij iE heel goed opgevangen door de Elrèlers en de."
leiding van het 1e elftsal en,ie blij in de baeie te staan, omdac zijn eerzucht zo gloot ie.:,.. Hans besef!.daE ceqhniek en snèlhei.dr zijí wapene zijn en greet ook heel goed §at hij 

"menÈaal hog scerkér móèt worden. fE verwijt hem, dat hij, ondaàkà 2ij goéde cebhniek, zo vaak en
zolaDg naar de bal, (dus naar de grond) blijft kijken. En zodoende overzieht. misc, Ilij geef!..het
toe. ,rDaÈ zei Keee (Tempelaar) ook alEijd! n Dat moet echt verbet.eren, zegE hij fanaÈiek.

De maandag na vEIJo had Hane, ewenale vele andere epelers,.een rotsdag. wè naten fyóiek
nj.et opgeïradsen tegen VELO, rnaar Íre hebben de kans om Èe lrinnen in hee le halfuur Iat.èn liggen.í
Hij maakt zich niet echc oDgerueb over ons eerstè elftal en hij weet
zeker dat. de spelers er echÈ. mee bezig zijn een eenheid te vqrmen- en
zich graag willen revancheren. Ik voeg er nog àan toe, dal dè meeaÈe
opelers nauwelijka meer wisten lrat verliezen lras na 2 zuLkc doudenjaren. Dan komt verlies even hard aan èn dan trek je je conqlueie: er
moet cen gchèpje bovenop.
ltans beÉonderb ÀJÀX om zijn möole spel. Hij hoopt van ganser harte
dats de Eleuteft edgtrljd NL-ENOEITÀND wordt gewon[en, maar hij iE
evenale ik bang voor een gelijkepel

Lq Dooi gebrek aan tijd heeft hij zijn 2e spdrts n.1. Snooker ,-
moeten opgeven. llan€ speelde competiÈie en wag;du.s geen beginneling

.meerl }lelaas, geen opwolger voor Theo Diketra dust Cricket i6 eeh
'eporL, dle hÍj nog st,eeds gtaag ziet beoefenenj Hoe kan hebook anders
'meL' cen verleden bij l{-8.S. èn Qulck.

t{ie denkt dats Ilana een EÈille, verl-egen jongen ie, komts toch
een beetje bedrogen uit- op de MEAO .zong hij in een eoundmixshow. aLE
Patrick Bruel voor 5oo mari publièk. op zo'n monlents leeft hij zicÉ uit
in zijn LiewelingsEaal: heC Fran§. Nu bezoekC hij de HBÀo in R,dam waar hij delEconomieeh-
IinguisEische richcing heeft. g:ekozen- Dat vraàgt om enige uitsIeg, neem ik aan. Linguistiek i6
baalkunde en in dÍt. geval de taal Frang. Sans krijgt bijv. een vak ale HandeLsÍ{eteíschappen in
het EranE aangeboden. Dat is geen probleem voor heÍr, omdat hij aLs kind aI gek op erankiijk was,
Hij bezocht dit land jaarlÍjke,en heèfh geen moeite meer meÈ de Ínooie tsaal. Zijn belangstelling
vgor heE Fran6e chahson kom! niet meer ala een verraBaing voor mij als hij zege lréllicht laÈer ir
Frankrijk tc gean wonen en irerken. Chan€onniers alè PaCrick Brue1, .raques BreI en Julièn clerc
bewondert en beluistert hij int.ens. Binnenkort brengt hij een bézgek aan hets'concert'van Julièn
clerc. Uiteraard volgt hij het top-40 nieuws ook, maar minder met hart en ziel. Ilouee-iÍuziek
kwalif,iceert Hans aI6 kabaal, aI beglijpt hiJ heel goed dat hee ri-lme de tiefhebbèrs toÈ bewegen
dwingc.

T.v. kijken kan hij oiet' zo vaak door zijn 6Eudie, maar etg hij kijkt dan is heE naa! een
serie of film of Tvs (cinq) nàtuurlijk'. op zater.dagÀvond gaat hij naar de bioacoop en dan ziet
hij heÈ. Iief6È films met een goed verhÀal.'ilk kan me dan helenaal inleven en dat is nodig na
zo'n drukke week.'t De be6te film van de laatste naanden vinde hij -nlndecent propo6a1l rhct Robert
Redford.

voor potitiék héefÈ hÍj de laatsÈe cijd meer inÈere66è gekÍegen doo! het vak RECHT oP DE
HEÀo. Het. leefklimaaE in one land bevalt hem goed. zijn scudieÈoelage is niet. erg hoog, maar hij
woont nog bij zijn oudera en heeft nauwelijkB tijd on veel geld uit te geven. celuk in hec Ieven
noeL jé ze.If veroweren en niet gaan ziEten wachten tot hèt bij je gebrachts wordt, filoÉofeert
Han§. spott en wooral woeebal is een belangrijk facet in zijn bèsÈaan. HiJ 6taat open vool menser
en weet. heel goed vrat hij vril. aI heeft hij ooms zijn cwijfelB. wie niet ltaDa?

Zijn vriendin heefÈ aI een beetje ingègpeeld op dit iircervieir door vragen te stellen over
zijn kaÈakter. ze brachÈ hem zeLf6 na enige vragen een beetje in de probLernen toen hij zijn eiger
karaktertrekken moeEt gaan op8ommen. voorlopig gelooft ondergetèkendc na 2 maanden en een
intenEief.gesprek, dat llan6 in ieder geval èèn goed karakter heeft.."'TensloEte noem- ik een dag in de week van IIanà die er steeds uitspringts èn het i6 de
dotiderdag: am ?.30 uur naar qclrool IneÈ de tsrein (R'4am), toL 17.00 uur Le6, éven de voetbaltas
ÈhuiB ophalen, Erainen, eer boterhammetje eEen met. zijn teamgenoten, een bespreking en dan
eindelijk om 22,30. uur: thuis! Je moet er wàt voor ower hebben om'in IJENS.,I t'e kunnen Epel.en.

,il-, w* 0*r
t3'



!5ëA3 Sonioran Hommissio
.I 'L ' {-, u * '-'lJ:.'a

'-I

I

Uitsiagen !'
F.C. Lisse I
RKAW 2
LENS 3
],ENS I+ ,
Posttluiven" 3
I,ENS 6
LENS ?' .

yos 6
LENS 9

- I,ENS ].

- LXNS 2
- Velö ? i'
-. Oe1ft 6., '.
- LENS 5

- Voorburg 6

-VVP6
- ,LENS 8
-' Paraat \.

3-0
?-?
3-0
B-3
9-3,
1-7
aigk.
7-Q'
5-)l

t'.'t

Donderclag 1l+ oktober

20.00 uur LXN§ 6 - Quickl 5

Zondae l-7 oktober

velcl: I
W'.NR/Pou1e Scheidsrechter veld

1\. oo
1r.. 00
11. 00
1l- .00

1L.00

11 .00

uur LENS I
uur LENS 2 "uur Quintus 3 .

uur LENS lt
IENS 5 Íï -.

uur IENS 6 í. 
'J TEN§ ?

uur'De 'Jagers 3
. LElls'9

- Lugdunur 1

- A.DO 2

- LENS 3

-DULB

- Hestlandia 5

- LENS 8

1011/r21' Ltou62t
HV3 JUB. T.
IIVB JUB.T.

. van rt Hout

. tien Boer'

.C. Gornbault

.H. Bekker
Poule 15
Poule 13

1
i-

n

n

F
H

u
M

n

n

vr

vr

-\'À
- BÍ.1 algehel-e\afkeuring sp

LENS 2:+ IENS 3 11.00 uur IENS 1 l-h.OO uur,
.. ,t

Vriend.echappeliJke vedstrijden elektie

elen IENS 1-+2+3 uit bi.i Wilhel-uus

i

' 19 okfl 19.00 uur LENS onàer 2i :

I nov. 19.00 uur A.Do, Den Haag Land..J.

Zondag 2l+ oktober

LINS L - l,lestlandia
LENS 2 '- Hernes DVS 2
Laakkwartler\- LENS 3
GT. WII VAC 6 - LENS )l
LENS 5 - Kr8n'enburt 3
o.s.c.3 -LENS6
Laakkwa.rtier8- LENS ?
LENS B' - RKSVM ]-3
LaakkwirrtierL0 - LENS 9

- Sparta Land.J.
,- LENS onder 2L

LO]-O /52L
11oo/621
308r/555
3]'2\/566
3ro2/562
3a\71569
3253/627
3?9\16\6
3325/6Bt

B. V. O.

J.P. ilillenen
"J . van Herk
R.E. HE rnsen
A. C . Tiromers
n. n.
n. n.
n.n. -

n. n.
n. n.

1!.oo
11.00
1l_. 00

' 
1l+. OO

1-1 . 00
.11.00
10.00
13 ,00
12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

1
1

2

2/3

I,ENS
],ENS
IENS
LEI{S

Tra,ining niet geselekteerd.eD: elke donderdag 20.30 uur,

OPSTELLINGEN.

3
l+

,
6

: Horèt door d.e.trainer sa.uengesteld.
: a1s vori6e ueek
: als vorige rleek
: 0. Huis, J. Becker, H, Hoppenbrouvers, A. de Groot, 1,1. FreDtzen, E, Amer1aa.n,
'A. Ireuren, E. Warnenhoven, J. Buitelear, K. tle Graaf, J. Odenkirchen, F. Veè-

ren. zie ook 1l+-10
: eIs vorige veek
: als vorige Heek
: l'Í. Kabel, It. Yahdib, M. Ja,mel, S. Euaouh8.ri, K. Khs.rrl[ar, D. Heghachi, A. }]I-
' mahí, E. Hafdi, A. Ayyadi, M. Zen8bi, S. Izirar.

LENS 7
],ENS B
LENS 9



schr-ijven
' inus .l+'"

I.,EIÍS
LENS
LÉNS
LENS

LENS

.. iÍ:li ,{\."

-- :- ra-\Ë.:- Í. - r

- 'l:] r.'

*'*.i--.- .
' ;;ir.;- tgl.:
' tel-:

teL:
tel t
tel:

.. tel r

)' 1

." r.ï.Se,keri,§;':*i:-. :: ..

lll. IerJnen
A. de Groot
G. Duivesteija
J. Witting
.K. .fr"rTlr. . ,.. ,

3231?30,-b.g.e. s, tie Nenriie '
jt+6roBB

325Lr50
01891-17913
3273055, b.g,g, E. Kuik
3520210, b,6.9. A. Elnahi

328091T.

tel:.366ï298

6
.I

B
o

tef :

tel":
36?7300
3?39619

Bi problenen: G. vd. Kley., t eL: olTl+B-l-8rh9, b.s.s. Ben ossd, te1: 3298313. .

I,IGGING IERREINEI,I:

Quintus : Sportperk Leeuvelj.k Kvintsheul, tel: Ol-?l+2-9\2OB
De Jagers : Oostersportpark, Haaldorperlaan, 1'lassenaar, te1:

.i

Lisse - LEÏ-S en ee beEri.lpel-i.i ke terurval. t?

LENS Ís uitgebekerti. Vierdeklesser F.C. iisse verraste :opnieuï. Na tle uitschakeling
van respectievelijk RiJnsbqrEse Boys en Boodenburg werd nu IENS het kind ven d.e rèke-
ning. Hét moet gezegd word.en, dat de bollenstreekbevonders de royale 3-0 overwinnlng
ook dÍk vertljenden. Ons vLagEeschip is op zoek naar de vorrn en het evenYícht van vorig
;;;r;";, àui-i" outa"riJk. .--
Een teEenstander als Lisse naakt daar dankbaar gebruik van. LENS kreeg Seen mouent rust
en rrerd. vanaf het beginsignaal eengepakt uet. een portie inzet en recht toe' récht aan
voetbal.- BiJ,LXNS zie je'steeds, ds.t op'de rneest ingewikkeld.e manier tle oPLossingen'.'
gezocht ,róràerr. Speleri tíaken'.het elkaar veel te lasti5'(tte bekende ziekenh-qisbalfen ).

en het Egken ven 1le 
-akties vortlt steeds verlegd EaBr uedespeLers of ster-ven biJ gebrek

aan overtuiginB. Toch is dit aLles best te.begrilpen. : 
"r ;

Een terugsla,g na tlÍee succesvolle seizoenen geleurt zond.er daer..een Soede Verklering
voor te kunneri seven. Dear hoef je niet alrs^uetisch otrer te doen, BelangriJk is nu tle
goede tearngeest.te beíiaren.,dn vooraL elkaar tè steunen en te coachen op een positieve '.

'-rnanier. Bu'st en vèr{róuveÉIin de krra}iteit ven het tean zullen ook de trouve.6u.ppor-
ters uoeten opbrengen.' I,eat mérken, tlat U tlat ke.:r en ga geen "droomlt opstel1in6eu. ,
bedenken. if Èen ervàn' oveituigd, dat ve dit seizoen nog.héét veeJ- plezigr aan de nog
brigaile zu-],Ièn belëveni Vom"is een kl'estie van tiJd'...'! ..i.,/ , r

Met Un steun heefb hèt tea.E da"t veer snel te pakken. r,' i ' "

I'rans van , DiJk.
' ,)i: " I , ; :' ,-, t, :

Door omstàndighóden varén nij afgefopen veek niet neei in de gelegenheid ondeistàand
versJ-ag te plaatsen, Ondanks het a8.nbod voor deze veek, l^ril}en ve u d.it versLàÉ niet
onthouden.

Senper ALtÍus 3 - LENS 2 0-2 ( 0-1 2 oktober J.L.

Eerr trouïe {oèscbouvers.
p,-S. ff. t.U ni.t" gedronken en (een beetJe) overdriJven mag toch ?l

Wat een lredstrijd, wa,t een slanningl !! i". ,- >r*r .-,* .---...."§
voor de as,nvang v8r de ved§triJal za8 Je bet aI. !e vil oE te winnen paÍ.en zil, e.rin;*' I

De uitstraling, de beleving, de bezieling etc. Na ongeveer 5 ninuten'vas hqt aI iaak. ' r

Fred LanceL (iíe zi3 n:.3 oóít dat hiJ zijn rnond'niet oÈen deed op het velp?) vorstel-i']
de zich 6.La HomarÍo vrij, ontneek een hBrde tackel en scoorde SRIIJANT. Helaas''de
scheÍdsÍéchter .had. n.iet op- bet aloorzettingsvennogen van, Freg Serekend. en,flo-ot voor .

een .overtredÍng. Niet getreurd, vant LENS.2. zou LENS 2 nÍet ziJn on ook deze tegehval-
Ier teniet te àoen. .MÍóhei I'oiimen (ondanké Aat zj-Jn {erkzaa,mheden hem aani tè zien
zljn) versnelae (l) en passeerde, op een nanier zoals hiJ alleen kan, de keeper vau
Senrper. AltÍ_us en het vas terecht 0-j.. Na een Periode van berusting' biJ veLk gàed voet-
ballend e1i{aL zie Je dit nÍet, gebeurde het: de T.D. bracht hèt geheime vapen:'John.
tancel! Hij had zich aI de hele eerste helft zitten verbiJten in d.e dug-out. EIk
,moment kon er k"e.mD in ziin kuiten schieten totdat de verlossend.e lroorden kvamen:
';iJi"l Ë"'t"'"ér,i-í.ptr.;"iitílÀ"'.àÀ leen 1-o'ninuteri in rret vàrh en',1d hSori "GoAl,l"
Een verHoestend afEtandschot van tientalLen mqters nagenoeg in §e. rechter bovenhoek
van heí ' doef l' SCHTTTEREND ! 2:o duà..senper A1tÍus probedrde hierlà vàn. aues, naar
ireraas ( trdsàË''ÀevLrigd' Peter ) mee'i'"i,at' ei'voor hen'niet 'n' " 't' -' - i
Jongens bedenkt voor deze . onvelgetel"iJ ke. middag. Il Br".n, tlie reservering voor het zaal-
t je-is iru 

-éeiri icsestie vàn 'tija -. 
. '

*5r

)



Lcrngs de slcorEan \./on de Zl\A ladder
ffi-fl-[]-ff- t..i

Uitslagen

LENS 1 - AnCH/ornas 1
IENS 2 -RAS 2

Zaterdaa 16 okt,ober

,-l-
1-1

W.NR/PouIe ScheÍd.srechter veltl

I\.30 uur MV0t?2 - LENS ].

Zeterdag 23 oktober

Ll+.30 uur GDA L - LENS 1
1L.30 uur Loosduinen l+ - IENS 2

1015/006 A.M. Keislair

r031/006
roï31013

R. vd. Berg
J.A. vd, Hu1st

EventueeL afoeiden en infornetie bi-i John Boerema. te]-:3977213

Afmeltleí LENS 2 bÍJ B . vd. Nou]and, tel: 3962016. ,
I,i

LIGGING TERREINEN:

MVO r 72 - leyÍ{eg Hoek Noordteg, llateringen (celeritas) tel: 17h2-951r1

TNNS ( ze) .- Archipe I/Ornas

Afgetopen àatertlag wes het d.an Heer zover. LENS zaterd.ag Eoest aantred.en t98en het .

sterke Arcbipel/ornas det op de 3e pl-aèts stond.. In het eerste hatrf .uur gin8 het ge-
IiJk op. Maèr in tie 31e ninuut wes, het onze spits Xon van Oven die (ie l--0 oP het §core-
bord. bracht. Maar in d,e lrl+e minuut ïerd ónze voortreffeliJke kqeper Hans.Diemel toch
gepasseerd 1-1 en dit lles ook de ruststand.
Maàr na:de rust wared d.e Boerema-boys niet meer te houden. fn een hoog tempo gingen de

aanvalfen richting d.oel- van Archipel/ornas. En dqelpunten ksamen er ook d.e een nog ,

mooier d.all tle ender.'Eerst Erik Merghert 2-l en dearnB vriie trap van,circa 35.neter
iàt-"7a n"vÀÀn- i-r, roun uit een 

"oiou" 
v", Erik een kopbai van iohn Boereme I-t. '

Ioen kHa,n hèt nooiste tloelpuni van de sedstrijd. Uit ale dug-out kvam een seintie vql
Joop Willems naar Jan Zoutend.iJk. Die begreep ïat Joop Dedoelate en snelde met cle bal
near voren passeerde ÍJat tegenstanders en schoot van ongeveerd 20 meter in de uiter- , -
ste hoek en het lres 5-1' Dit v8,s ook de eindstand.
Ook hoorrle ik een €peler nog zeggen het doelpunten maken geB,t me zo gemakkèIijk' af,
het liikt veI een t'Peace off Cake". Maar ziJn.n-aam st'Bat vand" aB .niet 

. 

biJ d. 

",9.:,1.-

Een supporter

Uitsl-qgèE
ZRRL

VO€TBRL
Attent Zr75 3 - -L,ENS L ?-10

r,,

lloensdag 20. 10. 93 Klasse za,al Scheidsrechter

21.00 uur L,ENS I ,-0D83 R].8 0ranJeplein A. S. Dihal

Vri.l dae 29. r.0 .93

l-9,l+0 uur' BTC, 2 - LE$IS 1 RL3 ockenburg '' C. Kock

?t*aï 0*ata* aí ö+av 0 iF.? t *aï 0 tö? 0 *aY
Ook dit seizoen organisereà Jan Ham en Jos l{ittiàg wèer
traditioneel- de bekende KIJÀVERiIÀ8- en aIOKERavonaleD.'

Noteert u vast in 'uvr àgenda de volgende vrijdagavonden

26 november - 10 en 17 decèmber (aanvang 20.00 uur)

t{.,+ËÖ*Àv0.1 a9c.t49ö* 4 ? è * A.tr ö + a e 0 .! À T 0

,;,



t IrlA VRN H€T J€UGDFBONT: Algemaètkontoktpersoon:
Poul v.d, Steen, Chopinstroot 103, 2551 SV Den Hoog. tel. 397.01.54
8ii goen gahooí: Hrnold v.d. Don(k. t@l. 357.65.3?

Afbe]Ien voor ondeistaande \qedstrijden altëen bij Paul v.d,.Steeu (39?015\)
zo snel mo6eli;k doch uiterliJk d.e dag voor d.e HedàtriJd voor 19..00 uur. BiJ 6een
gehoor beLlen n&6,r ArnoJ.d vd. Donck (gte>lZ). In uiterste nood nog op de dag.zelf
beJ.len naar LENS (3661-311+ ) tiJ iemana ven ale J eugdkommisÈié. -. -.+; : , ,^.

Wedstrildproerauua A-B-C-D-E. en .F ,ieucd. :-. ,'.Ji ,-.-
.' ,,, .

E1ftal detum È.a.nvana teAensts,nd.er uÍt/thuis : terrein/vel-d sim.k. Í,ens

76
tb
L6
20
16

. r.6
20
1b
20
21
l-6

Al_

A2
B1

B2
c1

c2

1-B

16
20'
L6
LB
20
t6
20

"L6
-Lb
16' 
.L6

okt
okt
oht
okt
okt
oËt
tftt jr

oÉrr,",
okt
okt
okt
okt
bkt ,

oht ,*i
okt
okt
okt
okt
okt '

okt
btr .'
okt.
okt .

okt
okt'
oht. ,,
okt'
okt
okt
okt "
^i-. . r

okt
okt
okt
o.kt .
okt ..
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt

l-L.
th.
l-l+ .
l-1.
1I.
l-1'.
11.
1lr .
l-1,
i-[.
9.

19:
L2.
19.
11.
t'l .
l_1.
9.

11.
72;.
10.
10.
9.

'g.

§.

1l-.
!2.
10.
12.
l_1.
72.
10.
72.
11.
12.
11.

3o
30
00
00
30
oo'
oo :'. "
30'
00
00
30
00,,;+ i
30 ''
00 .i. _

00
lt,
00
30
0o
00
00
30
30
30
30
30
30
30
30
30
00
30
1'
30
30
30
1"5

30
00

SEV A1 uit KaBtelengrin6/L.' dartr
WestL8ndia Al+ thuis V2
SEV 81 uit Kastelenring/Lr d.an
trainingsdag op LENS (zie kopy) :,
KMD 81 thuls . V3
yuc c1 (r). ' ulr. ,t Kteine'Loo
trainingsdag op.fENS (zie kopy) _'
SEV Cl ' thuis V1
trainingsdag op LENS (zle kopy)
ttainingestege op IXNS (zie kopy )
KMD CL thuis VL
Delflb C2 .1." ... - ; thuis . ,'. V2 .

Westlandia'Cl+ thuis ,' , \2
Def ft ,C3 ) '. '.. uit Kerkèrpolderveg ".
vcs Dl thuiE vl
cDA Dl rhui§ v2
trainingsd.ag op LENS (zÍe kopy)
sEv D1 , . thui6 v3
trainingsdag op LENS (zie kopy) . :

SEV D2.. - . thui§ ,'.\2
BTC DL .' uit HouteiJk
HMSH Dl uit Vrederustla.an
H.v. Holland É1 thuis VA .

start 'herfststage op T..ENS (.zie kopy)
SEV E1 .' . thuis Va
start herfststage .op LENS (zle kopy)
HMSH EI " uit Vred.erustla&n
sta,rt herfststàge op IENS (zie kopy) 

_

BTPE1 ' :'u+t EoutïiJk ",
start herfststage op l,ElS (zie topy )
SEV E3 '' uit KÀstetenring/Lr tta.m .

start heffststage op LENS (zie kopy)
SEV E\ thuis \z
start herfststage op IENS (zie koly )
BIC' E2 . . . . uit ,' ,HoutviJk .. 

.

start herfststage op LENS (zie kopy),
KI.íD E2 thuis \2
start herfststa8e op IENS (zie kopy )
SEV I'1 uit' Kast el-enring/Lt dan'

l-0.00(auto).. tL.0o
' 12.l0( auto )

10.'3
13.l+

10.3
13.It
r.0. 3
l-)+ . oo

9: oo
r-8.30 "
12. 00 .
r.?.
10.
l-6.
10.
s.

l-0.
11.

9 ,. .'...-

0( euto )
0
5
0

'4

C3

CL

D1

D2

l+5 (auto ) ,,

00'r - -l 
'

4'
30 -'r l'
00
JU
3oD3

DI+

D5
xI

9, 00( auto )
3o( auto )
00
3o
00
30":

te).00( au

10
12

B

!2

L2
o

12

l-8
l-6
1B
16
1B
t6
1"9"

9.
9.

12.
o

'lo
E2

E)+

I]5

E6

riÍ

EB

r1

12

FI

'lo

-Lb

19
16

.L9
1b

'19
16
20
J_b

20
76
20
16
20
16

B.L5(auto) .'
12' 3o
10. I+5 (auto ) ,,
12. 30
9.00(auto) ''

12. 30
10. L5
12.30
9;\5 (auto )

.12.30
10. l+5

12. 30

12'30
9.30

12.30
9.30

12. 30
10.00
L2. 30

start herfststage op
HMSH FL uit
start herfststage op
BTC FI uit
Etart herfst8tage op
Monster F) (K) uit
start herfststage op

IENS (zie kopy )
Vrederustlas,n

LENS ( zie kopy )
HouttiJ lt

IENS ( zie kopy )
sp.park Pola,nen

L,ENS (zie topy )

.00( auto )

.30

.L5(auto)

. 30'

.15(auto)

.30

BIJZONDERHEDEN:

- aanweztg Jeugdkon[issie: A. 
jvd. 

Donck, P. vd. Steen en X. Vereecken.l
- J-ees onderstaa.nde kopy eens goeè. d.oor (herfstveek, konlributies etc. )
- opst elllngen , a1s bekend, net .uitzónd.ering ven:.

30



i, , -. , .d a. r - 11."'r
rste.hel-ft strafreservF. ,:.. ,i

!r.":, --. d _-.,

ii;':
'tlO LENS

O LtrX{S

O IE]'IS
O LENS
O LENS

O LENS
O LENS
O 

. 
IJENS

O IJEIIS
O I,ENS
O LINS

A2
B2
cr,
cl+
D\

D'
El+

E6
T7
r2

zonder V. Yd. Spek. J; I-,anle ee
zonder l'. Sendar.
zonrtèr' D.' ttè
zonaler Z. Okcuoglu en S. Ra.nhie
zonder F. ElkadÍri en T. YIJ-dÍr
W. de Sruin eelste heLft strafreserve.
met F, Nazarali. :
zonder A. Blou en R, SpÍessens.
zonder B. Btans (geschorst, wegens niet
net S. Bonyan6a,
zonder A+tr'ïeeren, :
met M. de Geus.

t (beide geschorst vegéns nièt opioien).' "

in (beide 6eechorst vegens niet opkonen).

opkomen ) .

,I

Heren leiders oDqelet I ll
De wedstriJden op zaterdag 16 oktober ziJn op die van CL en Eb ía alfenb,al vriendschaP-
peliJke veàstriJtlen. Er hoeven d.us geen kaaltJes nee en geen ruilforuulieren ingeYuld
te vorden, Geef na efloop ve] even d.e uitslagen door en evèhtuele biJzonderheden (niet
opkorners etc, etc, ) . t

Afgekeurd of niet? ?

VrÍendschappelÍJ ke vedstriJden vorden nooit v1a Lokatext doorgegeven.,A.s. zateralag
mogen danook aLle spelers van A1 t/rn Fh vanaf 8..30 uur naar LENS beLlen, bii tviJ fei--
achtig weer, of het voetbBllen tloorgaat of nÍet' 3e1 aLleen naar 366t3tl+. SpeeL Je laat
beL dBn ook vat Loter.

Inbruak/Diefstal . .

Afgelopen vrÍjdagnacht ziJn er ï balLen gestolen uit de uateria.a, Lks,st v'an de Jeugdkonnis-
-sie, De buitend.eur 1ras slechts gesloten door.de cijferóode en niet nidde]-s het slot'
ïet slot ïor(lt bj.Jna nooit gebruikt??? Dit j.s nu dus afgestraft. Een viiend.e.l,Ijk verzoeË
aan iedereen on voort&an ook d.e deur op slot te doen, Wij zuIlen zeer bj,nnenkbrt ook
de ciJfercode ver"anderen. Teveel personen kennen nu de code. Ook dat is niet de bedoe- -
fing. nén do.t feter op de zeterdag bleven er lreer enkele kleedlokalen ópen staan tiJd.ens
de }redstriJ clen terwÍJl de sleutel- altijd i.n de konnissiekaner aan}Íe218 zlJn, Het gevoLg
vas d.at er ook nu veer gèstolen vexd van een aantal ieugd.spefers. Dit is natuurlÍjk
beel vervefenal naaï LEI,IS is hier echt niet voor verzekerd. Noglneals een dringend ver-
zoek aan alie leiders om ied.ere zaterdag de kl-eedLokalen op slot te doen ook al, zit je
met twee tea.ms in een kleedlohaal. Echt het is notlig' ook nogmaals een velzoek Eah de
treiners om ook tijdens de trainingen de kleedfokalàn altiJd af te sluiten. Nu.staan ze
vaak nog open en een diefstaL is'zo'gepleegtt èn heeL vervefend voor de gedupeeralen.
De kLeedlokelen op sl-ot i Ja echt èat urot !! l , .

Geen trainincen op,...

naandag 18 oktober:

dinsdag 19 oktober:
voensdag 20 oktober: voor El" t/n F\
donderdag 21 oktoler: rrooï C3 en CL

De overÍge tr&Íningen geen nórmaal door.

voor de E-selektie, de keepers en de niet gesetekteerden D en/of

l'oó, ór,ca,ot en Di alsuede ae toóptraining en dé keeperbtraining '

In verband met de aktiviteiten in tle herfstveek ver.Íal]en onderstaande trainingen:

De herfstïeek op LEN§

Tiaditiegetíouv veer de notlige ektivitéÍten tÍitlens de herfstwèek op LENS. fn"Jamen-
ïerking met de eyenementenconmisiÍe , enkele trainers en leitlers heeft de Jeugdkonurissie
het volgentle progranma sanengesteLd: \. ;...

- trainingsstage op LENS voor: FI t/m F\ op 18 en 19 oktober
El t/m Et+ oi f9 .., 20 oktobèr ' 

'n 
- ' 'i;r

E5 t7m EB oP zó. 
"n 

àr ortotur, ',:. '

- trar.inÍngs stege op LENS voor: 31,C1,C2,D1 en D2 op 20 oktober
- avondvedstriJ den voo" : C3 en Clt op resp. 18 en 20 oktober.

,8*



- trainingsstage op IENS voor : C2 op 21 eD 22 oktober'. -,.. - . - . . _.^ ", .- t:.1.

Hierond.eis zirlién ri'e.Hat meer inforinatie gevei voor de dëè:Lneners ean dq tleiningsste,ge

Traininasst ace E1 t/n Fl+

Zoa16 ve vori6e week a1 schreven hangt het volledige pïograrlmB. van aleze tralningsstage
op het publiekat i ebor tl itr de hai- van ons itlubgebouv. Bekijk het naa.r eens: vedstriJden 

'ipLneltybokaal, spelÍetjes, bingors;r strandvandéline (pl t/n F\),.zwennea (Ur t/n. nB) ' ,

viër tegen vier j tiiliningen etc.i :Het kan nlet op. Sovend.ien zorgei] viJ ".vool het e-vonal-
eten, het ontbijt en Jul1ie vertrekken pas na de overheerliJke pannekoekcn te l-Iebben
gegeten. De liefhebbers nogen zelfs o! LENS bliJven slapen. Dit a1les kost JulJ-ie hele-
naÀt niets ttl we verlraeUten natuuliik au.e Epelers van E1 t/n f\. fan Je niet tlan is'
afbellgn op vrlj degB.vond 1r. oktobe3 biJ Paul vd. steen ( 39l6i3z ) .verpftóft.' i{iL Je nÍet
bli3veri'- s1Ëpen- àr-r, ts tlit geen probleem. ts Morgens ben Je weer van harte velkoo, De':''
trainÍngssta6e beEÍnnen iedere ds.g om 12.30 uur en ziJn de vol8entie dÈg om 12.30 uur '

veer afg'elopen. .l ,, - '

., '']

NatuurLljk moet iedereen die bli'Jft sJ-apen tenninste heenemen:

- een étretcheï, .matres of luchtbed met èen kussen en ook eeD slaapzak, een pyJamo 
'tanalenboistel -, tandpestri, ke.n, zeep, drie, handdoeken, schoon. ondergoed en schone

sokken, tr,,ee paar iàettaíxreoing (incrusiÀr een oi tvee trainingsiakken ) en schone'
kleren om mee nas,r huis te gaan, sport- en voetbelschoenen, een Jas en een trui
en de spel-ers van E1 t/m EB natuurliJk ook een zr.,enbroek. Dearnas§t moeten Jul-]ie
ook niet vergeten ou'een knuffetr nee t.9 nenen andeïs kunnen Jullie echt niet sl-apen'

even doorgèven aan'
uw klntl gehaa1d

'eia peniek te voor-'

de hulp van de oualers van E5 t/n EB valt ons ontzetteDd tegen' 0f deze Jongens
kunnen gaan zveumen (vervoer), kunnen bl-iJven slapen op LENS ( slaapo-uders.) of ,,
pannekoeken zuLlen eten (bekvaders of rnoeders ) valt nog te bezien' WiJ biiJven-
zoeken naar hu1p. NotuurliJk kunt u alsnog reageren. 3el Merian vd. Donck tel-:' '

3g'l-6fi2. Ook zoeken'we nog vervoer vooi naar het strand te gaan met F1 t/n F\ op
ms.and.agavond om 18.00 uur.

' : i. . 
"Kinderen d.ie niet'Ï,,Í11-en dliJvèn sfilpen moeten dit vín'te.voren we1

de leider. I.íe verzoeken d.e ouders on duitleliJk door te Seven wanneer
-vord.t en vanneei hiJ. ri-eer teruggebrecht vordt. -Dit on onDodj,§' gezoek
komen. Haal dus niet uw kind lreg zonder dit bii de leider te mel-den.

D^

Treiningsdag voor 81,CI,C2,D1 en D2

Via de trainers ziJn àe spelers ven bovenstaande tes$s ingelicht over d.e trainingsdag
op aroensdEg 20 oktober. Sonroige trainers heblen de groep iets groteï gengaÈt zodat, ook
enkel-e fanatiekel-ingen van 82,C3 en DJ aaívezig zutlen ziJn. ltte verwachten JuIIig alJ.e-
maal- om 10.30 uur op LENS' Neeii naast je normal"e trs,iningsspull-en.-in ieder gevaL een
trainingspak, foopschoenen en }adslippers mee. Eerst een training:lsaEen met een tientql
spelers van LENS 1 en 2. Daarna om t 13.00 uur een gezameliJke funch en vervolgens vat
positiespelletj es en onderliDg voetbal. on t 16.00 uur is het afgelopen. VeeL plezier.

, 'ooTrainingsstage voor LENS -.
Eèn finatièke traiher hebben Jul1ie die graag wat éxtra tiJtt in ziJn e1ftal steekt. '

Jullie profiteren ddar van. Op woensd.ag eerst een traini.ngsdag op LXNS gevolgd. door een
trainingsstage oí dóndeidàg 21 en vriJdag 22 oktober. Het pro6ra.mma is alsvolgt:
uono.eroag: r-4 . uu uur verzameLen op LEi'lS- 

.. .,--, ie .óó,u"r.ruNitóà---niàvr'r- 
-. r: "''

na het eten een avondprogra.nma buiteh tEltS.'Ëlapen doen iutlie ook op LEI'IS '
Neen al-Lenaal mee: eeu fuchtbed, slaapzak, kussen, pyJa.[le' tand'enborsteL,
tandpasta,- een -tw-eed.e- set voetbalkleding, een èxtra trainlngspak, voetbal-
schoènen.j.. spói1Ëchoenen en baAs1ippels. .' -,::r.:-

Vrildo.g : ne ontbiJt. een' leuh en sportief progralruIa t/tr t L6.00 uur. \
Er vordt een trtéiie -biJdragè, van-Ju11ie verwècht. HoeveèI ?? Dat horen Jullie a.s.
zaterdag van Iied'. i', , : !Ï'

. t -".'.:.i ...,:- .,*'"./,. ". * -'a"
; ..-,.i .-.:: , : ,,1 ..' .! ' . ;j

t ta:.. .



Pupil- van de Week (,.

A.s. zóndag verwachten ve lrnol-d 0osterveer oE ! 12.1+5 uur op LEïS.'De keeper van
IENS Dl- zag vorige keer ziJn niddag afs puPil varr de veek in het vater YaLlen j HopeD

dat het nu wel doorgeet en det LEIIS I beter Saat prestelen. !Íe rekenen op heel veel
toeschoulrers. Arnold, veel plezier. , " :

Dé binnenkonst van de voorverkoop viel behoor.IiJk tegen.,Veel eLftallen hebben er liSE
aan gédaan. DBn venÈf deze veek maar de echte ]Oten vexkopen. Doe eens ietS extrsts.
voor je club. Hoe ??? -l,ees de kopy van de evenenentencomrni ssÍe na.ar eens.

Haagse ieuÉ(d

Ook d.e, Haa6se ltoetUat Bond gebruikt d.e herfstvakèntle voor ebn grooi santal akt,iYitei-
ten t.w.:
0p 18 oktober een trainingsdag voor het e1fta1 t/n 12 Jaar. Van LENS D1 doen Eeel
Jós Brittijn, Micheal vd. HeiJden en Daniel Koegler. Op 3-B en 19 oktober een vÍJfban-
d.entoernooi te ALblasserda,m uet het elftal t/m 13 jaar. Van L,'ENS C1 doet mee Henk de

Zeeuv. Op 20 oktober tenslotte een toernooÍ biJ Vitesse Del-fb _voor het eLftaL t/u Ll+

Jaar. Van 1ENS Ci komt 3utger Hendïiks in aktie. De tegenstanalers ziJn ook niet nis.
óefluisteid wordt dat AJs,x, Feyenooral, Sporta en PSV er ook ziJn. Dat vortit snul-l-en.

LENS t/m 2ljeqr
l{et kan niet op in de herfst,reek. LENS t/n 2l Jaar speel-t da.n thuis tegen Sparta.
Vori6e keer kvo.m Spa.rta no6 met een aantal- anateurtJes. Het werd een pBksla.ag Yoor deze
boys. Nu kornen ze echter net het sterkste. Jeugdelftal, llJiJ ziin benieuwcl. pe aftl'ap is

-on, 19.00 uur en vÍe weet doen er ook nog èen aanta] A-kLassers ven ons ltree. De spel-
regel is tlat iedereen het noet verd.ienen 'op basis van prestaties, inzet en mental-Íteit
Ín de afgelopen velièn. Maarten, ?eter en RoJ-f nodigen de spelers uit.

UITS],AGEN JEUGD:

3-)+
o-2
5-1
2-q

1-ll
2-t
2-5
l+-3
0-5
0-6

Ook deze ueek ïeer geen beschouvingen van de Jeugdkommissie, lltJ schreven aI genoeg en
de redaktie lrÍl terecht zovee] mogeLijk Yasthouden ean een LENSrevue ven ].2 paginats'
IJr stond genoeg te lezen in deze LENSrevue. líe hopen tlat dit'door zoÍ{eL de Jeugdspelers
als de ouders ook gedaen is. Soms denkeh .we vef eens dat te veel- LINSers tle LHtlSrevue
nÍet of nauvelijks l-ezen, onze smeekbedes om hulp biJ de herfst!íeek, het verkopen van
Ioten van d.e grote kl-ubaktie en het betal-en vs.n d.e kontributle feveren nauvelijks reak-
ties op. Vooral het l-aatst,e baart ons het meeste zorgen, MaatregeLen kunnen echt niet
langer uitblíjven. Deze veek zu]len viJ de ouders schrifteLÍik benaderen'. ons 8eduld is

LENS A1
Quick A3.
DevJo 81
IENS 82
LENS CI
LENS C2
Die Haghd C2

. Quick §teps M1
LENS D]..
Ï.ENS D2 .,

RA§ DI
Quick D5
Grevenzande D)+

Gravenzande
IENS A2
LEXS 81
Duindorp SV
Gravenzande
Quick Steps
],ENS C3
],ENS C4
DI.IO D}
nvc. D}
I,ENS D3
I,ENS DÀ

I,ENS D5

sv A1 0-2
2-lt
)-a

81 3-'
SV Cl 2-I
cL 2-2

1-q
0_7
6-o
0_3
2-q

0-10
l-2

DHO E1
BMT EI
IENS E3
Dynaroo!67 Xl
TENS E5
LTNS E6
LENS N7
Lyra i'l
IENS F2
Scheveningen Flr
Maasdijk F3 -

- LENS El '-

- T,ENS E2

- RVC E2

- LENS El+

- Cronvliet E3

- Juventas M2

- LENS EB

- LENS I'].
- Te ilerve FL

- LENS F3
- LENS F[

\op..
,

" r0 *
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IENS A1 - Laakkvartier AL

OB veraoek, van de red'ektie, voortaan een betnopt verslagJe' over het hoogste A elftal.
Een klinkende overffinning na de onnodiS geLeéen ned.erlaag van vorige veek. -Een Prina
eeiste helfd net t!Íee schltterende doeLpunt €rle n€eD tweetJerr JeffreY en Michel scoorè

beheersÍ tle l--0 Sar y staat garant voor de énoeiharde 'pinget 2-0 en dq, clerde, echt

een hele . loooi , cornèr van BarrY I Mlchèf k1imt zéér hoog en knikt beheerst v1ak, vo9Í

theetljd d'e 3-ó' binnenl'De" .echt,e kenn ers gingen ér voor.de tïeede heLft eens even lek-
ker voor zitten, en lrerden getrakteerd op toch ook een feuke tweede helft. Binnen 5 'flin'
in de tveede hèIft verat tle score opgevoerd ' roet een priua voorzet van Roger ïerd Kosse

een ideale scoringskans geboden en bracht de stend op \-0. Kansloos rras Pesca] ' die det

spectacuL&ire redtielÍngen de nul hail kunnen hou'Ien' blJ ate l+-1 tegentreffer. Het - vas

LE\IS die het sPe1 dieteertle en- de 5e treffer ves in aantocht, een knap neentvéètJe" vau

. i r I : ,, r..

Kossè met 'BarrJ' die.de stanal dqqrnee op 5-L zette. Aanval kiezen'brengt we1 risic'o net

zich nee'en Lakva. counterde de 5-2 binnen. Door d.it sPectaculaire scoreverl-óÖP is het

rroeiliJ k ' een ' klein' stukie te schriJven, dus nog even ! 6-2, ïe kregen er niet 6enoeg

van, na door
hebben, trot
verd het ook
heren d.ie ni
E<iuin, Ted,

Hans Boist .'

zetten 'van Kosse kon S idney , na eerit 'enkele nkle ine kansJes[ gemist te
s met ziJn gescoorde doel-punt,, de rniddencircel oPzoëken . Vlak voor tiid ' !l

nog even 6-3 door een net perfect EebourÍde Euur, stuiten heien' I Afle
etg enoentl ziJn in het verslagJe, ook van Jullie hebben we echt genoteq '
Badr, Raynond, Tezcan, JeffreY, klasse I

- vJ
- LENS 

'AI': 'sj Gravenzantle SV O-2
'" .:.f

Met een behoorl-ijk lonnetige veekJè abhte i de rug vaarin tle van te Yoren. eengekotl digde..

discipL inaire touvbJeis, Íets strakker aangetrokken zoud.eu 'wortlen , ziJn de eerste, eu

naar ik hogp "a.u,b. de ]aatste, voor het he l-e tean zichtbare, luaatregelentt genomen '
Ook de- 

'rviJ 
and s-Gravenzafrile profiteerdé mee van deze. toch vef flinke atlerlating, entlI

von toch gelukkÍg dezer'bok roE[re lige vedstriJd.
Zaterdag een vrienalschapPe lij ke' 'wèèstriJ d tdÈen SEV en. de Yeek erne veer competitie, in
de alweer een thuisvedqtriJd, tegen het Westlandse lYra. Gaarne ied.ereen weer voor

hontlerdprocent aanwezig, en ook JiJ Jal ! .Heren invs,lfers bedankt voör de Prina inYal-
beul-t en hopen aIleen no8 bii blessures een beroeP oP Ju1Iie te mogen doen'

Han6 Borst'. ,

Suick Steps - LENS C\ (o-?

MetgemengdeSevoelensbegonnenJu}lieaandezewedstriJditeSen''ueiden''.voetbaflen.'.
nue àrt rà ecít nÍks. TocË *r" 

"Én 
vaerschuving op zrn pl-eats vant sons,ziJn danes

ni"t .roo" de poes. Toen eennaal de eerste bal ln het d'oeL van de tegenstsn'ler was ver-
àv"""r-""ra "i.1"kL"Í,"g".roetta1d 

en in een uiterst sportieve match nanen Jurrie dé

voLle viÉst nee naar ;'Í,ENS. Denken JyJ-Iie uo6 even .airn het speL dat J r+Iid leitier het

LiefÈte àiet'?.. tr'rans ziet het àréàe voettàr ( kamer )breed eí I'HOEKE lll Cees.

Die llaghe' -" mnS Ca '

de él.ftalfoto_ts !?!

Cees

rs-Gravenzande Wl -. LENs D5 (1-2)

Een L,edstriJd met vat vrange nasnaa'k rÍant met een ordinaire. scbop 1ier

àe ziilijn iuiten gevecht lesteld' Toen de rust wes herstelt scoorde

,r.-i""""r"t de krlet: ttDià is voor Jtmny!t was ileze overwinning mee

Mannln een conPlinent v€.n BiJn kart, vant Jull-íe bleven ondanks eIles
len en qees II bedaqk-b voor ale traktotie ' Denken iul-Iie nog even aan

d. een speler acht'er
ju[ie tloelPrint
r den verdiend.
sportief voettal-

het bestellen van

Alveer een Spannenqe tDprtiJ voetbal die LENS uiteindeliJk. vist te
de kvan a1s eerste
nin of meer tegen

sprong ontlanks het betere 6Pe1 vÈn LENS

winnen. 's-Gravenzan-
. Daarèoor ging tENS
rgespeeld en
ig druk klegen * 11 r

'9p tvoÖI
zichzelf voetballen, er .}reral niet 'goed neer orre

bÉlverfies waardoor Abdoel en Ferqy het..onnodbadtlen te vaak vaàk;

)

)



maaf alit rnet veel inzet prina wisten op te fos§en' Miohael èie door ziJn blessure
mear één hefft nocht speien gef tLak voor de rust het'tèa.rn een tr'linke opsteker door

,iad"I lr*n een goed uiigespeéIOe Goa1. Na de iust ging het toen beter en Sling LENS ln
à" ,enu"r op ,oàk o*rr d." viriiende treffer, die,uit-einaleliJk gescoord verd door de ge-

i.,.,Xti! ,r.u"- opgeknapt,e Garry. Een noeiliJke uaar iàch vei6ientle vÍnst.

Teun.

D\,I0 81. - IENS E1 -l+

Patrick.
BI'{I x1 - I,ENS E2 ',' O-2 -

Hens.

I,ENS . BVC E2 1

Jullie leider MefÍs.

Juventas M2 - I'ENS E6 \-1

SonJ a.

r,ENS.,EB - LENS 1"-2)

Complimentjes een beide partijen en èe keepers.

Een oualer van E8.

Na éen goed.e Íarniag-up begoÉnen fiJ net frisse moed. Ne é6n ninuut sc

nu}. I.Íij-hadtten geen geluk vent ziJ uaekte door ver schot 1-1' En toen

t,et .2-1 achter. óoor. uÍet ze. alten te bliiven vechten nas;.ten vÍi gefiJ
doelpunten, dus veer voor. Het werd nog heel spannend want ve uaakte
àà"ipr"t. óus gelulkig vonnen viJ met )r-3. - . '

oorde rJ1J een
krJamen $iJ ïeer "

k ciok veer triee
elIèbei ooÍ "ït....,

Door een heerlijie pot -werkyoètbe] heeft l,EI,lS deze vedstriJd gellonneu. Er verd goetl

samengespeeLd en 6eieken vie er. vriJ etond. De eerste hèlft kregen we vriJ veel kansJes,

*"o.ràn ér twee vÀrden gescoord, een door Bart L, en een door Kevin. In de tveede '

helft ging cle striJd vii; eeliik op, 1,'aarbiJ LENS d,e meeste kansjes kreeg. Hel-aas,

gingen de balfen niet in het goal.
Éen lekkere HedstriJd net Eoed inzet van iedereen'

Jongens er verd ïeer lekker gevoetbaltl en ook was ik eenB een keer tevredqn over het
samËnspel. Helaas noet ik er eLke veek opletten d8.t iu1lie komen helpeir bii het verde-
ttigen waartloor ïe tegen 8o8,1s kriigen naar ik bliJf holen dat dit ook nog in orde kont ' -'
;;tà;';;;iliJa ,ou*i"n iiJ er t eiàas achter komen tlat er onvriendeliJke visite- in de

kleedkamer iai geweest en det er tlrie tr&iningspakken vs.ren nee Senomen' Vanaf heden

e'aat de deur op slot en geef ik de sleutel NIXT Eeer uit handen zodat dlt niet neer kan '
;;il;":-i; iilaierroo" ieb ik aan JulLie ge,'.rea6d of. ik Ju1lie kon opgeven'voor het
iwaLuventoernooi en dat heb Ík tlus ook gede&n. Ik hoop dat Jullie zaterdag ook op de

maandag avoutlen als cleze:er ziJn. Het is er voor JULLIE ' Tot zat'er'Is6 '

JonEens fantestisch zoel§ Jull-le voetbalalen. Het is J s&Itrer dat we verLoren, nsar dear

konàen Ju11ie niets aen doàn. Ze var€n nogal groot en fanatiek. I'iJn dat Ju1l11è toch

Jebesthebbengedaan'KopopJongens,vo].gentlekeerbeter.

Zo hier een verslag van spsnnende wedstriid tussen LEI'IS ET en LENS EB. EB na.n a1 spoe-

dig cle leiding. Maàr E? vocht terug en kíam gelÍJk; toen hansen over en weer a&r ,oet

tvèe grandioos keepeÍs onder de l-at. Toen ik ttacht het vordt een gefiJkspel trok ET

aan hèt langste eind en Ïíerd. de eindstand 2-! ma.zr ook een Sroot compfinent voor E8

jongens: toóh ,goed Sevoetbald! ! !
jor,gens van E7 tot zaberda,g dan .gean 

ve naar B.T'C'

Ghiel Bforí'.

Jullie hebben goeè gespeeld J o.Ilntrer het zat eI. d.eze veek niet echt in. Maer voLgende

veek gaat het vast bet,er, tlaar houden ve ons maar aan vast. Jongens tot zaterda8.

a12r s,

LENS ET - I,ENS E8 (2:1)



LENS

Algomoonockrctarleai'.' sclÍétorilal Tólo/Lotto
W.M. Kouwonhoven G. Kompomran
Br6m Frosslraat 21 ' .BuÍ. KEmpeohoerstraat 9-O

2552 CZ oon Haag 258l.AH MonstoÍ
Tel.: 070 - 391 24 74. -. 'Tel.:01749 - 12602 . "

sExö ïskrernricar: ; spongon.ken "--
Senioíen zohd.g - , J.:,.:d. Lubbo
G.J.v.d, kleii .." I 

-" 
YliorboomstraEt 3o3 ..,

Verhulstlaan 1-- ,2564 JA Don Haag ji
2692 BN 'slcravonzando Tol.: OTOtr 323 35 25
Tet.:.oj 748',- i8149 -. ' - , ,,.* ..

BARXO: Bar Kommi66ie '
seirloien iariraag mw.l. vàn der Bors
J,C. Ham ' " Kokosnootstraat 67 '
Melis itokslaan 1846 '.\- 2555 XB Den Haag
2541 Gc-OonHaag , Tel.:O7O- 3259974
T6l.: o7o - 367 96 87 .: t

. '' EKo: --' ',l , . 
-'' 

-
Senioren roalvoetbrt:, i ' EvencrirJnten'iommiscic 

-

G.J. v.d. Kleij ,. mw M. van d6í Oonck
Voíhulsllaan I . Jan Romoinstraal3T
2692 BN 's-Gravonzande 2552 l(A D6n Haag
Tol.: 01748- 18149 T6l.:O7o- 397 65 32

JUXO:
Sekror!riaàt ieugd " ;
P. van don Steon _ "
Chopinsi.aat l03
2551 SV Don Hoag
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Maandag 20.00 uur in het klubgebouw

VROEGER

en

EERFST
AIs je ouder !,ordts heb je het volgenB de kinderen
altijd ower vroeger; het. wordc dan ook st.eevasg

'lreantswoord met. de opÍÍerking daE er Èoen ook paarde-
Erams redèn.

In ieder geval : hoen wij vroeger nog op de kl.euter-
Echool zaten werd er, a1g het weer zo onbestendig

.wae aLe nu, alcijd een herfaCEafel gemaahE.

Je werd dan door je juf (wij herinneren ons niet dat"
'we meesterE hadden) het bo6 in gèsguurd orn herfstaE-
È.ribut en te verzanelen. i

,van de gevonden eikele maakte je een poppetje, van'kaEtanjes met lucifer6 een epin. De màegèbr;chbe
bladeren werden Eedroogd en vervolgenB meÈ alle
andere goed bedoelde rrrotzooí! op een tafel gerang-
echikts -

Dit el1es onder hec zingeii van bekende herfstliede-
ren (nhoor de wind waait door de bomen" Én "zachEjestikt dè régen Èegen het zolderraam, )'.en met het nut-
Eigen van lihonade en zelfgemaakte beukenoEentaart . :(heefb u daC .wel een gegetèn ?).. - ,.
Korrom : het was één gr:oot :t.."t.:,--. ' ' , .

Of dit Eegenwoordig nog gedaan wordt weEen we niet.,
Ínaar uet we weJ, treLen is dat LENS de jeugd niet
zomaar hec bos in Btuurè want de herf€ÈvakaDbie
staat, bij IJENS voor :

EERFSTI{EEX - ÀEÍIVTÍEIÍENWEET,

De atÈributen van tegenwoordig bestaan tshane uit
sportkleding, al,aapzakken, pannekoekenl baIlen,
wedetrijden, trainlng ( 6tsa9ee ) en de tafel heeft
plaaEe geÍnaakt voor heE veld,

ie deze week neE een
t de week er aI-

De redaktie, níeuwegierig a).s vre.zijn, ia,,'gewapend'.
meÈ slaapzak, pyjarna en tandenborstel eeDs pools-
hoogEe gaan nenen eD hoé wlj diÈ overfeefd hebben

AIs dit.6tukje geschreven woldÈ
paar uur oud en als u dit leesE
weer bijna op.

]eesL u hapelijk volgende week

^.,t/"
./Y§'\

een snip verkouden redaktie

tÈ

it. tE gr.vu. DrgiDq 1
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PUPIL UAIiI DE WEEK waa
ÀRNOLD OOSTERVEER de be-

''' trouwbare keeper van DL
: ,! en,Eamen me.E de hele fa- 3

mitiq.,had.hij, #, z"ld1s
van zaln leven._
À1s ziin EEersDe-Ler l(oog

- hij (hóe kan hèc. ook an- -
dere) patrick P.uisber. :.i: .ii.r;
Hoe hii alIee beLeefde

"à".JiÉ 
hij zelf in zÍjn'.'":--. r .ters1ag. ':,- .'' ; .j \ ": i.P' I :'.
.r,i :,rr.r-, .,-.9!,r

q was ik pupil van de week; .,,-h'èlevenis om deze middag mer

5")
,Í ï:i rirr.

i

Afgelopen zonda
ik vond het een
heE 1e a1les mee Ee doen, i

".rf"."". 
fk wi1 iedereèn bedanken voor deze'

leuke middag. i . !'. 'ï t .it ':,
" ÀRNOLD.

De fcto's zijn be6chikbaar gesteid door
EÀEo - foto v1d6o '

Hec kan nieb op sranc a.6'. zondag bij de.wed-

"iiiià i,er'rs - w"àt t.t di. is' dd pupil van de

,À"t'' nuua Kaffa, de snelfe rechEsbuiEen

"ài'oàr "i: verlrachten je om 12'45u op.LENs'

{ffilfi@ op vrijdagavond 19
november organi-
seerE de EKO voo.r
afle LENS-Ieden en
hun introducéeE een

F T ET S EN S TAT,LTNG S LEED
Zon<iaq'6 afs goed LENSIid eEat ik altijd
mi:n fiets in de stalling' Grooc wag mrln .'
veibazinq toen ik mijn fieE6 j l zondag u1E

- à;-;a;rií"g haaide ei er een behoorlijke
'- 

"i"q 
i" niin voorwiel zat' Gevolg : ik kon

naa; huis lopen en een 6chadèpo6t van
Fl . 99.-- voor een nieuw wiel'

. ir'ir""i dat àiegene die gebruik maken van de

iieise-nstafring-wat voorzichtiger zijn rnet

ir'rd.r*".ta sPu11en.
Fred Si l iakr're

n.b, zond'age ga ik voortaen maar lopen'

. .MODESITOVí Erofe:e
TUSSENÍSTÀIíD

' FÀNTÀsrrscHÉ MoDEsHovl '
óo die avond za1 een deel van de coLlectie

"'"n-à"r. 
sub-eponsor FREE-KÍCK (familie van'

ó.tttoov) .r, ,a-n d.*e.mode ÍsÀNDs' uiE vlaar-
ài""à"'fn""t & !'liIma Dijkgraaf) getoond wor-
deni de accesoires worden beschikbaar

"""i"f-a 
door parfumerie '!BEÀUTY" ' DaE bece-

Éenc dus niet alleen (winrer) sporEmode, maar
ook <iaqeliike rnode I

neze sóinqénde modeshow, welke om 20'30 uur'
LÀài"c. ,ir muzikaal omIÍjst worden door
aiËcotfieek 'HIGH LEVELi, die na afloop van
de show eEn fantasEi6che disco zal §tarcen'
ttàu..at u dus 19 novem.ber vast in uw agenda'-
iràr,c .at.tt Ínaar dat het een bijzondere avond
zaL worden.

ciorI' cLUBAcrrE
vanaf heden ziin de loten van de Grote Club-
actie verkrijgËaar bij leden van de EKo en
aan de bar !-óok kunnen a.s. zaterdag de
bestelde loten oPgehaald worden; er liggen
èr'noq enkelen klaar !'tooo Éus nu een' 10E à f1'5,= en steun LENS!

seizoen eèn paar wedstri-iden oud iË
,ii -àp"""iàt'""trààt a"- Ér""enstand

o féi Èegeerde E+,J TRoFEE. oP dit.
aaE aan de leiding Henk van
; rnaar hij voelt àe hete adem in '
van Brian Linger, Marcel Zaalberg
van deL Laar met resPecEievelijk

7,25 en 7 punten.
ooj< rnet Ed Roos en ilans ÀPonEoweil noèt erg
;;Ë.;i;g gehouden worden 

-wanu zii vcl-gen op
korte af Etand .

Daàr hec
p1àaE6en
van de z
moinent g
wanrooij
zijn nek
en Oscar

EnElrou6jasE al6,t2jj is, nann 'Jan HeinË de
Édàone Eaak op zich om deze afJeveting van '
de, E+J-xrafee te verzoxgen- I

Jàn-je de grrote stjmuia?or achÈer zijn eJf- ,

Ëal.: LENS i; voriE seizoen sprak hij noE - i

aver "de jonge wolven" of dic nu ook nog hec
i"irt i" ïrín*u, wij graag van J:eri ' Hij
-bekeek, schtgef (dat kan je weJ aan hen
overTaten) en gaf Punten.
Jan beàankx voor'jouw bijdíàge. r'-' -" rr;'l l

óè LENSE6!iu. PeEin. ,

de redakt ie

e.fu'dÍ{í

Éï

ï
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LENS - LUGDUNUM

Of hoe je door de bonen 'Ë wout niet' neer zie|'

op een uitstekende graemaE (bedankt Marcel Keua' Fran§ v/d Berg' cees Bogisch en

:;";;ï"-il; 
-Ni"o) .i ^.u-i.à"Àiig 

*""t begon o.1.v. echeidE 'E t{ouÈ LENS aan de wedeÈrijd
;;x:;t;";il;;l-irui--,r""'"'n;;-i;;d";" aan Ëe zien, dar zij be'efEen daE deze wedsgrijd

h^aat rror.den. Met eeir 4-4-2 syateem probeerden zij Lugdunun af te Eroeven'
fl:ï"ï:;X,Ï:=:;"";;;àï;."í; r,àïti "p 

waàrbij. ei door onze jónsene een aantal soede kansen

í.ia".'g"".".eid,',""iin Han6 ÀDontoweÍI schitterde'
Maar her dient gezegd t" t.l"iàtt'a"t doordaÈ zij kennelijk moesten wennen aan het ByEteèn'

il;;à";;; i"oiai-a""i h"; ;iàà;; eèn aantal soeàe moselijkheden kreeg.' In de 40e minuut'
iïËIË'^iËr.rà-i"!à". à*,ae p"ïí-"i--r.È nià ig.r"àkt, p.rÉe"rà. op recht. Hane Àpontoweil zijn
Ee.qen.Eander an gaf ee.r-il1lriïik. ,oo.rÉC op Freà SDa die bàheerEt en fraai afrondde: 1 - 0'
I'iliii"ilii-i"rË' Ër'i'.,ins ;à"R;;;''à"-;;i-à" "àn"r 25 ineter Plaa!6Ee hij de bal keurig in de

[rri.i;d, 2 --o , tevene ruetoEand'
.^i-

ómrrent ae z"'n.Jtt kunnen we korE zijn: treurig. vanaf heE begin.wae Lugdunum agreseiever'
;";-;;" ";;.ià";;;É;"; 

aràïa.-i" àà rn"iai,se. Eerót werd in de sé minuut een fraaie treffer
afoekcurd wegens te r..óiïi-f"pp""' và*ofg"nt in de 9e minuut' een doelpunt van Lugdunum na

.;í";;i;;"-É; i iànepel si Éuat i ' vàn : Lusdunum- §pe1èrs '
,6 minuten later na "." f,""ttttt"p 2-2 e; jn de-à6e minuuc na een rnisser van Patrick 2-3' In
, de 37e minuuL de .oara 

" 

''g":"àà'-bËsi i=ulng van de scheide na een onbezonnen aktie van spa -

rood dus. . .
\n..- zt1in.lindl de eeheids kan nooiE de gchu}d,krijgen van dir verlieg!
iË;;";;"";;";;d;;ti j J mec 2 sezichten en die we heeL vlus moeten verseten'

.7a n Heins

:!
K.N.V.B.2e Klasse A

ffi ffiffiHffiffiÈlËffiffituffiWW,

wffi-ffiwffi,ffiffiffiffiffi

Het leek zo'n heerlijk voetbalmiddagje Ee . r

worden afgelopen zondag. LENs-Lugdunum- !'as
in de le Ëelft een uiÈermaEe aantrekkelijk.
à""i. Èinaefijk leek de vorÍÍr er weer te zijn
bij diverse epelere en de LeidenaarB wllden
beÉtist een bijdrage leveren er een goede
oot voetbal vàn te maken. Hec waË weer eens
tuder:weEs qenieEen. Fraaiè akties en vele
boeiende mó.ent"., voor beide goale.
De 2-o voorsprong bij de rueL vrae ook beEE
verdiend t. -noemén, orndat LENS beter omging
met de gebode ruimEe en aggreseiever §peelde
dan de teqenEtander. De beide doelpunEen
waren uitionderlijk mooi. Fred sPà werkte
een fraaie aanval af na zo'n 25 ninuEen en
evenlater schoot Ed RooE van afstand in de
kruieing 2-o achEer dè LeidEe doelman. Pa-
trick p[i6ter vorkwarn tegenlreffert door
enkele subliemè akt ie6 .

trlaar dan de 2e he1ft. ' . ' Saqha Glaudemans
dachc voor 3-0 Èe zorgen, rnaar zijn Ereffer
werd on onduidelijke redenen -afgekeurd. De
onzekerheid eloop-in de ploeg en de zaak' ..

zakEe al6 een kaàrEenhui6 in elkaàr. Het
;raten beqon weer. NaEuurfijk ftooe de
'scheidereËhter in die faee een slechte par-
Eii, maar het wordt a1]een maar erger om

daàr hee eigen falen op af Ee reageren. Een-
iéder weec àat en eoch gebeurt het weer,
ondanke de waarechuwingen van MaarEen Rog'
Door aI 6.g ugezeik" vrerd er steeda meer
tegen gefloten, waar Lugdunun dankbaar ge-
briik van naakte. De iconcentratie waÈ ver-
dwenen na de aaneluitende tréfÍer en de cha-
os wae compleet toen de Leidenaar§ de
ooli ikmaker binnenknalden. Domme LENSfouÈen
iingón hieraan vooraf .

ziet u heÈ ook zó...??! et
I'ENS.LUGDUNI'N

En het werd nog erger helaa8. ze
oo baeie van de 1e helft, dik ve
wàrd volkomen onnodig uiE handen
Doodzonde-... ! Fred sPa kon de t
ling nieu verdragen en réageerde
onboelaatbare manier af oP een E

t

I
{i

ffiffiffiffieffi ffiffi ffiffiTffiffiffiffi

oonvong: 
.l4,ffi 

uur

terrein:LENS, hcomp I

Hengeloloon, Den Hoog
D. ir

Ifs dat ene,
rdiende punt
ge9even.

eleursEel-
diE oP een

egenEtander.
Hiex wordt LENS niet wijzer van. zeker ook
niet van het overoPannen gedrag van enkele

adrcpak
TELECAAEOE

íoro[oflG scmrEc
hudrgmgqir ln. 132 DírlH ldÍ10.3nU.15

Van dèr Velde
't Veentje
ET'I<ETVDE
VEF'HUI.ZEFIS

al. ,.Elsr.vu. P.siha !



LENssuppor.Lers , Dit gedrag is nou neL wat lre
bij LENS nieE kunnen gebruiken. Ik schaamdè
me er diep voor,.,.l!!! NaEuurlijk is de
È.eleurst el,l ing grooE bij epelers en suppor-
t.ers, lranneer je na zo'n goede 1e helft oi)
zo'n klungelige manier verliest. Daar baalde
ik ook verschrikkelijk van. De zondebok
wordt dan de Echeidsrechter, die door hèt
gedrag en gesehreeuw van enkele Epè1er6 ell' '
supporEers EEeeds méér tegen gaat f1uiten..
Het. i6 een niet goèd maar wel logisch
gevolg. wat mij verbaaed heeft is daE de
LENsaanhang zich aIIeen gaaE irroerenr!, wan-
neer de Eqheidsrgchtser -fouÈè-n maakt' Àanmoe-,

bij. l"laar .komen we nu eigenli.jk voor ?-'

Neen, 1atèn we deze zondag maar snel verge-
ten, À,s zondagi komE .wèstlandia op bezoek.
Ih hoop op een herhalirig van de 1e heLft
tegen Lugdunum en dan met een beter vervolg,
zeker ook. langs de lijn ! !

FRÀNS van DIJK

U ZTET ZE VLTEGEN, DOMINEE GRETT !

KenE u die uitdrukking
ík,zíe ze we1 .vaker v1
de lat bij Lugdunurn, n
liefralfig óngelrje ha
schien beslissend, qran
en, na een zéér rommel
schip in.

nderdÉód, five 1ezer6 en lezereseen, het klopt:
en, en ook zondag zag ik er weer één, Boven op
en "Wim Jansen'r - voorzet van Fred spa, zat een
plicht.en te vervullen. AchEeraf was dit ni6-
n plaaEs van 3 - 0 waB het 2 - 0 met de ru6L,
2e helft, ging LENS toch nog met 2 - 3 heÈ

?a
ieg
ae
ar
ri-
ig.

oók afgelopen woenedag wag het. zover, bij Nederland - Engeland. Ik had het al vanaf
heb eerete fIuiE;ignaal zien zitten en wederom bleek hoeveel verErouwen her geloof kan
schenken: ik zag wéér zo'n engeltje, en nri heE Nederlandae doel beEchermenl Engel-and kwan
Eelkens nèE dat kleine beetje tekort aan mazzel, geluk of medewerking van de scheids cm. te
scorèn, eaarop ik riep: "HeE scheelE maar één eIIeLje!'r Ik geeÍ t.oe, je moeE er oog vcor
hebben. nraar ik heb ervoor gèstudeerd ('!Engefen" was één van rnijn bijvakken) , maar als ze
Engelland geheten hadden was het e.s. hé61' anders ge1open.....

Wie ik óók heb zien vliegen vras Nederlande' aarEsbengel (heE scheelt maar een klein
b-rje), Jan wouEerB. Eerst speèldc Jan "vliegende- keeper" bij een vrije trap Eegen (na "derl
ovecreding van Ronald Koelnan) en even later kwan'hij, na een vloeiend 1-2-t.je het vijandig
scrafichopgébied binnenzweven, etruikeLend over lrvee uiEgestoken benen. "Lucky'r Ronald mochE
heE karwei in de herkaneing afmaken (r'vliegend kèèpèn" rras dè tegenpertij kennelijk niec
toegestaan), en Nederland won.uiteindelijk meE 2 - 0.

'''Hé, Greml Ílie van de twee zal volgens u naar Àmerika gaan?", vroeg een oude bekende
mij zondag. omdaE koffiedikkijken mijn pakkie-an niet is, antvroordde ik maar, dat. heE die
ploeg ie, die de neeste 6chieEgebedjes doeE (en na deze woorden begaf dominee Grem
2ich naar de bar, èn beetelde een flesje Ametel Malt. "Verdraaid!' zo zei hij na een slok,
,He:L iË zó lekker, het lijkt we1 of er een engeltje op m'n tong pie6t!r')

5a=Ifr@ Sonioron Hommissia
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UTTST'AGEN
IENS 1

QuinEus 3
LENS 6

Lugdunum '
LENS 3 .-
westlandia 5

: afgekeurd,
: afgekeurd

I l_,

I,ENS 2
LENS 4 r-iÍr
De Jaqera i3

- 
- 

lnol z
- DI{L. 8
- LENS 8

: afgekeuid
: afgekeurd

j'.. t.
'. it i )t ---

aONDAG 24 oktober' :

Wèdstriid W.NR.\Poula ;ï1-sènoia"rËËhtoí. ' - Íeld'

14.00
11.00
11.00
14.00
11.00
11.00
10.00
13.00
72.OO

LENS 1
LENS 2
Laakkwartier 4
Gr. W IMC 6
,LENS 5
osc 3
LaakwarEier 8.

LENS 8'
Laakkwartier 10

- Í,Ièst Iandia
- Hermee DVS 2
- LENS 3
- LENS 4
- Kranenburg 3
- LENS 6
- LENS 7
- RKSWÍ 13
- LENS 9

1010\s21 J
1t0o\621 J
308s\5s5 R'3124 \s66 'À
3102\s62' '
3r.41\s69
32s3\627
3294\546
332s\681
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!:! !'''À-ijj;isehele afkeuring epelen r rrENs 1+2+3 uit bij Èilhelmus
l\arrvang ;,.LENS 2+3 11.00 uur - LBNS 1 14.00 uur
..+tr,** ;',- \ '
zoNDAG 3iL' okBober :

14.00 FórèhoI I,ENS 1 10 r1\s21 -r
IJENS 2 r.1o 1\ 6 21

3oeÍ\5ss
:-3119\s66

31Or\562
WasEenaar 3 3136\s69
DUNO 4 32s0\627
LENS S 32e4\6$6

3323\681

W,H. Knopa
B . I{1IT
F.. Mina Da siva
N . W. M .i ElBackers
D. Lachman

te 1
1.L .00 AlPh.:l

13 .00 .IJENS 6
11.00 LENS 7
10.00 osc I
13.00 LENSi

.3\il

i1;i:,'irOJ È A.I.'..,Í 1','
'1

. -ltÉ
lilrlv,l \

-it lnj ke.1;wedse
r!.JU UUr

BoyE
11 OO IJENS'3 DUNO 2

11. ; Qo'.r LENS é DWO 5
10.í00 ' Oianjeplein 2 LENS 5

1

t.:.2 =tr:
3

') {ii,ï L !,i

DZS 5

vriendsch apPeti
d l nadagi26 okEober LENS 2 - DEMOS 1

woensdag 3 novèmbeï 19.qqiuur ÀDo Den Haag Land. J. LENS onder 2l- I.j."t,.r ;.1;.3q: irÍ:-,, ::: ;.-

s rijdea selekËie

TRATNING i et o'eeelekte
!§

erden Elke donderda<: 0.30 trr.u

oPSTET.ËflÍGEN.... -
I

IiItNS 4 àta, to
d6o
r+g

I,,ENS 3 rdt ri
e

LENS 5 aI'È vórige week
I,ENS 6 o. Hui 6

-de crainer samengegt eld
Èeèk

J. Becker.- H.
E..Àmmérlaan A. Treuren
J.' denhirèhen F. Veeren.

LENS ? : ale vorige 'week

*Hopp enbrou\,rerB A. de GrooE Í1. Frantzen
8.., Wa rmenhdÍèn {. Bui Eelaar K. de craaf

,* I

'LENS I .:' ale vorige, .week-----^*.
K. Khammar - D. HegiiFtr

'Mr."Zenghl ,S . Izi rar.

b.g,g. s. de Nennie (3666798)
,tf : r.

E. Kuik (3677300)
À. Elmahi (3239519)

LENS 9 M. Kabal H. Yahdih M . ilamel s. Eljaouhari
A. EImahi E . Hatdi'1.- 'A . .Àyyaddí."

ÀF.sC IT. R T,T VEN:
F. sekeria
l'|. Heijnen
À. de Groot
c, Duivestei j n
J. t.litting
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LTGGTNG VAN DE ?ERREflVEIV, :'-
GDA : MaderEEein$reg 10 Loo§duinen
Loosduinen : Madeeteinweg Looeduinen v

at=211
21

(3978769)
(3978920)

.,,.r- r-. -Í -.--- -:ir "lí

ÀÍllÀIvDÀG X novdtber

19.40 IJENS 2 - The Yello!'r8 3

VRI'TDAG 5 novefibet
21.15 ADO 2 - LENS 1

LTGGTNG SPORTIí}IT.EEN :
oranjeplein : SI i cherstraaÈ
ockenburgh : l{i j ndaelerduin

ZRRL ;

VC€TBRL

klasse
R2a oranjèà1èin

Scheidrrechter

R1b 'ockenburghll c: Koch :rrE l

Den Haag
Den Haag

9Íl
t

.Irrlí
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VRN H€T J€UGDFBONT: Èlgemoen kontoktparsoon:
Poul v.d. St@en, (hopinstroo! 1,03. S55l SV Dan Hoog, tel. 397.01.54
8ij gaan Eahoor: tlrnold v.d. Don(k, tol. 397.65.32

Afbelfen voor onderÉEaande wedstrijden alfeen bij PauI van den St.een (3970154) ; zo
nel mogelijk, doch uirerlijk de dàg voor de wed6Erijd voor 19.00 uur. Bij geen
ehoor Ée]lón naar Àrnold vàn der Donck (3976532) . In uiterEbe nood- nog op de dag
e1f bel1en naar LENS (3561314) bij iemand van de .TeugdkommiEeie .

?TEDSTRT,TDPROGR,I{II,A A-B-C-D.E EN F JEUED

16.30 Kingebrook FC thuie \l 2 15.45
11.30 Triómph Dr uiu Zuiderpark 10.30 (aUt'ö) '.'.'
16.30 GreaE sankey Fc Ehui6 \l z l-5.45
13. OO HBS D3 uiC Daal en BergÉelaan- 12:00 (auto)

g
z

eIftal datun aanvang tegenstander uiu/chui6 veld/terrein Eam.k LENS

À 1 23 ck| 14.30 Lyra A1 thuis v 1 13.00 ' ',.
A 2 23 okr. 14.30 GóA A2 Ehui€ v 2 14.00
B 1 23 okE 12.30 scheveningen 81 thuis v 1 ., 11.30,
g 2 23 okt a2.45. Quick 82 uit sav. Lohmanlàan 'l tt:goi (fieís) -"i 't'r'

c t 23 okr 11 .OO DSO C2 thui6 v 1 10.00

Blauw ZwarÈ D3 thui §
Gr.willeml]: c D2 uiE
DSo E1 tshui É

Quiqk step6 E2 ,Ehui6
scheveningen E3 uit

25 okt
C2 21 okt

23 'okÈ
. 25 okt 'ó.:" zg okt

<-.-l:l{tY'i 26-okE-
c4 23okE !Lp 1 ' lll- 23- oLg i

D2

D3
D4
D5
E1
É2

E4

E6

E8

F3
F4

12.00
r0.00
09.30
09.30
11.00
14.45
11 . r.5
11.15
13.00
13.00
t0 ..00
09.00

19.15 Kingsbrook FC Ehuis V 2 14.30
14.00 rraining66Eage op LENS (zie vorige LENsrevue) 14'00
.09.30 . vIoS C1 thuie v 1 08'45
l'l .45 Th. BecketE Fc thuis v 2 17.00
o9.3ö.' VCS,C3 "i". thuiË 'r.V2.: 09.00.- .. :

'L'l-:45 - '- casEet-.Alun.f'c-,."-..-ttruie.' - .. v-2'.-'... - L7'00
iz.ió1" cià.,rrièi.lcz -:l--;l ult-, - Rederi j kè;6Eràit.. ' - 

r i.',sö'. tàÏEb)-J-:'. : I
:r.1-.30"1-. HBS D1 - i.:.*-'- uit - -i- Daal..en- B',ei'gËelaan -10:'rq (au-qq).1".a:.

2
g\w'naar
3

E$reg
3.-' 

"
3

3
3

25 okts
23 akE
26 okt
23 okt
23 okt
23 okt
23 okt
23 okt
23 okE
23 okE
23 okt
23 okE
23 okt
23 okE
23 okE
23 okE
23 okt
23 okE

TEDO E1
GSC E1
Semper ÀILius E1
Duindorp sv M2
RKÀVV E8
RKSVM
Quick F4

. 'thuis ,.r ,. ,V
"Èhui6' - ' v
thuie v
Èhuis v
Ehuis v
uit sp. par
uit sav. L

k Polanen 09.00 ( aut.o)
ohmantaaí -:^-oe.rs iauto) t . .

v
Buurt.we

V
v

Houtrus

11
08
09
09
10
l4'10
x0
L2
L2

.00

.00

.00

.15

.45

.30

.30

(auLo)

(auto)

11 ,00 MonGEer F3
11 .oo DUNo P4 (vr)

uit - Sp.park Polanen 10.00 (aubo)

do LENsr.wo P.glD. 6

'iri

ií



BI;ÍZONDERTTEDEN

- Àanwezig .Teugdkomni6eié : À. v.d. Donck - P.- v.d. Steen - R:'Vereecken
- EEEFT I' DB KONTRIBSTIE ÀIi'BETÀÀIJD ???? ,

- opstellingen ale bekend met uit.zondering van : , ,

T. Heine en T.'Ozdemir
M. v.d. Berg
L. Sendar
s. RamhieÈ - meE ! !1. Àygun
À. Duijveeteij n
R..'Blom en R. spl-ea6ènB -
s' Bonyanga en J. Schild

AFGEKSUPO Of NIET ????

EN
EN
EN
BN
EN
EN

L
l,
L
L
L
L

0
0
0
0
0
0
0

s. À1
sÀ2
s82
sc4
SD4
sE4

zondèr
zonder
zonder
zonder
zonder
zonder
mec

en R.

LEN

de Roodé .§ii
. ,.i,-lli.?.i,,..

Bii EwiiÍelachtiq weeï mogen de epelers van D1 t/ro F{ ygnaÍ--9.9--9-8--CCE (niet eerder: -lranE-dan
*.É"n ,uí5 echr nóg nier6)-naar LEirs bellen (3651i14) ei-nEi!ËiE-iïlËia heen of trun'wàaóÈiila
door gaau of niet. Moet,je voor_08.00 uur verzamelen dan zit er nietE ander8 op_dan,gewoan
te komcn.

De epolers van À1 t,/to c4 die g-.,lQL.]LLg!J: moeten v€rzamelen mogen ook naar LENS bellen.
Vèrzamel je echter pas na 09,00 uur zèL dan de TV aan en eEem af op bIz. 602 van LokaEext.
zij laten zien wetfè ueàËtIfJàËi--fj n afgekeurd waarbij het thuiespelende e1fta1 vióràÉ
getoond als het afgckèurd ir. , I -

KOÀI?RX BATÍE'S
zo'n 65 Jeugdleden hebben afgelopen week een brief mee naar hul6 gekregen en nog 10
jeugdleden kr:ijgen deze week een bïief mee. , .:
Àl1en rneL dezelfde boadschap : KoNTRIBUTLE BETÀÍrEN

-SlechLs een tien[aI reageerden door direkt te betalen,' de andere 65 hopen we a.a. zacerdag _

5p LENS te zien. Helaas gaven we ook 2 brieven onterecht uit Haarvoor onze excuEes. ook
betaalde afgelopen woenedag 13 oktobG! iemand koncants op LENS; helaae werà.-.d.e nqalrlVan'dq-"
beEaler niet genoEeerd, Graag even kontakc opnÈmen met Paul van den Steen (3970154) .
-Voorlopig nu even niet6 meer over de kontïibuEiea in de LENSrevue van onze kant, wij hebbenr
er genoeg om gevraagd. Het lroord ie nu qan de ouders van onze. ieugdleden.

SCHADuÍíPROGRIN4T'A

Bij ailgehele afkéuring gaan we vahaf deze week weer een alternaEief programma afererken. we
verwachtèn a1le èpelera en leideïB met.bij zieh : eportkleding, trainingapag, veetbal- èn
eport.achoeneÉ. Er zijn vele aftërnauiÍeve denbaar zoal6 voecbaLlen,in het Zuiderpark,r op heL
ctrand, verhard op Kwiek sport, in de zaaf (a1leen voor E en F) of toch ergena een westrijd
opelen op het veld of op het kuneEgras. cewoon overal -rekening mee houden èn komen, hoor- ! !! !

ÀÀNVANG :

13.00 uur
11.30 uur
10. o0 uÉr
09.00 uur
12. C0 uur
10 .30 uur
12.00 uur
09.30 uur
10.30 uur
L2.30 uur
09.00 uur

,10. oo uui

ELFTAI,I,EN
LENS À1 eri À2

.' 1'

D2
en D5

en E5
en Eg

1F41-§

VERZÀMEI.TIJD
13.00 uur
1l .'3 0 uur
L0.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
10.30 uur
12.00 uur
09.30 uur
-tu.Ju uur
12 .30 uur
09.00 uur
10,00 uur

trainen
traineh
tsrainen
trainen
trainen
t rainen
trainen
tralnen
trainen
tra inen
trainen
tf'inen

IJENS
LENS
LENS
LENS
LENS
LENS
LENS
LENS
LENS
I,ENS
l,ENS

81 en
ct
C2 en

D1

E1
E3

F1
F3

en
D4
en
E5
E?
en
el-)

pascal Pronk, de keeper van LENS À1, gaat net ingang van 25 okÈobcr de keeprscraining
overlelnen van Machiel v.d. Berg. I{e verwacht.en Patrick van FeÉEen, Patrick Mu6terd, Tonmy
Ruyters en Renco Reuver- van 17.00 uuE c/E 18.00 rrur op de keeperEtraining. Pascal had er
duj.delijk veel zin in - dus kunnen jul1ie rekènen op een zwarè eraining.

ICEEPERSTRÀÏÀII.IVG

GEE,ÀI ?RÀÍIVÍIíG OP' ..

In verband nrets de wedEtrijden op 25 èD 26 oktober cegen EngeLEe teane vervaLlen de
onderet.aande Erainingen i
25 oktobcE : voor dè niet ge6elekEeerde D en/of B jeugd.
26 okÈobor : voor C1, C2, c3, D1 en D2 de loop- en de keepererraining

Ilr veiband nmct de ochoolVoetbal f inales ap LENS vervallen op 27 okÈobor de trainíng voor
LENS 83 c/n F4.

d. ÉEtl5r.vu. Drgl,D. ?



ELFTAL/TZUíFOTO',S

A.e. zatserdag hopen we de I
is dan vo] en daarna !^rorden

de leiders voor fI 1,--
nabe6Eellingen die aI zi
n nog hieE alle nabesEeL
ders ! !l

PUPÍL UAT{ DE ÍTEÉK

bij
De
zij
1ei

-- ' ''-;'" ' :l

aat,ete elfEal/Eeamfoto' 6 t.e maken van ÀI, 81 en Dà. Het ro1Iètje
de foco'E paÈ afgedrukt. vanaf-30 ottober zí1n ze dan te koop
per foto (direkt betalen s.v.p) .

jn gedaan worden a.s, zaEerdag via de leiders uitgedeeld, Helaa8
lingen terug van de leiderE, craag even in orde maken heren

De komende zoBda'g 24 olrtobor, i5 * de pupil'van de week. deze r LENS D* verwachten wij om

12.45 uur op tENs met z'n LENSkleding en een training6Pak ' De be6preking, de warniing-up, de
wedstrijd etc.: jíj maakE a11e6 van heel dichtbij meè. Na aflooP .op de foto.met hopelijk een
btijde ipeler vaí iENs. veel Plezier r. "' . ' t' +t. 'i .'- -,':'

BEDANKT

op u JttoUer weid PauI van den steen 40 jaar. Hij heefE het gemerkt-ook' Bijna aIIe'
jËugdteams EEuurden een kaarEje; dat was een leuk gebaar. Namens Paul hartBÈikke bedankt
allemaal.

HERFSTVIE,EK 
.

UITST,ÀGEN ,TEUGD

Dat waÉ een lekker begin zeg. Í{eken aan voorbereiding èn !,\,at i6 de beloning I maar liefst 15
F-klaEsers blijven zomaar weg, Nog nieE eens de moeite genomen om af te bellen ?? De.jongeno
kunnen we echE niets kwalijk-nemen, de oudere daarenEegen wel, 'tWe dadhEen dat het nièt'
verplicht was, eEc. etc. ??l In de vorige tENsrevue waren we Eoch heel duidelijk n.1.

àlÏ3!lï.i'X;3;.ï:'.,ji Ïl;:":il ," maar hopen dar de resr van de week berer eaaÈ.
!,! "VIAT 1EEN TERLEURSTELLING ZEG !!I.,

,7

I
13

8

4',-
3-
1-

sEv
SEV
sEv
sEv

4
3

.1.1,

E1
E3

- LENS E2
- LENS E5
- IENS E6
_ LENS Fl

1
7
4
)

Dat wa6 me een teleursbelling zaterdagochEend. Heel LBNS en nog vele velden in Den Haag en
om6treken waren onbespeetbaar. Toch was er doordeweeks heel zuinig met de velden omgegaan
(keurig heren t.rainer6), inaar.de regren gooide helaae raet in heE eten. voor 08.00 uur 6tond
de telèfoon weer roodgloeiend op LENS ondanko dat er in de IJENSrevue duidel-ijk Gtond :

BBLÍ.EN NÀ 08.30 IruR. Wij doen dit echE nier voor nikE.
Tussen 08.oo uur en 08,30 uur dèdèn wè ons be€t om zoveeL mogelijk t.huis!.redstri j den om Ee
draaien naar uit'redsc rij den. voor 81, c2, D2,'D3, E1, E2 en E6 lukte diE. ook bij de andere teams
probeerden wij dit; helaas waren daar ook de velden afgekeurd. Om 08.30 uur wae aLle
informatie binnen en konden we de vele tele€oontjee beanEwoorden. Helaas bleef het af en toe
heel hard refèn waardöor 81 voor nieE6 naar SEv ging en C2 voor niets verzamefde. Heel
vervelend,,'maar''daaÏ kunnen wij echt nietB aan doen. vanaf 07.45 uur waïen wij in touw om
allee Ëo goed -mogelijk te, iegèIen; heE weer hebben wij helaas niet in de hand. vol-gende week
beter zullen we maàr zeggen.

': i§'

NS E2 í1-5)

é'

;TEUGD VIEDSTRÍiTDVERST'AGEN ;ÍEUGD

SEV E1 LE

Helaae a1lee wa€ afgekèurd. op LENS maar gelukkig wist SEV de oploeslng : "Kom dan gezellig
bij ons epelen in de zaaIt. Dus wij op weg naar die sshitterende zaal, met 7 Épe1ers van sEV
en dus kon iedereen lekker voetballen.
De wèdsrrijd ging lekker gefijÈ op-en wij maàkte een paar zeer verdiende doelpuntèn, rn de
2e helft waren wij gewoon Eterker waardoor er mooie doelpunEen vielen-
Eeen lekkere wedsLrijd met prima voetbal van onze kant. ook weer lekker ,pos_it i.ef allemaal .

HANS

sEv E4 - LENS E5 (4-3)

t)e hebben weer verloren I !

hec toch : Als jullie het.
jammer, maar in het vervol
de boel gaan regelen. Ik h

nie
gh
oop

| -.
reden hiervan hoef ik eigenlijk nieE te vertellen, rnaar ik doe

t eenE zijn neE heE feit dat ik de leÍding heb dan ÍE dat
ouden ju]lie je brutale mond, andereE moeten juIlie zelf maar
dat jullie je de volgende keer een beetje inhouden en ale

d. l,ENsr.vu. pegln. I

i sEv Àt -TLENS À1 ':
SBV DI - tENS D2 :

SEV D2 - LENS D3 :

H.v.Holland EI - LENS EI :
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jullié net zo goed.voerballen al6 praten winnen jullie.'

SONJA

schevèni tENs F3 (0:5) (veï€Iaq van 09 oktober)

doch vi el. àe.?aas neÈ Duiöen de
et's_ Ce me-Iden vie7, haJeId we

..

oEeri j )

orderoÈaand vel el.ag àadden wij gePland voor atgelopen week,
booE Grevue). Aangezien.er van.aÍgeTopen !'reer<end vrÍjweJ aj
hierbij de eià4de jn r ',' 

, I 
, 

:

Doordat. de vaete leideteï een vrij weekend.had, was aan mij, gevraagd of ik in r,rilde valfen
afs leider. Bij schèveningen aangekomen, vras heE zo druk dat we de auto ver vreg moeeÈen
parkeren, zoda! de jongene aI een flinke warming-up haden gedaan voordat we one gingen
àrnkleden, Tijden€ het ornkleden werd opgemerkE dat Ronald er niet '.raE, dil kwam ondat hij die

',;dag].zijn verjaardag vierde en iedereen zei toen dat ze Eer ere van zijn verjaardag wel
(Ízoudeh'gaan winnen. Na het (baktische) praatje gingen we het veld oP om nog wat nec de bal
. ce'ódfeitén. onze tegensEarldere waren jongene die neE aLs oommigè vàn ons paE waren begonnen

met: voeEbaflen. Na het fluiteignaal bleek dan ook aJ vlug dat deze jongene nogi niet vaak
hadden geopeeld. onze keeper VincenE waà gedurende de 1e helft dan ook vaak op de middelijn
om de bàllen-weer zo hard mogelijk Eerug te schoppen. De 1e helft hadden we een voorsprong
vean 0-2 ,(na een goed genomen corner van Mohamned - en hij maakte zelf de 2e) . vincènLr ging
voetballen en.IefEry ging keepen en de 2e helft gaf het zelfde beeld ale de eerste. Door
goed overepèl van Tàouf1ik, E1ias, Isaac, Mohamned en llerry ecoorde Vincènt 3x, waarvan 1

met z'n ]inkerbeen ,(speciaal, voor zijn vriend Ronald) ' irongenB ga zo door en het wordt
steedE leuker om. tel voeLballen - alleen nioeten we nog proberen wat vaker en Enel]er over ue
epelen.
Monica veel Eucce6 met deze knapen.

Jullie invalleider MARTIN

, '.-:-- ..

KomIí
*ÍÍLAVE&.IASSEII -,TOKEREIV - KI'AVERIASSEN -,IOKEREN

\ ;"' ':í :. ! ' 
jt=: if i ,,*n'i.; '\'i Jf 'í'*,(T.

: ook.'voor'.het seizoen 1993/94 ie ond dóoi de Evenerneritenkomhi66ie.wber
." gevraagd o'm xlaverj aeTJ <ikËravoÉden. Ee organieeieh en hébbe;: wij riöorlopig

i._a i|"9ul] l."nnen vastlegsen. +$r

ten èe.prachtige àvondprij zcn ztrllen er,diql lieei weerr,'(via en I
eldi§e èxtra piiir"" tÈ vrinnen tè ,zijn..r. I ,i! ^j r I , lljlolri,r"'.I .. i ; l- . I .a í. :;r-n...-..-..r
è'ert. u vast Ín uwiaÍienda' dd vöI'gehde yri jdagatoildon :!\,1 i r :..-t ;,. Nor

e'.'',1-;

leggen,
26 DovéEbér - 10 ér1 17 rdeceuÈeri''

(aauvdíg rz o. oo, uy"l-i i-!.í l
t l'#r-J', | ' Jlu ,

nsbrio
\.

.,) een
. Bui

:h.q-nl-tr
il r'ir\, i, i i., f-.

/r

Èii'I'q

I

Ë,i,1t{Í ti
r,, I-J' ! ..,. :rs ' 'Jan HdLm en Jos Wit.ting

KITAVERÍASSEN JOKEREIV RTJAVER;TASSEIÍ - UOKEREIÍ;:J..,.
ri-rj,i..i-. .Íp .( -,.iJ,i .tr,,ii h:,È&r ,.r

'1

I
ír ! -t

-. I t6
': 'l'i r".q",,,:\;tl

.iË1.\l.J:

i
I
;

i

I
i
I
j

- 
-, i!'-rt;i trJ:l-- - '

i:-;,ï;ï=.;ii "ï',Ï"4,

-,-9-"

ir ! 
+-lr lli '

r pelLae e

r 'l

l,ENs C3 : DELET (,1 - 0) (18 oktober)

Wat ie nou niet leukèr dan in.'de LENsakt iviEeiten!4eèk een lekkere pot voétbai te epelen ón
dan ook nog 's-avonds e; mec licht. Voeg hierbij dat eindelijk de waLerzak z'n int.rede heeft
gÈdaan du6 de wedetrijd kon nieE neer kapot.
Lekker spel - lekkere combinaties I gevolg een dik verdiende overwinning.
een puntje van kïitiek : commentaai Í"verén op de echéid€- en grensrechÈer hoort niet en
dient deEwBge achtèrwege gelaten t.e \,Iorden. (ju11ie lijken LENS I wel)
codd gevoetbald - dit houden we orj.n ! !!

CEES ,
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DE LENSREVUE
weekblad van de voetbalvereniging LENS

67' jaargang, nummer 13

van de REDAKTIE
Lsver uw kopii vóór maànOag in;

wi.izigingen zijn tot maandagavond mogelijk!

uiteÍste inleveft ermiin koPij:

Maandag 20.00 uur in het klubgebouw

PUZZELEN
I

t

5

.,.
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Er hrordv vreL eene gezegd: nHeb leven iE nèE-een
6à. ni.i; tèt ,it àrtiJa in de wartr' Daar dit
;"àr""àài bÍi één van àe redaktieLeden niet op-
qà.t-iÀ"a dàie aat het eigenlijk net een puzzel

' Is waarbij je sÈeede maar weer de sEukjec brl
lir."ài-àiónË te zoeken tot dat het Plaatje zicht-
baar en conpleet ',rold:. i :i "rq-,.; g.! ,iii r,,

Het maken van de LENSrèvue i§ 6om6 ook een hele
o"rrèf à" dat er dan wat stukjes verkeerd inge--

last worden bleek we1 weer.

Wanc in heÈ iEen van dè EKO (modeshow) is een
etorende fout geslopen en wel deze : ,elezen
dient te vlorden LÍNDA Dijkgraaf van Dameemode
nsÀNDs" uit vlaardingen.

Dat uw redakEi. "goed" op dreef was kunt u aok
oÀ.trt.t"t"n bii dó .lUKo lpupil van de week) daar
siaat zelfe niàts ingevuld; naar daÈ had naEuur-
iijx *"àt." ziin : n[uD KÀFFÀ de rechcBbenige
linkerspite van D2'

Ook de ÉKo heeft heel wat af moeten Puzzelen
voordat de LENS- herf 6t (akt ivi teiten) week van
uiàic r"tt gaan' De puzzel wae compleèt op dat ene

Etukje na n.]. de teams.

Toen de redaktie eens poolehoogte kwan nemen
fiàog. a. puzzel Eoms niet want' bij sommige teame
was'de opkàmsE waE aan de magere kanE' Meer over
deze wee-k leeét u in de diverge verelagen ver-
àei"p io deze LENsrevue onder de noemer "impre6-
gies'r .

Genoeg gepuzzel voor deze week - het wordt de
rt""gÀÉ"'aila om deze LENSrevuL eèns te lezen'
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LENS

Sekàariaal.redatlie' " ' - Sileltis zolerdag

A.C.J. Miitonbuig J. Boerema

Hendelolaan 981 . A. DiepenbrockhoÍ l1

2544'GG Den Haag ?551 KE Dan Haag

Tel.: O7O - 921 32 85 Tel.: O7O ' 397 72 73

tax(wcrkl:O7o'367 88 62
'of 

: de kantinebrievenbr]s-'
(bii de kloino bar)')-. .{' ' ..'

ol

Sekroió aol Tolo/Lotto
G, Kemporman
Bur. KampschoBrstraat 90
2581 AH MonstoÍ
Tet,: 01749 . 12602

Spon6or:ak€n
J. v.d. Lubbo
VlierboomÈtraat 303
2564 JA Don Haag

Tel.: o7o - 323 35 25

Aloemren sltrétaÍlE!l
W.M. Kouwenhoven
BÍam FrosstraEt 21

2552 cZ ooÍ Haag
Tel.: 070 ' 391 24 74

sEXo Sekrotariaat:
Senioren zondag -

G.J, v.d. Klcii
Vcrhulstlaan 1 '
2692 BN 's-Gravenzande
Tel.r O'1748 ' '18149

sènioren zaterdGg

J.C. Ham
Mslis Srokelaan 1846
2541 .GC Dcn Haag

Tel.: o70 - 367 96 87

Senioren zaalvo€tbal
G.J. v.d. Klcij
VoÍhulstlaan 1

2692 BN 's"Gíavenzande
Tel.: 0l 748 - | 8149

JUKO:
selÍeràri6ar j.ugd
P. van don Ste6n
Chopinslraat 103

2551 SV Den Hdag
Tcl.: O70. 397 0l 54

EKO:
Evenementen NommiaEie

mw M. van der Donck
Jah Romsinstraat 37
2552 KA Don Haàg
Tcl.: O7O - 397 65 32

TÍ6ineta:
Selélllo zondag
M. Bog
Nicolàas Bostslaan 198
2273 AH Voorburg
Tel.: O7O - 386 63 22

BARKO: Bàr Kommi6sie
mw. l. van dgÍ Bsrg
Kokosnoolstraat 67
2555 XB Den Haàg

Tot.: O7O - 325 99 74
i

M;hàtrià Ghnndistraat 74

z'ssz Èc óeri xaag t

fct.: 070 - 397 23 59

SekreÈris:
W.M. Kouwenhovon
Br.1nr Frosstraat 21

2552 CZ Don Haag

Tel.: O7O - 391 24 74

![[:
F. van Dijk

' Jan Barendsolaan 122

- 2585 BV Posldijk
Tét.: o1749 - 47255

Pcnnin(rmeestcÍ:
A.H. do Groot 1
'Perziklaan 25 :1

2i.io4 TV oen Haag

Ud, 
t' ." '''

A.M. Corcl
Heirgelolaan 589 '
2544 GB 'Den Haag

Tol.: oio - 367 1o 96

Samèn6i6lling be6tuur
Voorzitter:
cl v.d. wilk

' Postbnr)k 336711
RaboÉonk 129924229

TERREINEN EN KLUBGEBOUW

Hsngelolaan 600 I

,Tè1.: o7o - 306 13 14 '
XONTNIAUTIE BETALING

de redakEie

it. lBnsE.vuo Paginr L
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-'iècord met he.E bakl_eJl van 

,r"99 .p""1::.ki..Iï:
of

bj.nnenkorE verschijnt een nieuw qporbblad -
dar zich richt op àmateurvoetbalJelf,o.eÀ . 

'. 
.

Haag. In deze krant vindE u nieuws'enil ach-' ,
terlrondinformarie, interviewé; wedstrijd-
verèI"g"n - .kortom AIIJES over voetbal. U . . -,
kuDt deze krant GRÀTIS in de bus.onbvahgen
door qewoon even een briefkaarEje tc Etureli' '

met dÍarop uw naam., adreri en postcode naar :

DE HÀÀGSE VOETBÀT,KRÀNT
PosEbuË 45645, 2504 BA Den Haag

op donderdad regende hoE een beetje zodat èr
eèn groep verplicht wa6 binnen Ee blijven, I
maar geen nood want trWaEerloo'r werd takkriir-
dig omgebouwd,tot eéh, zitvoetbaizaà1 . U bè-
meikt weI daÈ het.mes aan Ewèe kanEen ÉnijdL
want goedkoper en.shell-ex krijg je eer vloel
nieE echaon en glimrnend.

Rèets on6 nog' even te bedanken Groenteh-, eII ifruithandel 'T ,(ÀRREWÍEL - Àlmeloplein voor
het overheerlijke fruiE en de groenLen en
FREE-KICK eporc en Tronp auLoverhuur voor
het terbeschikking sÈelLen van gelde"lijke
Lrijdragen err diverEe bingopri,jzen eveDaLs
een- gu).Ie gevera di.e onbekend wenst te blij-
ven ,

de rcdaktie & ÉKO

ii
Robert Pennings [ ÀngéIique van
Hènsbergen hebben beEloEen. Èè
cÍaan Èrouweh en we1 oP 1
Éer 1993 om 14'.00 uur in
meente huiE te Gouda; de
lijke inzegening vindt Él
15,,,0 o uur in. de St..Jozef
AalberÈplein 2 te - Gouda

Narxens alJ..e IJENSeT-6 van harte gefeliciteerd.

FOUT PÀRKERE]V,
r. --t

. ..eeÍr bon riskeÍe,l.

PUPIL VAN DE WEEK
was Ruud Kaffa de rechtsbènige linker 6piÈE
van D2 en hiJ koos a1o zijn EEcrspeler ??
1eès zijn verslag : .

rtJ

2- noveh-
hel'ge-
kerke-
aats om
kerh,

Ilet pad lang6 ons complex (na de brug) is
offièiee1 vèrboden Voor auEa'6. Dit becekenE
dar- er niet meer geparkeerd rnag wordei op
het pad langs on6 complex. (öok NIET op het
conrplex !!) Afgelopen zaEerdag is de bos-
wacirterij i.s.rn. de politie begonnen met het
trekeur:en van auÈo'Ë dic in overÈreding zijn:
ne bekeuring valt behoorlijk tegen n.1. FI
50.00, Daar kunt u beter 10 groEe clubactÍe- -

loten voor kopen of het geld in heÈ water
gooien, dan krijge u nog kringen'

rk
9n
mèc
lat

,rra6 pupil van àe week, mijn moeder, vader,
bïoertje gingen mee. Ik nochÈ mee doen
dè warmihg-up en dàarna r,ekken. Even

er ging ik met de ba1 hchieten et! de kee-
inèchiecen. De wedsErijd ie Ëeiolrnen;
\^ràs gen koude ntaar Leuke middag. Ze ÉLo'

n vaot 2-t,3-L,3-2,3-3 Ja hoor, ze hebten
t^reer uit handen geqeven. Na de wedEtrijd

g ik met de linkEbuiten op de Íoto; hij
LTE HÀNS ÀPPONTOÍIEII, dE NT. ].1

Per
het
nde
hst
gin
hee

HERFSTvakaaËi e - iENSa ktivi eeiÈena
week (een korte redaktie inpreseie)

? Ilard werkende en sfapende vaders en lnoederg
i op LENS en natuurlijk heel veè1 spelende

ki[deren. De akt ivi tei cenweek wa§ begonnen;
. hieronder enkele feicen en weEehswaa rdighe-

(leI r

oD maandaqavond was er a1 een be6EuurElid
aie eeheei z'n plekke kwtjt was, ondat alles
oozelliq op .z'n kop stondi we hebben hern
àanook íiei: neer gèzien. Toen de LENsrevue
klaar was (11 '.OO uur) verErok de redakEie
huiEwaarte nadac er llog een blik was gewor-,
pen op de lieverdtje6 die bleven slapen en
waarbi.j moeders hard bezíg waren om in de
st!e66 te raken wanE slapen. '.. ho maar,l

De trainingtsLage die de seniorensel ekt i e
voor de ieuqd iD petto had wae nieE mis en
.-le opkomÉt ian twèe kanten wa6 danook geuel-
dig.

I)at er veel limonade doorheen gegaan is dat
he+Ftr de redakrie geweten , want h,ij een
§aniLaiïe6Eop bleven we gPonEaan aan de
vloer geplakU sLaan.

van vJoerrsdag op donderdag werd er een leider
gehecl afgeËtoffeerd aEgevoerd; hij wae.da-
íook 3 dagen in Louwi geweeot - volgenË zijn
vrouw was hèt z'n eigen Gchuld want $rie be-
girlL er nu om 7.3o..uur'al meL sEoeien ? (Eer
iiit. t',li een vreeelijk ochtendhumeur heefE) .

de LENsràwlrprglnr 3 .r
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hild, E, 21-06-1985, Gram§bergenlaan 150.
2542 AN Den Haag, teI. 3290104

3281 À.i. EverE6, e, ór-oz-rses, Midden6tede 198, 2s43 Tv

. .Den i{aag,, tel. 36-758-04 ;. 
-

lreèr opvoeren ale lid: '- ' 
.

254l, R. de Raode, c, 14-10-1980, Zuid-tarenecraat 1A7, 2545
Den Haag, teL. 3671768

en:
3280 J. P.J. Sc

Ís

*i**+mffi*ffi;rE .,i.' zaer naar sEzolzilAl
.t-309 À.J.J. Jansen van"SEZO naar NS

iiqg o,. Huis van zÀÀrJ naar sEzo/ZAÀL ' ",-,.'
Àfvoerèn al6 lid: .
2422 s, Ramhiet

ITATERTÀÀLZORG ..

Het'mageriaal waar 1éidLrs,/tr"in.rr 
-.t" 'àrken zijh.vrij kooÈbaar en.kostEen Y.9l 9919 .

i.ndien hec vervangen moeÈ ;;;den door foutief gebiuik. DaE dit niet iedereen duidelijk is
;ïiik-g ;;i uii teÉ volgende : in de kleedkamerÉ wo:den trekkerg, deuren, kranen en

LoiieLpotten op een nvakkundige" manier geeloopE'
Dir a11e' omdat.er niet voldoendg of Ee weinig leiding ie bij heÈ ornkleden, douchen etc' ook

a. 
- ti.i"i"ó"J"e1en heb-ben veel té lijden dooràat men er 'te onzorgvuldig tn"" :IS11E:-::Ï""n

I"""- "."- "iÀp.ià rip i pak de doettsjÉs,met 2 man beeb en zBE ze ruetig weer oP de grond'
vii..à.iijË ïriiq"k ,..,'a. Àio-i àxxóÀ"arr ÍecommiEeie ) aan de heren/dairres leidere en EraÍners
;;-;;-;;-É;. iÈ ,i"n dat .het materiaal waarvan een ieder plezier heefc zo gogd mogelijk,te
behandelen, 

AKo

.IOEN vÀII DER Ét BBE O![t'UOEr EEIIK vÀI{ }ÍAlilBOOY 'JR'
Henk (20) epeelde ale j eugdspelerÈ j e 11 Jaar bij Die lJaghe. Daarna
volgden 2 seizoenen i n de A-junioren van LENS, waar in hij door
Emiè1 cang veel aan zelfvèrErouwen won. Ànno 1993 z ijn we aI
raardig gewend aan die donkerharig e letriër oP IÍnkE, die rnenige
rechÈerspit6 heÈ EPorEleven zuur maakt. Hij vindu die mandekking

J
e

nog leuk ook en i.a oPbouwend behoorlijk vooruit gegaan.
n zijn Ie senioren- j aar keek híj nog wef een beetj e op tegen'ae gevesEigde eergte-
Iftalepelers, maar na de eiitereEop atelde Rog hem zelf op in het hoógst.e !eàm. Henk weet

Dè lange pasg ].s nog

,'niet zuíver en een
FIn oefeningen en P

heel goed dat het a

arEijtj
voorzet met heb linker been is d
anvallende deel v

eE ErachÈ' Henk zoveèI mogelijk zijn'1
an zijn Eaak no

Lkwij Ie een
moel verbeteren.

probleerr.
erker. te naken. IKinkerbeen st

comp limenteerde hen mets heE feit dats hi ééí van de wei.nige ePelero ia die,r in'gEn' sgïoef
draa iend elftal, zij n oude vorm van vór g seizoen heeft opgePakt. Hij i6 b1ij':met die
opnerking,
terugkrijgt

maar voeg r er onmiddellijk aàn Èoe dat een verdediger gemakkelijker zijn'iorm
dan een aanvaller. Daar heëft Henk gelij k in, aanàezien een oPbouwend/aanvallen-

de speler c.reatiever moet zijn. De hoge verwachtingen van aLLerlei supPorter§ en zelfa enige
spelers 1éggen een zekere druk oP heE 1e relftal , Dat ie vergelijkbaar meE de EiEuat ie bij de

eerEte kl aseer Quick. Wat hem zel f bebrefE zij n nuchEerheid en hard werken de pij lers van

zlln 6pe I- trÀ-Is we aLlenaaJ. harder. voot eJ.kaaÏ gaan wetken, kornÈ die vor:ln vanzeTí Eerug, "
voègt hij er lerechE aan toe. KorE gezegd: inzet = vorm.

l]

Henk vindt LENS een echte vereniging, die een vaele kern. suPPorters ]teéfE' De

lo"ga"pï-àiai"g le uic"t.ken-à'ïí au uege"t"íàing van de 'A-Beldktie ag :er ook zijn' De

Làhbi ó.lncwedslri.i d teqen èlp.S. i" de-3e klaEÉe verg.ét hij nooiÈ meer:,al-diè blauw-uitte
::'Jï:;=§";il;;;í: .;;il'iq; ;ààat 

"- "p hun sezichr zeÍf e de ÍEt'ts- kleuren." rn uitwedEEri jden

;;;í-;r";";n-;Ë;;' .;;;;;Ë;.;-van r'Birs dan-van de thui§c1ub' \nDan'vocr je ie a7t ePetets
í,elEeund!,' som6 komen ". 

,.ip"i'-." junioren in de gporbzaak van iÍjn vàdei (FREE KICK sPoRT)

3;"ài;';;"n;;";.;-;;Ï ià"o."'c, ,',rii- Épeett toch in iiet te var f,Elvsl Í op zaterdas ie hij '.'..
mÉesra.L in de zaak "* r" àJàiÀc"i"í.-" xiilgt dan.die aandachEl À14 hij oP zaEerdag.niet in
ziin vrdèr6 .Dortzaak r.t[i,-i" tij "p """-É."derie of markE ergens-ln Neder'lànd' DiE weÏk
::*i ;ï;":;^:I-il;-;;";-i;;;"-"if'É.i' Eweede elftaf. llenk heefE-nooic een voorkeursbehande -

ïffi ï;í";"ilï "ià"I-riir 
vader Eponoor is van r,ENs. Hij heeft Erouwene -overduidelijk zijn

:ï';i i;'à;"ï;;aIàioi"q-iurai"nà . i,nigeci,i.en moeE ík nos'wel ee): seven dan een andeË om Ee
'faten zien dat ik ér íiet vanttege miin vader jn sÈalrl

Heel verraGÉend woor mij en uaarschijnlijk voor de lezerE i6 Henks. i.j6hockey-, ' -

verlcdàn. Hij heeEg gedurende-zijn gehele jeugdEijd twee gporEen op.een behoorllJK noog

;i;;;;-;;";;;"à. Éat-hielà''it, à-tràit i',sti'oíden en 2 ''edèrrijden in heÈ !''eekend ' oP

,"tàià.g ,à*tfatlen en op zondag ijehockày beoefenen bleek na vele jaren toch een Ee zware

LIDETTÀDHIIÍ5ÍRJI't E
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bela6Eing. Hènk kreeg laEt van beide knieèn en koos uitèindelijk voor voeÈbal (goede keus!).
Zijn eerzuchE iB grooE en hij verEelr meE Erots, dac hij Eoch het Nederlandg- j eugdEeam
ijshockey voor Ewaa1f- en derbien jarigen heeft gehaald.

xenk studee'ri bp.hel Haaglanal MMo-BD met middenBÈandediploma en aI6 Gpecialisatie
sporEartikelen. Hij vindt die opleiding nogal saai en de echool èrg screng. De leerlingen
van deze 6choo1 mogen nieE in lrainingEpak op school komen, ze noeten er goed verzorgd
uiEzien en op hun houding 5.n en om de school mag niet6 aan te merken zijn. DaÈ klinkc
inderdaad conservatief en begelijk aangenaan in mijn orenl Henk zelf heeft. geen maeiue met
deze orde, maar somrnige leerlingen duidelijk íeI. Lat.er zou hij graag een eigen sportzaak
(concurrent van Free Kick sparts?) willen beginnen, maar een kledingzaak of videocheék zou
hij"ook leuk vinden. Het is ook mogelijk dat hij 6amen met pa de zaak in de l.leimarstraat
meer bekendheid in Den Haag gaaE geven. Henk heeft nog een zuB van 22 jaar, die binnenkorE
(vrijdag 19 _november; red.) een rnodeshow op LENS za! verzorEen. Op die modeehow zullen
burgerkleding én -sportkleding worden geEoond. DaE maeten we zien!:,-

g'"t't..àt té. van Henk is erg open, vroLijk en vooral nuchcer. Hij garandeert me, dat
hij ook gek kan doen en zich heleríaaÍ kan uitléven. tk geloof hem graa§. -In zijn werk en Ín
zijn BporE'ie hij echcer bloedeerieus. op de vraag of je neE 20 jaar volwaeeeil beqt,i
ànEwoordE hij.ontkénnend. nr( èen nog nieË volwa1een, omdat ik rnoeilijk àes-lisejngen neern,
aonls nog te gènàkzuchëig ben en te veef op rnijn vadeï steun. Die vee{ we] meestal. eer
opTossing vooi me.'t Wat betreft rnuziek houdÈ hij van House (mellow) tot Eros Ranezorri, De
top-40 muziek vindt hij ook 1euk. TeksEen van liedjes moecen wel vrolijk zijn, zeker niet
pes6imistiach! "Het leven ie meeEtaf een feest.!" ÀIleen als je met 3 - 0 van een. vierde..
klàsser verlieet lijkE het leven even minder aanbrekkelijk, vul ik een'béerje cynisch aan.i'
"Dan àen jÀ rieÈ ce genieEen tot studio spc.rx aÍgeTopen is," ereeE Henk be melden. .Ik heb
echX Xijd nod.ig om een nederTaag té veri/erken.'r

De TV komt ook Eer sprake, Henk houdt van epannende en humorieEische series en vooral
"Twin Peaks" heeft hèm geboeid. EIke aflevering was 6pannend (nu op RTL S), Het belangrijk-
6te in het leven ic plezier hebben in wat je dóet en vooral niet nàgatief zijn. Problómei
zijn er om opgelost te worden, zelfs grote problemen a1s die-in .Joegoslavië. Daar had men al
lang eerr opLoGsing v<ior moeten vinden, vindt Henk. Zelf heeft hij toE nu toe één groot
prgbleem moeten verwerken toen zijn oma vàrig jaar Etierf. Hij zat zelf in de put-en had
moeite met het verdriet van zijn oudeïB. t,fk kon me een paar wedsErjjden trjef op ll-ijn spel
concen c-re-ren . I

-. Àls. uitsmij ter J:en.Ieuke gebeurtenis.
tràining .van de Amstei:damee club àanwezig.

sam€n net Àjax-gek.. Jimmy Spaans was hij bij een
Naa6t. onze':Lenser6 6Èonden Sjaak Swart en Finidi
a wa6 t.eruggekeerd. '.fim en Henk brachten evenGeorge

fater
Iat en

d
de
Ëc

ie net van een inEerland met Nigeri
Àjax spits met de aut.o naar Holiday Inn. Een Etukje omrijden,

hietèn!.
_ Was opgetekend doon

maar

ö

Ee grappp on6.1 te
/) ) ('^"'<'

d'{^ ' :l

AtgeTopen aeizoen nall. LEo xfEtrJEN a-ls verzorqer van de €elekcie van ana afseàejd- -Nu zien we
llem Tangs de Tijn de verrichtingen aa-n6càouwer. Op oné verzoek om voor dè .E+!jr èrofee de
ntedstrijd LEN9 - WESTIÀNDÍA te beoordelen twijfelde hij dan ook geen geconde- Bedankt Leo'
voor jouw rrjsje oo deze wedst.rijd

l.leer bleek, t Maa

OndankE keihard wèrken, lukte het LENS niet de eer6t.e t.huisover- .
h,inning in de wacht Ee 6lepen. Lange tijd leek het er naar uit te
zien, dat dit wel zou Lukken. Na goed doorzetEen van sacha krram
LENS in de 14e minuut op 1 - 0.

Rog, na ru6t een gouden wissel toepaste. halrs Àpontoweil forceerde,
een door Ed Roos benuEEe, st.rafschop en zorgde zelf met een praehtige kopbal voor 3 - 1. Bij
deze 6tand sloop de onruEt weer in het elfÈal, waar Westlandia dankbaar gebruik van maakte.
via 2 doefpunten, wlak voor tijd gegcoord, kwamen zij al-snog langszij.
Dè kèuze van dè Pupil van de Week, Ruud Kaffa, vond ik een goede. Hij ging na afloop met
Hans Apontoweil op de foÈo' 

Leo Riemen

ffiffiffi@ Sonioran Hommissia
SEITIIOREN ZONDAG
UÍISI,ÀGBN
I,ENS J . WESTLANDIÀ 1
LENS 2 HERMES DVS 2
LAAK}iWÀRTIER 4 - LENS 3
GR.WIMC6 ' - LjENS 4
LENS 5 - KRÀNENBURG (gestaakt)

6-4
0 -3
I - 10
9-3

o.s.c. 3
LÀÀKKI,IÀRTIER 8
],ENS 8
IJÀÀKKIÀIÀRTIER 10

LENS 6
LENS 7
R. K. S. V. M. 13
tENS 9

1
3
2

2
1
1

LEN9 3 lijkt.op weg naar het Íelbegeerde kampioenscàap - MeE de terug]<eei van erke-? e
rouÈiniers j6 het team van ,Ian Hejre e Èe-rk genoeg om eindelijk toe Èe Àurren 6-Iaa.n.

d. r,ENsr.w. D.qin. a



/-: j,rii I "
Afgelopen zóndag kwam LaakkwarEier èr me! 3 - 0 zèer genadig af ,'-medej dooi èen

fl nomario';doelpunE van cood old Richard v/d Hoek. LENS Ëtaat. in,de reeerve le.klas e'Eevig.op
k;;;;-É"4 *iàtt"n is op een definiÈief gat op d" naaete beiagers.' verdelop ln deze rub;iek
kunE u de tueEenstand bewonderen '

ook. he! tweede is aan een goed Eeizoen bezig en volop in de etrijd met. H.M.S.H. en
vredenburch voor een topposibie o-p de ranglijat. Èet zwakk; H.D.V'S. wèrd met 6 - 4
verelagen. LËNs vergat àè schiedammere met dubbele cijfers Ée kloppen. Na een 6 - 1

voorepiorrg door o.a. 2 fraai genomen vrlje Erappen van Ricarda TeEtero werd de gaEcen geen
Et-robieed meer in de weg gelegd en konden ze zeer eenvoudig nog .'driemaa!. .E"9gPn..' ecoren 1 . -
Doe1man A71no de Jong' werd vorlge week gekozen a-ld meesÈ àeloveadei - keep er var: oDB làridl Eèn
Eelicitatie waard.' En dan onze hoofdmachE ,, Twee seizoenen niet over gefuk te kfagen gehad. In íe tweede
klasse lijkt a]IeE tegen re zitten. Dac is naEuurlijk niet_zo. Er moet_veeL Enel]er
qehandèId- worden en die omechakeling i6 niet eenvoudig. Al1een tegen VELO (uit) wag LENS de
íind.r.. oveïige vijf wedèrrijden lèverden 4 puncen op en dat ie gezien het veldsPel en het
krachbsverschit t. ,.inig. LËNs had beslist meer verdiend. Het zelfverErouwen noet
terugkomen. Klasse genoeg in huie. En dat, sEaaE g'arant voor een goed vervolg van dit
Ëei zoen .

Wedden' ' '?

Frane van Dij k

En wéét- kteeg LENS minder, d,an he| vezdiende..'.! I ' ":
De eerlte helft waren de WeËt1anderg over het algeneen wat 6terkér, zonder echE

oevaarli ik te kunnen worden." ií de 20e minuut maakte sacha claudemane handig gebruik vàn eed mievéroEand in dè '
verdediging van [,IeEt].andia, HeeI beheerEC tikte hij 1 - O binnen, HeE vefdoverwiiht van
Weeu 1anóia-leverde geen doelrijpe kansen qp. Màrco Endfich-kreeg zo'n -kana wel, maar hij
verzuimde LENS nog voor rust op 2 :,0 te,zeEtèn' i 't!,". -.' r 1

Na de pauzj gebeurde er ïu.. r"n aíles. ÀllereeiÈt'werd Han-e Àpbntowéi1 in het '*
6t raf 6chopgeÈied aàngetikt. Ed Rooe benutte de toegekelde strafsehop meedogenlooe en LENS

stond op à-- o. weetlandia moesc wel aandringen, wàardoor er eteeds meer ruimte onEBEond en
LENS ook beter giltg voetba]len.
Tach werd het 2 - Í doordat oók WestLandía eèn Cerecht toegekende, 'EtrafFchop. wi§t te
out'"ttïï;q" 

leei< op rozen te zitten, tóen Hans Àpontoweir een fraaie ...,r"1 ao"rtt"tr.na
wiet binnen te kofipen. Met nog 10 minuten te gaàn kreeg Peter Klomp de kans om We§tlandia
definiuief opzij Èè zerten. A11eèn voor de keèper echoot hij.net naaEt! De NaaLdwijkers
zagen kans om in de elotrninuten tweemaal te scoren. Natuurlijk wa6 de teleurstelling grooE.
De liranier, waarop LENS voeEbalde en dit puntverlies incasseerde was beduidend beter dan
vor:ige week. I,ie i,raren er weex zo diqhÈ bij! op de inzet valt nieÈs aan te mèrken. Het ziE
gewoónweg niet mee. l.Íaar het tij keert'.. I Dat i6 zeker.

zó 6pelend verdient LENS beelist meer.

^ I{ellicht lukt het zondag Èegen Foreholte.

Fran6 van Dijk

-van Leo van Rijn ontving de redakèie a7 kort na de wedelIiid een versTag in de Ërieuenbus.
Bedank: teo, d1t Boot| (korÈe) vetslagen zien wij gr"ag m"l regelmaaË vèra.chijnerr t

van ilacco op fabul-euze wijze met een eublieme voetbeweging door WouÈer ingeEchoten. ' LENSI

nieet drukkèn. Wederom .Iaóco stond aan de basis van het 2e goal. Hij Pa6ste op Richard die
zag dar de keeper Ee ver voor zijn doel 6tond, Met een 1ob à Ia Bergkamp c.q. Romario
veischalkte hij de keeper. Hiernà begon Laakkwartier uiE zijn Echulp te kruipen, maar de
achterhoede .r.i I,ENS bieef goed en dégetijk zijn werk verrlchEen. KlaEEe DenniE, Doia,

Martin!
In de 29e minuuE 6tond a1 weer Jacco aan de ba6ie van heÈ 3e doelpunt. Ín de goede

paÉs op Naziem die dirèct door t.ikfe op de ingevallen Henk die voor het derde ,doelpunt
[;k;"à;. "À1-;;t -"i È". g""àà ,"a'i'iid'die hoóp seeft voor de ÈoekonÉt'' "
À,6. zondag Duindorp. Niet te onderschabcen vanwege 2 - 1 win6[ bij,tegenstander..HBs-, De

siand is als volgE:

Í,ÀÀXKI,,ÀRTIER 4 - LENS 3 (0 - 3)
o*;- 119lll-!f,;a;gocIEend gingen wij naar het veld van Laakkwartier. ,Jan Heins, een màn met
kivaliteiten, verteÍde dat onzé tegenètander evenveel verliespunt en 

. 
had ale wij' In het

e1ttaI werd wèderom eèn routinier-mets opèn armen ontvangen. namelijk onze Wouter Frantzen.
LENS begon wederom goed geconcentleerd aan de wedetrijd. Vanaf het begin werd

Laakkwartier {oed onder diuk gÀzet. Met flicEende actieE en goede actÍe§ ontstohden er
diver6e doelrljpe kansen, waai onze 6pit6en vooralEnog -geen- raad mee wigten. In de 14e
miDuur werd de-Èal goed inge6choEen dèor Intia6. Maar de echeidsrechter keurde de goal om

on<lui<telijhe redenen af. HéE sierdè LENS dat ze het spel bleven beheersen ondankè meerdere
kansen. Dà rust begon met eèn 0 - 0 stand.

De trreede he-tf E hetzelfde beeld. In de 15e ninuut werd een prima genomen vrije echop

1
.,

4

LENS 3 6 - 10
6- 9
5- 6
6- 6

fi§/
VEI,O
H.B.S
G.D.S

#
opfu-.:i+È:-.',:t\!i2r;(

d. !Bl6E.vu. P.Elnr 5



ÀITET OPI(OJIÍE,IV .ËEIVS 9
ï. V.frait. M. en D. jamal'hebben hun eiftal Eegèn Laakkwartier behoorlijk in de steek
ö"f"È""1 óoor zonder-reden nieE op.Ee komen moé6E LENS met 9 man de 6t.rijd aanbinden. Mede

slechEe zaak, heren !
wij f,""a." het nu nog op Éien vergisbing, maar volgende keer wordt heg boebe en: §chor§ing.
voóRKot'lEN DUs! ! I

zoNDiG 37

SEKO

OKTOBER.7993
thui

Foreholte 1
À1ph, Boys 2
LENS 3
LENS 4
oranjeplein 2
LENS 6
],ENS 7
osc I
LENS 9

ir wed c

14 .00
11.00
11.00
11.00
10.00
13.00
11.00
10.00
13.00

1 011\ s 21
11 01\ 6 21
3081\555
3119\s66
3101\ 5 6 2
3136\s69
32s0\527
3294\646
3323\681

LENS 1
LENS 2
DUNO 2
DWO 5
IJENS 5
Wag9enaar 3
DUNO 4
LENS 8
DZS 5

Bij algeheTe afkeuting spel,en ZENS, 1 + ? + 3 .Vit bij WI"LHEWS.
LEÍS 2-+ 3 om 11.00 uur àn LENS 1om 14.00 uur. :'

VRIEI{IDSCEÀPPELI.IKE WEDSTRI JD SELEKTIE
nÈ u weer geilietsen van een pitt.ige parEij

voetbal op het terreÍn van ADO en wef:
ÀDO DEN EAÀG I,ÀITDELIJKE iITTIGD - LENS ONDER 21

9 november l-9.30 uur WIPPOI,DER.1,- LET{S 1

ZONDAG 7 NOIrEIÍBER 7993

1
2

2

w

F
N
D
n
n
n
n

.H. Knops

. HilE

. t'Iina Da Silva

.Il. M. EI6acker6

. Lachman

.D.

.n,
,n.
.n.

14 .00
11.00
10.00
10.30
11.00
12.00
10.00
J1.00
11.00

lOrO/521
ttoo / 52L
3083/Sss
3122/566
3702 / 562
3139/559
3252 / 627'3295/646

d

LENS 1
LENS 2
H. B. S. 5
Den. Hoorn ?
LENS 5
vÍos 3
Tonegido
LENS 8
s. v. H. 5

AFSCHRÍJVEN:

wedg eheid

VRIENDSCHÀPPEL].IK

t
H.M.S.H.
H.M.S.H.

1
1

1
2

3

. vaÉ Rooden

. Kindt
RamautarI,ENS 3

I,ENS 4
vredenburgh 5
I,ENS 6
LENS 7
H.B.S. 12'
LBNS 9

T.B

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

.,DE,TRÀTUTNGvoORNTETGESET,EKTEERDEÍVrNDT.Pr,À4TgOPDONDERDÀGOlI20'30r'LR!

OPSTET,LTNGEN :
LENS 3
LENS 4
LENS 5
LENS 6

wordt door de trainer Eamenge6tè1d

LENS 7
IENS 8
LENS 9

als vorige '.leeka1s vorige r'reek
O. Huis - .r. Becker - H. HoPPe
E. Àmmerlaan. - À. Treuren - E.
J, odenkirchen - F. Veeren'
afs vorige week
a1s vorige week
M. Kaba1 - H. Yahdih - M.
À. Elnahi - E. Hafdi - À.

.rameL
Àyyadd

nbrouwere - À. de Groot - W. Frantzen -
warmenhoven - iL Buitelaar - K. de Graaf -

. Eljaouhari - K. Khammar - D. Heghachi -
M. zenghi - S. Izirar.1-

: -'. * - LENS sekerie
Heijnen
de Groot
Duive6tei j n
witt ing
Khammar

4
5
6
1
I
9

F.
!t.
A,

J.
K.

8
5

5
1
1

0)
8)
0)
t'l
5)
0)

L'l
10
15

346
- b.g.g. S. de Nennie (366 67 98)

,l
\r,eu s
'/LENs

I,ENS
IJENS
LENS

( 018 91
(327 3o
(352 A2

(0r748 -

- b. s. g.
- b.g'g'

943) sl xuik (36? ?3 oo)
À, Elmahi (323 96 l-9)

BLf PROBLEI,IEN : c. v.d. Kley 8149)

LÍGGTNG TERRETNEN :
Forehofle : Gem. SporCpark Sportlaan, Voorhou!, te1'

ri. VoorÈout, vóór het dorp rechtsaf)
Àlpherrse Boys : sportpark 'De Bijlènr, À1Phen a/d Rijn,
orànieplein- : Zuiderpark, 2e gèdeelte
o.s.É.' : vlamenburg,-' Mariahoeve, tel .385 L5 36

de EENsr.vuo 9à9iDr 5

02522 - 1075:. (vanaf de À44,

teI. 01720 - 9277 4



Lcrngs de sQort@n vor-i de Zl\A 'lodder

SENIOREÀI ZATÉ8,.AG
sIIc!ègE§
c. D. À. L
Loosduinen 4

- I,ENS ].
- I,ENS 2 geEtaakE

ZATERDAG 30 OKTOBER' 7993
t r. g c t

i4.30 LENS 1
1r..45 LENS 2

ZATERDAG 6 NOUEIIBER

P.Z.H. t
G.E.Bs.v.G-w.

1033/006
3 ro7 o/013

S. Schreyer
M. Flanderhijn

ri'À .': .: i I 11 - ,ïr

7993 .
- uit wede/ lenr.6c heiderechuer vè1driid Ehui B

I'l . I"looi jnan
H. Angin

I,ENS 1
I,ENS 2

EvenEueel afhelden èn inÉormatie bij .Tohn Boerema, te1 '
Àfmelden LENs 2 bij N' v.d. Nouland. tel . 396 20 16'

14. O0 V.v. Marine 1
11.00 R. v. c. 2

ZÀÀLPROGRàUI1À

r035/oo6
10?0/013

39't 't2 '13.

ZRRL
VO€TBRL

aal É ó
tu.Er È1,

mà. ot. rr 19.40 LBNs 2

vr. 05.11 21.15 ADo 2

The Yellows 3

- LENS 1

i.
- The Championg 2
- D.S.S. 2

óranj eplein

ockenburgh

n.n.

ö . roch

R2A

R1B

R1B
R2À

n.n.
n.n,u,oe.10.11 20.30 LEN

woe.10.11 2I..15 LEN
s1 Houtrus

HoutruÉ
t3

T,ÍGGTNG SPORTIÍAI'I'EN :
oraniepfein : Sliéher6Eraat
ockeíburgh : wi j ndael erduin

';,

#wffi @ i#I#§l*i
€UGDÉfiONT: FllgemeenkorrtokrpaÍsoon:
, àr,.-í*l."iiöE. sssl ív óeri xdàe, ter.':oz.ot.:+
r: Brnold v.d. Dond. tal. 197.ó5.59

Den
Den

11 Haag
Haag

'.. -: r.efbellen voor onderscaande wedstríjden alleen bij PauI van den SEeen (3970154); zc
,i,k}r '\""Ëi-*Àà"riiÉ, àoch uicerlijk de díg voor de wedÀtrijd voor 1er00 uur. Bij geen
-lffifli ;;;:.;-Ë;ii:;'""àt ein":à vín der Dónck (3e76s32) ' r; uitergte nood íos oP de das

i::-JffililíàiÈ:É.1t.r, naar IENS (3661314) bíj iemand van de .reugdkommise ie '
,__".:_.-.1 :r'. r*^ '{.'..--'-- " *,r"::.Í ' '''i".

elftàI - d4tum' aanvang. tegen6Eander uit/thuis veld/terrein sam'k LENS

., u,ï,+' , i - i':.,a 1 . i 30 okt. 14.3g'r=. vitpeee DelfL uiE Tandhof-Zuid Delft 12'30 (auto)' - 
i I ór '.ror' ' ts . oo ?' ÀDo o"., Haag B1 thuie !2 18 ' 00

n , '. 'ló ;k;' i;:öó ilr,rin az - uit vredenrustlaan 11'1s (HMSH)

; i '" 3ó ;[; i+.oo HW B1 uir Hoogenhouckraan ' r2'1s (auEo)

B 2 30 oke 14.30 ODB 81 thui§ V 3 13'45
ó r 30 okE 09.30 DSVP C1 uit Gr.wijdte\P'akker 08 ' 00 (auLo)

c 2 30 okr 09.30 westlandia c2 thuis v 1 08'45
c :r 30'okE .11.00":.Í RVC C2 í-..'r : 1/uit : sp.park Pr. Irene 09-.45 ,(auto) '

; ; ; ;;;ii;,i;:àó 1"wp:ói' :', _Èr"i": :.'.,t z .. ra.oo,;,".,t.'
; i 1 àó"È[J'ii.oo4'' vitó""L derrt D].' j Éhuis ! 'v 1 '10'00'e:-' '-
D 2 30 okU 09.30 vlos D1 thuis v 3 09'00
n s 30 okr 09.30 ÀDo D4 uiE zuiderpark 08'30 (auEo)

01 nov 1?.oo Extra training op LENS 16'45
D 4 30 okE|r, 12.3o , -.sEP D 1. t- .l .uit r'- Tandhot-Z DelÍE - 11'15. (auto)

o1 novl rrioo c,i'Èxi:ra Èraininà'op LENS ,1 -; g16'45
D s àö "Èti 

i3.od íL'' 'vuc' D3 - - .' uit. 't xfeine tóo-vb' ' 11 '4s (auto)
01 nov 17.00 Exlra training op LENS " t6'45

to r.arsirvric garilne r



eIftaI daEum aanvang'tegenEtander-.,,-\ ./ ....-\. : . ..
oÈÉ -- ii:Oo.::: Vr-édenburch 1--1.

uil/thuis . _velil/terrein i' :) 'i ;
'i-."-- \riE. .- vredenburchweg

" .uit-. " Démdémevaartwàg "thuia - ' V 2
uit MeliE Stokelaan

thuis \'2
thuis V 2
thuiE Y 2
uit sportlaan,/MezenÉI.
uit cem. sporEpark
ulE J. v. Beefetràat.

. uib zuiderpark
uiE Hoge Bomen N'wijk

eam.k IrENSj ;i:i'.ai .{}..
-10.00 '(auEo) 

^09.00. '. ,:

09.15"-ro:a.s: '.1' '-i:'- 'Y 1ll
L0.45 .r rr() '.
09.00 :

. L0. 00 (auto)
10.00 (au!o)
08..15 (auto)=,t, lïi ..r.
L0.00 (aut.o)
09.00 (auEo)

'E 1--- 30
i E ? .:'. g o
E 3 30
E 4 30
E 5 30
E 6 30
E 7 30
E I 30
F 1 30
F ) 30
F 3 30
F 4 30

okE
oliÈ
okt
okt
okE
okE
okt
okE
okt
okt
okE

09
09
10
11
11

11
11
09
11
10

5U
00
15
15
30
00
00
00
00
00

"vcs E2
HMSH Ei : ''
Groen l{it '59 E2
Oranl eplein El
HBS E6
RKDEO E4
Duindorp SV M2
's Gravenzande F1
Laakkwartier F2
oranjepleÍn F2
I^le6 E landia F4

BTTTZONDERHEDEN :
t,/ .li\t tlir i- Àanwezig .reugdkornnli sEi e : À. v.d. Donck - P. v.d. Sreen - J.

- Leès oDdorataande kopy .oDÉ go6d door (o.a ocbaduwprogralora,
- opsteflingen a16 bekend mec uitzondering van :

MunE
àèrfatve6k Gtc. )

0 LENS 81 zonder
0 LENS 82 zonder

o líàr:è'öa

leider C. Bo1man maar met M. Rog
D. v,d. Berg en F. e1 Haddioui (beide geschorst wegenE
niet opkomen. Zonder Leider W. Blom maar voortaan meL,

leiàer ,1. Schoute.
D. Ramkhelalan (geEchorst wegenE niet opkomen)
A. Duijveeteijn
Ch. Blom en met S. Bonyanga en .T. Schild
c. Yi ldirim
À. Àre1an (geEchoret wegene nieE opkomen) n,, .,.,;.,
R. ,.KersEen,. lj ",. 

. - t t"l

0
.0

0
q

LENS .D4
LENS! E7
LENS E8
LENS F1
_LENS ) F2

zonder
zonder
_zonder
zonder
zonder
zonder

AFGErcPVNO of NTET ? ???

Bij twijfelachEig weer mogen de Epeler6 van Dt È/E F4 vanaf 0
weten r.ij echt nog niets)
door gaat of nieE. Moèt j
te komen.

.00 uur (nie! eerder, want dan
naar LENS be11en (3561314) en nergene anders heen of hun wedeLrijd

e voor 08.00 uur verzanelen dan zit er niet6 ànders op dan gewoon

' . .' - r',;'l'*. '" -''' J .i ,'
De spelere van À1 t/Er c4 die voor 09.oo uur noeten verzamelen mogen oàk nàa'i inus Uutï"r,.'
verzamÈl je echter pa€ na 09.00 uur zeb dan de Tv aan en EEem af op brz. Go2 van tokaEexts.Zij laten zien welke wedetrijden zijn afgekeurd waarbij het. ÈhuiÈs;elende elfEa1 l.rordt
getoond als heb afgekeurd io,

S CTIADT]ÍII PROGRAI.TT{A ... ,'.. , :. ,,

Bij algehele. afkeuring gaan we vanaf-deze !,èek weer een.<alternat ief prograrirna afwerken. vi,e_

Verirachten aLle spelere en leiders met bij zich : eporlkleding. trainingspag, voeUbal- en
6Porbschoenen. Er zijn vele afternaEÍieve denbaar zoal€ voeÈbal1en in het. Zuiderpark, op het
strand, verhard op Kwiek Sport, in de zaal (aIIeen voor E en F) of t.och ergens eèn westiiid
spelen oP het veld of op het kunatgraa. Gewoon overal rekening mee houden èn komen hoor !l!!
ÀÀNVÀNG :
l-2 .3b uur
09.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
1.L,30 uur
1C,00 uur
09.00 uur
10.45 uur
0r.00 uuf
l-2.30 uur
C9.00 uur
10,00 uur

trainen
trainen
cra inen
trainen
trainen
trainen
!rainen
trainen
trainen
trainen
trainen
trainen

VERZÀMEIJTIIID
12.30 uur
09.00 uur
L0.00 uur
09.00 uur
11 .30 uur
10,00 uur
09.00 uur
10 .45 uur
09.00 uur
12 .30 uur

. 09. OO uur
10. 00 uur

ELFTÀLLEN :

LENS À1 , A2, B]-, B
LENS CI, C2, C3, C4
IENS D1
LENS D2 en D3
LENS D4, D5
IENS E1
LENS E2,83, E4, E7
LENS E5, E6, E8, F1, F3
LENS F1, F4
T,ENS 81, E7 en E8
LENS F1 en F2
LENS F3 en F4

Í a

VOORBU DE BRUG PARKEREN:

TT

d. lElÍsrovu. pr§lns I

5O,. BOETE RISKEREN ao

/



De Herfst!íeek

Zoals gebruikeliJk veer vefe aktiviteiten op LENS tijdens de. herfstïeek. !{at opviel
zetten.ve Iieronder even in te].egranstiJl- neer. , . . - J, , "Í

-zondag l-7 oktober: Peter Kl-onp, een teleurgeÀte.l-de reserve'speler van LENS I @aet voór-
treffelijk aan tie sIa,g Eet de pupiL van tle week.

-naandag 18 oktober: 12.30 uur verzanefen F1- t/n F)+ voor d.e trainingsstage. Maar liefst
50u schittert door afvezigheid, Na va.t gebel- komt toch nog 75í . ZiJ werken .een leuk
prograr 0a af incl. een nechtvanaleling op 'het strand. C3 +erslaat DelfÍ,,:net. Ï=Q. ,, ,if

-ài'nsdag 19 oktober: 12.30 uur verzarael-en .E1 t/n EL. voor (le trainÍn8sstaBe.'- Mear liefst
98% van d.e spelers is present'en ook heel- veel- oude-rs ziJi -meegekomenr en aktief. :De,l "

hoogtepunten varyIr: l:t_'?y:ryen _"". a" rinate van 
. 
ae 'lenaityloÉàar 

, 
op. tyd!i:. cE *t*:1,' ,die het weer. voortrèffeliJ k deed.

-uoensdag 20 oktober: f2.30 uur verzarneLen E5 t/n EB voor tle trainingsstagé. Ook hier''
schíttert 50% door aÍVezigheid en is er veiíig hulp tan èe ouders. Nà lrat bellen kont
toch nog BO% naar LENS. Het zwermen in de Waterthor ves heel leu.h en het penaltyschie-
ten ting toch aloor. 81,C1,C2,D1 en D2 werden op IENS door maar liefst 10 àelektie- '':
spel-ers ond.er handen genonen. Ilet 1.,erd een zeer geslaagde dag ïaar9p Maerten nog
glirrune-nd (niet alLen op àln froofa) rondJ-iep. LENS Ch versl-oeg Delfb met 9-0.

-donderd.ag 21 oktober: LENS.C2 heeft, een trainingssta8e maer de velden stonden onder-
vater. Geen nood: een speJ-circuit iir ons, clubgebouw, zitvoetbal in. Haterl-oo etc.
waren hele leuke efternatieven.

Sovensteanale feiten fàten íÍen ilat IENS een unÍeke vereniging is. Waar ziJn er zoveel
aktiviteiten tijdens een vakantieveek en vaar ziJn er zoveel sel-ektiespelers aktief net
tte Jeugd. NatuurLijk is niet ieder elfbel aan de beurt geveest rÍant tiaar is één week
echt te kort voor. Ook voor de andere teams proberen we nog iets te regelen. I,Ie ziJn.
daarbÍj vaak ook aÍhankeliJk van de hulp van de leiders, trainers, seniorep en de':'
ouders, Ook.nu hebben vee] mensen hun DedeverkÍng verleend. Vaak ook bij aktiviteiten
ïaorbij hun zbon niet eens. betrokhen uas. ,Dat, is kfasse en biJ dezg bedenkt. ook be-
danken ve d.è ondersteand.e sponsors:

- Groente en fruÍthand.èL rt Karievief aen het Almeloplein .

- Free Kick Sport a€.n de Weimarstraat
- Tromp Autoverhuur aan het Savorninlohmanplein
- enkel-e ttstilLett sponsors , 

",- ,-,

Penaltybokaal .:
Tijdens de herfstseek rÍerd er blj de E-kla.ssérs

(
gestred.en -on de..pènaltylokaal. ook de

I,IVB geeft in het kader van het 100-jarig tèsiaan.:een- penaltÍöoÈaa} ve!. Iedere.ier.eni-
6ing mag één E-kLasser afvaardlgen. naar de voorrontles van de EyB' Om tot cle beste
schutter v'an fftlS te konen zul-Len ue bÍj de eelstvolgend.e thuisvedstrijd van ÏJENS 1
de final-e van I,ENS houden. De volgende spelers doen hier a&n mee: V' v. Loon(E\),
M. Öosterveer(x3), S: rraayLveta(Èr), K. Vereecken(uz), n. staas(E?) en B. sarttJoeper-
saa(f6). De eerstvolgend.e'thuisvedstrijd ven LENS 1is op zondag ? novenber ' VriJ-
houden deze datun. Meer nieuvs volgt.

Een veekJe ADo Den Haag

0p naand.ag 1 november speett LEI,íS A1 thuis tegen ADo Den Haag 81 on 19.00 uur. 0p voens-
ds.B 3 november .speel-t LENS. t/u.21 jaar in het stadion tegen ADo Den llas,g A1 net hope-
liJk alaalbiJ de oud .LENSspeLers Hans Verhey en nobert Pronk. De wedstriJd begint on
19.00 uur en de toegang is gratÍs. 0p zond.ag ? november mogen 60 jeugdle.den inc1. bege-
1eÍding gralis naar d.e officiël-e opening van.de nieuwe Aad Mansveldtribune, Eerst een
vedstrijd yan, oud ADo, d.aarna de officiële opening e.n verrrolgens de kompet ÍtievedstriJ d
ADO-Den Haag - De Graafschap. van 12.00 t /n,.76.r, uur 'ronder de pannen". De Jeugdkomis-
sie vil de spelers van A2,82,C3 en C! naar d.eze nid.dag ]aten gaan. A.s. zaterdag j-nven-
taríseren de leiders. wie interesse heefb on te gaan, Denk er vast over na rrant .na l
zaterd.ag peilen we d.e. anino bij antlere sleIers.

Trainín8 A2 en 82

Aangezien WÍm Blom voorlopig niet in staat is om aktief net onze Jeugd bezi8 te ziJn
moesten re op zoek naai een óplossing voor een trainer/Leider van LENS 82. John Schoute
vord.t de nieuwe leialer van 82.

* d. !§sË.vir. PrgtD. e



Zaterdag l[ea](ten Julfie aI kennis net hen. Arno v. BlittersviJk gaat de treÍnÍn6 op
zich neuen. He vertrachten a1l-e spelers vafi 82 voortaan van 18.00 t/n L9.L5 uur op :
Eeanalag en vo'ensdagavond. We hopèn,dat danook de speleri.van A2 eens gaan'konàn.:
TraÍnen hoort er.echt blj. John eh Arno veel plezier net onze Jeugd en Win: van harte'
beterschap en nog bedanH voor je .inzet.

"!

frainersbi.l eenkorst

0p naandag I noverober verve.chten ve de volgenàe rnensen op de

ïr
tiainersbiJ eenkónst van 2l-.00 t/m 22.30 uur:

'''Van de trainers: M. Bog, B. RoEbouts r C. Solnan, F. -F',. Grens ,;
V

spa,
, vtr Dijt en F. v.-Gils.
an de j eugdkorni_ssie : A..vd.,'Donck en P. vtl. Steen.

UITSI.,AGEN . JEUGD :

IENS A1 .

IENS A2
IE],IS Bi
Quick 32 -
LENS C].
LENS C2, .,

IENS. Ca .r.
Cronv l,l et ,C3

IIBS Dl
TrioDph D].

I,Yra AL
GDA 42 ]'

ScÈeveniàgen 8L
LEIIS 82 I I

DSO C2
Vios.Cl . . i

VCS C3
I.,,ENS. C4
L,ENS D1
I,ENS D2

h-1 . uls os
3-1 LENS D4

'3-o Gr,w, rr vac D2
3-0 'i ' Scheveningen E3
ï-O RKAW EB

7-2 .RKSVM T'1.

3-0 i Quick F\
.3-L Monster F3 ..

,2-5 DUNO I'l+
..2-2

- LENS D3

- Bl-auv .Zwart D3

- rEN§ D''
- IENS X3
- IENS'88
-. LENS Fl
_ LENS F2
- IENS }'3
- ].ENS Fl+

2-B
o-0
1-4
b:7
U-o
0-5
2-r2
B-o
L-l+

Ilelaes vas veld 3 afgekeurd en gingen d,e.thuiswedstriJtien van E1,E2,EI+,E5 ,E6,X? en !B
nÍet door, Gelukkig kon EB toch voetbeLLen trdb,r d.an biJ RKAW. De rest traine op eeh -.

enkeling na op d.e traÍningsstrook of Ín de zaa\. De Jongens die er nÍet varen of zo
n&ar veg gingen beginnen a.s. zeterdag reserve, Geen stijl vinden viJ. WiJ ziJn er toch
ook'aItijd..

Jeugdversl-agen Jeugtl

LENS AJ-: een leuke vedst jal ïaarin Jullié proleerèen echt te voetbaLlen. Lyra klran
er d.aardoor niet aan te pas en Juflie ïonnen verdiend llet [-1.
LENS A2: een regeL:natige- overniining van een h€Jdwerkend IENS A2 op GDA. Toch vas het
veldspel_ nÍèt echt heel erg goed. 0b Ja, probeer met ztn allen vat vaker te trs.inen.
Dat is echt nodig.
LENS 81: veer een Inappe overwÍnning hoevel bet vobr rust nog wat noeiliJk ging. A,s.
zaterdag naar koploper }rw. GebruÍk Je verstand en bliJf voetballen. Dan ziJn Jul]ie
op je sterkst
LENS;32: .vorgens de nieuve l-eider vas euick gevoon sterker, JaEEer vas het 6at Danny,
en Fikri zo naar vegbleven. Onsportief tegenover Je teengenoten en. . . . . . . zaterdag
geschorst.
LENS c1: a1s kopLoper tegen d.e nummer 2 en tocb praten van een tnalkie. tr'red ging eveD
te keer-en het draa.ide best goed. DSO vas een nakkie getuige de T-0 voor LENS.
LENS c2: in de 'voorbereid.ing verd. Eret ,-l verroren van vios. Maar nadien ïerd eI nog
heer uat 8esreuterd a€.n ons teaD. vios werd overkLast en ging met een 7-z ned.erL8ag
naar huis. i
I-,ENS C3: ook eeh priua pot voetbal van Jul-]ie. A.s. zeterdag de.topper'uit biJ RVC. . '
Doe je best en Ibrahen en furah laat de maiU.ots ma"ar thuis L'ant echt koud is,het nog
lang niet .
LENS Ch: rniste Deepak(v&ar vas Je???) en verLoor vat ougelu}kÍg van Cromvliet net
3-1' Buitenspel of niet: d.e scheid.srechter neemt de beslissi.ngen en sotns is dat Js.Dmer.
LENS DI: een keurige 2-5 overwinning bij HBS vaard.oor DI veer wat stiJgt iu poulè Dt.

dl. I.Er§levuq p.glEr ro
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IètuurLijk gtonden Jul-Lie te l&ag nant er zit behoorltJk vat voetbe] ln tiit tean..

##Jï:liiï"fiiit::;ru*lli::.':.n;:1"i"ïi':,:::*'à::.*'Roger 
hiei lnders

IENS D3: net tïee E-kLassers naar HBS. Zou dat goetl ga,anZ? la hoor, Ï,8'lS won net 2-8'
6-n6à'dy(r-Eesset) scoorde ook nog èens 2x. ' ' ": : "
J,ENS D\: een Spannende veèBtliJd tegen Sfauv ZvErt, JuLlie varen.echt sterker naar vér-
@" t" scoren. Daar gaan ve op trainen
rrdils O5r helemeal naar.de Buurtveg na&r vervoer Senoeg. Het werè èen toffe partij
voetbaL. Jul-lie l"eehtien zelfs spelers aan de tegenpartii ' Taktisch heel sJ-iu setuiSe ,,de 1-\ overvinning.

l,,;_'.- ; .r{r
ï,ENS Al- - Lyre A1 ( \-1
Op een zvakke tegenstander, die.ue ei8eDliJk net zes of zeven nu] veD de mat hadtlén '

nàeten spelen, wàrd uiteinaelijk een redeliJke \-l- overvinning behaald. De op de vriJe
tranfernarkt gevontlen Ícentrum spitsrt Hassan, scoorde in de eerste helft de l- en d'e

2-O me.a.r. zakte in tle. trreetle helft vat !íeg- d.oor, denk ik ïat cond-itie achterstand.
Jeffrey sóoorile 3-0, binnen'19 nin. in.de tr,Íeeale helft en hatl de. kans ale §core.op te ..:
voeren, maar nét niet zat echter in naatJe lr)t vsrAaag: ;,,. .'.'
Foutje bealankt tien nin. voor tiJti en 3-l- iÍas een feit, terviJl 6-0 Èelenaar zo gek
niet vas geveest. Ook Barry vil-de veer eens in de LH'lSrevue en scoorde tlaaion vlak
voor tiJd nog even )+-1. ZaterClag near Vitesse Delft, écht geen na.kkie en ,a.u.b. vat
hulp biJ deze uitvetistri.Jd. (auto).
Ter inforeatie san de liefhebbèr, de belangstelling .voor Michel YzeDdoorn,veJI Ano,
Den Haag is; na. enkele weken .gescoutrt. te ziJn, inmittdels voortgezet net ..een uitnotli- '-
6Íng om zich maandagavond 25 okt. te nel-en voor een eerste trainin6sbe.zoe\, }r'e houden
u op de hoogt,

Hans Borst. ' ', ': '

I,ENS A2 - GDA A2 ( : -: 1

)

I

GeLukkig waren er deze keer genoeg spel-ers en niet zoals tle laatste keer naer negeD.
Toch heeft LENS die vedstriJtl toen nog Sellounen uet [-2 en alat ves k]asse. Afgelopen
zaterdag dus GDA. AL snel vas het duideliJk dat LENS de betere ll-oeg vas. Door.een"
eÍgen doelpunt ven G!A, na een nooie voorzet' kwsr LEIS op voorsprgng en 4.1. sne-1 .

daarna verd. het 2-0. Voor d.e rust mas,Jlte GDA gebruik van een misve.rstand in de LENS-
v.erdedjging en maahte 2*1. , ,;.
Na de rust een zel-fde spelbeeld. IENS bleek het beste v.an het speL houtlen elr, I[aèkte
nog 3:1. ': 

:

Àuteu^r onbekend.

I I I BXLANGNIJKT

verdeàiging klets en zeurt te veel- en vergeet te voetball-en. A.s.
noet dit gevoon beter - afgesproken ? I

Cees.

zaterdag tegen YW

.,]

MEDEDEIING VOOR AT],8 SPELENS VAT CA EiI C\I I I

Als Jullie na de vinterstop een eeZeuig voetbal-en tloeweekend villen dan moet er 8è-
spaaïd. vorden. om tret geld ga ik niet ef.ke lreek iopen zéuren, dus neem'elke veèk
effies die knaak Eee eD Je kriJgt een grantlioos $eekentl. (betafen bii de vader van
Steven AL-ting).

Zo nu dan de verslalen:

VCS _e_el1r nieu$e tegenstander in onze pouLe vaarvan we niet rristen boe sterk het teem
vas', (!9 .uïtsIae zegt eigenliJk genoeg.vant, h.et was een overwinnin6 ven wereldforne,at
en gg.-I§!;u1iie zo blijyen spel-en kunneo ve. uèt gerust hart volgehde ïeek d.e confronta-
Uidiaaà frg{ de xoploper RVC, Mannen prjm'd1igé''qoelbal.d raarbij iedereen zich'-.v-oorrdeer
ean' rCiOÍ'inàette;- ééi: puntj e van "kritiek": no6 vaker en sneller oversnele-n.'-. 1*{
CronvLiet - IENS cL . ( 3-1.)' 

- \. l '.=.i .i ' l.-'-t=1-,t^1 . l'i *. ï-
Het is bekend bÍj deze:.,c1-iib 'rià! ;e nu eennaal- niet lrinnen; alat bleek aI shel toen 2

zuÍvere buit enspËrdoeipi-iai, ÉE"ËÀ"k"";J ï;;4";. rr,l."r, a.àó neèerlaas wes ookíeen-
beeJte aan Jul1ie zelf'té íijten, vant veten Juule ÏU \echt niet l{at buitenspel is??
Ik heb nog nooit zo vaak spelers buitenspel zien sta.an. ook -de linkerkant van de

' d. L!Ísr.vu. ,D.g1-Àr 11



Zo tloor &f en.toe goeti voetbal ging de viFst naar LENS Dl-. fn het'begln van d.e ved.-
striJd ves het HBS dat d.e toon aangaf, en d.aald.oor werd het gauw 1-0, MaaI door veeL
vechtl-ust verd.het gauw. I-L..'Nsdat door LENS Dl veel kansen werd.en verprutst gingen
julIie rusten. Ns, de iugt màt éóus goea voetbai veid het tensLotte 2-5.
Door.de vechtlust die juLlie voor elkaar over hebben. moet er toch meer gevonnen uorden.
Want Ju1]-ie hebben onder eLkaar een goed. en leuk. tea.m.

Toeschouver .

I,ENS X6

Lek]{er getraind Jongens, heLaas ging de vedstrijal niet door. De velden waren afgekeurd.
door de regen van de afgelopen d.agen. Nogneafs grote nonal dicht en voetbàl-Ien
Laten ve het gezellig houden met elka&r.

SonJa. :i
,i

Ik lril-de' hierb'ÍJ de Jl.rKO, de leiders en.trainers van EI t/n El+ en elfe möeders die
hebben mee èeholpen tijdens'tle herfst stage op dÍned.ag en woensilag rrttartelj-Jk Sedan-
kenr'.. fk vond het hartstikke leuk I

Yolgend Jear ,kou_ ik veer.

Gary Hijkers EL. '

I'l+: SiJ deze wlLLen lÍiJ ons verontschuldigen vooï het'feit ds,t viJ zond.er af te bel-l-en
weg zijn gebleved op de herfstweek. Nogmaal-s sorry. Dit zel niet meer gebeurèn.
Namens ale oualers vaJl degene dit niet Beveest ziJn.

Herstweek 1993

Ja hoor, het lras veer zover, de grandioze heristweek op ï,ENS.
0p maandag begonnen lrij met de F-jes met o.s,. Voetb&]Len tegen VCS, trainings, strand-
vandeling, f inonad.e, eten en nog eehs Iíuonade, bingo, penaltyboka€.}, spe]letjes en
als'klapper het Slapen <ip I,EIIS. Er lÍas d,oor IENS weex zeer veel verk ven genaakt, en
a1s viJ den zien dat er zo naer l-L }inderen veg bliJven zond.er even af .te bel-len den
vinè ik dat....
De kindèren die vet zijn §elÍeest hebben het ontzettend. naar hun' zin gehaal. De tweede
dag vas het de beuyt aan E1 t/u El+, hier hadden zich l+ kinderen net zeer veel" tegenzin-
afgeuelti omdst ze ziek varen of weg rnoesten, en zo,hoort het, De E-tjes hadden èls aan-
vulling op het progra.nna zvelmen, een tienko.mp, en niet te vergeten penaltyrs nemen op
Patrick Puister. Hier varen de E-tJes erg enthousiast over o&dat ze toch 1{el een bee- -

tje tegen Patrick Puister opkijken want hÍj Ís keeper van d.e Zond.ag 1.
GeLukkig zat ook bet 'lreer nee 'zod.at aues toch buiten kon gebeuren a'a.t voïig Jaar niet'
het geval was, Het Ís altiJd veer Leuk om te zien dat ale kinderen de da6 erna met tegen-
zin maar zeer vernoeid naar hiis toe gaan, hopelijk kan ttit volgend Jaar veer gebeuren,
d,an ve]. met, aIle F-jes.
P.s. Ík lloet nog even mijn compLinenten naken aan Paul- vd. Steen, Inge vd. 3erg, cle
Trainers, ile FeestcouEÍs6ie en niet te vergeten de moed.ers v&n onze E-tJee die er ook
voor de F-Jes lÍaren daar er geen F-moeders (konden) helpen.

Harry ter Linden.

1&r/hd4-
fihylïrE!
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Het was lekker weer om te gaan
vooidat scheveningen begreep dat. de wedstrijd begonnen eras sÈond het aI met 1-0 achter.
t.,e bleven voetballen met saÍnenspè1. en het lrerd dan ook 2-0 voor ong. Hetraas kregen wij
een doelpunt Ltegen en meÈ, àe ruËÈ stond het dan ook L-2. we pakté de draad op e; blevén
ààorgaan'met lscóren.,oe uitsta! van' ?-4 .in ons voordeel wae ierdie;d en zèIf-heb lk ook
nog gescoord ,(met het hoofd). .. :'i)
Freà Daamen'.. -- -"',t i :

' | ' : : | 
'''l

.Ja jongénd.Fred hee'fÈ dan het'eergte verslag gesèhreven die voortaan gedaan wordt door
de aanvoerder van derwedstrijd. Ik hoop dat jullie diÈ ean feuk idee vinden zodat je
wèeÈ waar je mee'bezig'bent en je mag schrijven wat je goed of fout vond van d€ wed-
etrijd. Hochten jullie er niet uit komen dan willen wij (de leiders) Je alttjd Hel een
beetje helpen. Verder tot zaterdag en kom (zoveel mogelijk) trainen.

scheveninqen E3 - LENS E3 í4-7)

JuIIie }eiderg Marcel en MeIis.

Herfstweek LenB E3

voetballen. ll

Jongens vrat een week heb ik achter de rug. Dinsdag om 08.30'uur op het vo6tbalveld en
alles een beetje dooinemen hoe de leiding deze dagen had ingedeeld. Wel ik heb het
geweten. EerBt de wedstrljC van.E3 teilen VCS wat een overwinning opleverde van 3-1.
Daarna gingen we dei voorronde hbuden voor de penalty-bokaal. Na de pauze was er slagbal
tegen E1í E2 en E4 waarvan er twee werden gewonnen en één verloren met alechts één punt
Na het slagballen werd ei..gedouchti en gingen we lekker eten (patàt). De tijd was aange-
broken om naar het zwembàd te gaan. wat een plezier zeg lekker ravotten op een mat, met
een paar man achter elkaaE..van ide glijbaan, en natuurlijk lop het luchtbed en maar roepe
PÍZZA, PÍZZA OOOHHH PIZZÀ PÍZZA prZZA EFFE WACHTEN. .... ... prZZà.
Ik dacht zo dat ia dat, NEE kregen Jullie ook nog een biirgo met gewetdige prtjzen. Iets
Iater dan we hadden gedacht dan toch naar bed. Voor twaalf uur alapen iE volgens mljjullie onbekend wat hebben jullle.IÍggen 1oI maken de laatBte sllepen pas om IIALF TWEE
en gingen wij (Ruud, Harry, Lesly en ik) ook naar bed voor dat ik lraB dat Ik sllep moes
ik alvreer wakker worden om op tijd te zijn voor het et6n. EerEt gingen wij lekker
douchen/tassen en konden wij gaan ontbijten, Na eelst-wat spellen te hebben gedaan kwaír
dan heÈ moment om op Patriik de fÍnale van de penalty-bokaal te gaan doen. Hij moet
zowat gek geworden zijn van de doelpunten moest hij nu links of rechÈs duiken of kon hi
blijven staan. Michael gefeliciteerd met je tweede plaats. Toen,dit achter de Íug wag
fekker douchen en was het tijd om pannekoeken te.gaan eten. .ilongeng ik heb genoten aI
was ik dan wel doodmoe. ?'
líELrs

Na alle beLevenissen van de zo succesvollè. LENS. herfstakti-
viteitenweek is,het even tijd voor iets serieusl.
De pLaats van dit item is in deze LENSrevue wat ongeÍJoon naar
wij denlcen en hopen hierrnee de meeste mensen te bereiken,

de redaktie

onder
heenga
in DeI
hij to
er nog

I,E PENStr'I.,R
een overdenking door de heer P. Juffernans

Heel lang geLeden was het op LENS de gewoonte on de
LENSrevue te beginnen Inet een In Memoriarn voor diegene

ons,.die.uaren overl-.eden. Dat begon-in 1923 net het
an" vàn Bep Starrenbuig, diè zich na de voetbalwedstrijd ,ft niet hel,emaal goed voelde. De .iondag daarop stierf
t groot veÍdriet van leder die hern kende. Na hem volgden
veLen, bij de. meeste .LENSIeden van nu tbtaàL onbekend,

Maar toch,geloof i]< er goed aan te doen, juist voor de dageh
van ÀlLerheiligen en. ÀI1-erzielen even. aandacht te vragen voor
onze vrienden èn vriendinnen van !,releerr die op yelerÍei wijze
gestalte hebben gegeven aan hun vriendschap voor'('elkaar en
voor hun liefde voor de club.

)
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Aloemoen sektot! alt 1 '. solrerlrlaat Toto'Lotlo
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;:r:ï;:ii;ii- vriotboomsuaat 303

i;-t';i"ïÍ1,",""."*" 
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?:,',':.'* ïlJË%'

Ju(o:, r , Tt.lnorrr

selretad.àt i6ugd 5'10IÍ6 zondag, ' '

P- ven doo St€€n . M' Rog

:;:""i;ï;;ióà Nicoraas Bootsraan lss
ilíï'sv óon n*s 2273 AH voorbuÍs

íI'""'"?ö --Jàïbii4 ror'r o7o'388 93-'2q'

' ' 'l nÍrt Í ' i l- -ir'-;'-r- 'rí4'' '

""o",rio",*,jao*,ru''da"ià"ioto'o"ilt.l.'a c..f. Mittenburg. '' . J' Boeroma

::"^":;;;;ài' 'A oioponbrockhoÍ 1r ,.
'iiiïËËï"" rr*o 2551 KE Don'Haas '' -
iilloïà - àï gi;s ror': 070' 3s7 7273. . ^\
fax(work):O7G367 8.8 62 '^ r' '
ot: d€ kaniinqb.iovonbusl
(bii do kl€ino bar) :

:2552 KA Öon Haaà

ToÍ.: O7O : 397 05 32

Senioron ztolvoalbal
G.J. v.d.rKtoii -r .i
Vorhulstlaan 1 i
2692 BN's'Gr8vonzsndo,
Tel.: 01748 - 19149 '

Tol.: 01748 - 18149
BABKo: BÀr l(ommisslo

mw. l. van dor Borg

Kokosnootstraat 67 ' '
r' 2555 xB Don Haag

Íel.: o70' 325 99 74

I
SenloloÍrzatoldng .L
J.C. Ham .
Molis Stokolaan 1846
2541 cé oon Haag

Tol.: o7O ' 367 98 87
EKO: '
Ev.n!mènl(il Kommisdo

mtY Ml van dor Donck

Jan Romoinslraat 37

Samon§ldlhg bos..ul
vooÍzittor:
c. v.d' Wilk
Mahatma Ghandistraat 74

2552 Pc Oon Haag

Tol.: o7O ',397 23 59

SokÍotarig:
W,M. Kouwonhovon :'
BÍam Flosst.aat 21 ''.
2552 cZ Don Haag i
Tel.: O7O - r91 2474 

,

Psnninqmoester:
A.H. de Gíoot
Perriklaan 25
2564 TV Oon Haag

Tol.: o7O ' 325 l5 50

tlgt .'
F, von Diik
Jan Barondsola6n 122

2585 BV Poeldiik
Tol.; 01749 - 47255

Usl:
A.M. Cotot
Hongololaah 589
2544 GB oon Hoqg

Tot.: 07Ó - 367 10 96

KONTRIBUTIE BETALING TERREINEN EN KLUBGEBOUW
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heèI L'ENS -oP z'n koP'

é de bedoeling, wanc dan aa

E KRAKER ...:.,.r.,

I0l{o[ö'í[-oiili[tt

LENSry

oonvorg:l4.Sutl

iendn: l0l§, ErtrP I

HsEddodt, D$ tloog
to

v

t

: ._ 1,. l."p

zondaq ? nciriemle
öÍ alÉhanb daE i,,D

\
,'i, l{.M.s.}|, f'í;

'i

a

!i Ë,ÈlÉ::i.ï'iliii,ili:ï'Ë.:::i:a:,:t"ï#E
H;s,t;i,'lï::'ï!;:4"'":.i:ï::t'iËI*ur.'
:::.ï:I""i 3i iE ?Ïí3'3"Ïli'í'iËI-';;;-i"àÉ"'i"
;i;à;-; lij de j eugdrulriex '

Houdc u van goed en -veé} 
wÓèbbal dan zit u a'e'

zondaq bij LENS goed, want ook de volgende :l-t'-'-
ílïïËi iiÉr;; , íerls z's erÍ 8'- "

u snapt. hes uel van 11"00. uur t'dt ???? bèíc u blj
LENS 

-nonder de Pannen" ' '

ook de puPi] vt" àt wdtk ie !'eèr preeents zodat

lï.I-lii'erkaar het een gezèIlige dag gaae wor-

den oP LENS '

KorBg a1len en sheunc heE eeretse wanE zij werdie-

(.J
nen het !!!!

.L lsllgr.vlr. P.gíu 1

Lever uw kopii vóóÍ maandag in;

*ilrigirg""}i;t tot maandagavond mogeliikl

uiteÍíe inlevertermun KoPU:

f.làinUug 20.00 uur in'het klubgebouw 
.
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BEDÀIÍKTI -.,Í . :-,. 1

l,[ij vonden het heel leuk iir de hèrfs
voór allee te zorgen voor de jongene
ondankB daÈ het dónderda§e EIechE we

hebben we or,s zee]. vermaakt. "Ds j ollg
- Èedankt voor de bo§ bloemen en leide

I4ari,an f,. Marian '

. , fi.r
twèek"lom
vàn C2. '

er waB .

entr nog ^-rd ook.' k'

. ;.*l-:.1:a, .*:,:Ír í .,,.:.
Foiànol9e : LEÀIS '; ' . - ;r -, È. - *r .- . -.,

,De vaete. ioeschouerB van LENS'1 hebben van-
daag- één van de betere tédeÈrijden van',di
seizoen gezien. LBNS begon, vandaag in een
waÈ andere EamensEelling. ene rzij da:
dwodgen door de blegaure van Patrlék Pu Eter

. endeE
- . .'dcjcjrdar gebroedero

ng van Fred
Eíd

sPq;
lich

anderiiJ
op de 'reE rve -

chor
de'

LENS kwam enel op voorBProng doordat .Pe
Klomp een voorzet van de eÈerk epelende
Riqardo TetEero fraai af ronidde. Ilelaas

s1

t

r
ir

no

I

I
t
I
I
',

I

n.b, bedankÈ voor hets qomplimenÈje over het baàk moc\tèn pIàaEEnemen. Het elfÈa1, da nu

pannekoekenbAkken. in Ëet ve ld etond was duidetijk bet.er i
. - .-,'balanó dan in de voorgaander wedetrijden

c :i

de 1-1 wear te Eneft eén voor?eE ,werd
doende weggewe rkt. toch kwam LENS .al
nieÈ weer oP voorËProng j Deze keei rlrerd
inzet van-Peter 'KlomP: nog gered doór, de o
reholEekeeper. Hans Àpontoweil was 'echte
Paraat en .schoot de 2-1 binnen. Na dè
kr,Jam F. behoorlijk oPzetEen, de vergelij J-

KIBKEBOE.. .Mag iÈ .:-i-' .r!r, voorstell'en

Met deze Èekst geven Heidy en willem en-
Eveline v.d. Linden meE bliidgchaP kenniB
van de seboorLe vaÀnEÈÈliEochter en zuslp
r1".."À irrr LENserB vah harte met dèze ge-
zineuitbreidlng en.veel'geluh a.amen!

" :'-J': t'
(. .Làngzemerhand beginnen de

nieuwe leden binnen tse
sEromeir. Uigeraard heefE
de màtige sEart van het
1e elÍtaf nadelig gevrerkE
op heÈ aanbaf aanmeldin-

, àen.
r,r.ÉËte verschil met vorig
e' reaulÈaten de akEie

HeE ig eèn te ve
eeizoen waarin d

Uw sponEorkontaktman .Tóhn v-d. Lubbe '

PUPTL V,liI DE $IEEK

met voorgaande wedsEri
toen F. verdiend de 2-

jden was zichEbaar
2 maakte gelaofden

veel auppor tera niet eeng tneer in een Pu
uendeling, de epelerq van LENS dedei' dr éch-
ter een ÀchePje
het acorebord t

bovenop en wiBEen de \2'2 op
e ,houden IJENS 1 sEaat nu nog

oP
fa

de voorlaagete
volgeng mij nu

,pi
laat
ngesLagé

Bmaar de -we-g

n. Met- de
'onhciog
zelfde

inzeE èn de echt nog sÈeeds aanwezige kwali-
Leit moet heb Iukken óm.';veiligÍ in de midden-
mooE mee te 6Pe1en. SUCCES.!. a

Pauf van den Steen :' ' '- v ,t, ;
t, !.P, . i

IÍERFSTBEDE TE FOREEOÍ,TE
i o,: -.J.. ... t.y-._..

Eerbiedwaardige LENSianen,

o5r de' dag voor À]lerhei-

!!! ';uo'..;,,,.1. ,

qun6Eiq hebben beinvloed ' ÀIe we eehEer
ieaet iiín heefÈ de club onze steun nu op
aIle oebied heel hard no-dig..
onB 1ó elftal heefE Ín Foreholtsé laten zien
oolt heef volvraasen en Eaakberekqnd te kunnen
spelen, Eerwijl de Eegenstander fyeiek dui-
deliik stserker waE' '
ale óne 1e zo qeconcenEréerd blijfE ÉPelen
eD de tactieché àfspraken blijft uitvoeren,
breken er beceie tijden aan-
Steunt u onze akEie a.u.b.' en !,rerk mee aan
een fraaiei clubhuis met alle comforE. ' .
Vanaf volgende vreek houd ik u wekeliilÍs oP '
de hoagte. . i...

.i
I

Il-
i

i
l

ligen wae heE nog.net
geen noveiÈer . Toch was
het herfstlge. klinaaq
voelbaar en tagEbaarf '

Mijn geheime op ngen lagen diep
lle koude triI1

vorborgenen1.
achtei mÍjn van ki ende bi 1-
1en, hoeweL ik uit voorzorg mij n winEerwol-
len broek uit de kaBt en aan had getsrokken.
het ctond in de LENSrevue en dus moeEt ik
gaan. Onze Blauwe MaÈroz en zouden 'die 'i;èkë-
IÍJkse Dag de6 Heren immérs in de HoIEè tàn '
Fore spelen. Àl-Leen af hèt vooruitzichE van 1

mijn vieite aan een onbekende holte' verjoe-ch
de j ichtige etramheif uit mi5tt §enotzoekende
Ietièmaten . zouden de verrekij k- apparaten vanRoy ooldrlg,, de technigqhe middenveldér van

D3 is bii àe kraker LENS-HMSH de pupil van-
de week.-Roy wij verwachben je zondag I :' .
? novenÈer);m 1t.45 uuf oP LEN§ net je
LENS- È.enue, trainingEpak' en voeEbal6choenen '
VergeeÈ niàt bij koud weer'een dikke jas rnee

te nemen! l,

Heet' d.eze echriiver nog
enige in:rodukËie nadig ?

tIij dacàÈe, va, nieÈ,' àet
ie nameJijk heE ttJUKO'

-l 'bèest" in opEima forna.
lget deze aÍTevering van de..

E+,J- E.roÍèe::vóor- zijn rekening lP .lell;en was-

ziin sponcàne teakiie, ,,ivaÈuur-Zji&, flaar dar
no'et ii nog. oPTetten ookn - Paul bedallkt voor
jouw bijdtag.e.. 

.

d,e redaktié

Lokatel en dè lui6teroortjee van Radio weet
ook van hun aanwezlgheid blijk geven, zo
vroeq ik mii af, toèn ik beproefde oÉ de'.'
paaróekrachÉen vàn mijn bolide niet ondqr de
iliEcige nevoien en lage EemperaLuren van het
'iaarqetíide hadden qeleden? Mijn Eran§PorE-
íàerËuiq'zoefde eveiwel Luttig over de À44.
Bij de àfoLag aangekomen weet het bord -van.
de rnilieuvriendel ij ke Bond mij net dur'derr]-
ké leEEerEekene het'landelijke gac'dat ik

De overvolle auÈo6talling bij het.§emeenEe-
lijk Sportpark bevecEigde mijn vermoeden,'
daÉ naàet, ,ve1e holtebewonPra ook tal van
celiefde Leneianqt {e zwoèIe irei}Jgheid van
de open haard en de'panEoffel hadden verla-
ten óm meb dezelfde aan wanhoop grenzende -

moed alE ikzelf pereoonlijk kennie Èe nemen
van de verrichbingen ,van onze Blauue Matroi
z"n. zouaen onr. iongen" óe verleiding kunl
nen $reer€Laan om àe geheime openingen van de

Toen we hern vto

LENS

ito lEfsr.wc D.ll'ur 2

f
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Man Ín he! zwarE tè dooruoeleri als
deli jkea..gt-s"F_.-3!..r-ii;v.9-1:-asiP?,"

tàí[n'; ,.írerrruit t9' 4egàpidieírae "ng"t.r, 
irtÈ n"t ''r:'j"t -

De celiefde Lenaianen én ikzelf werden niet teleurgeEteld. Terwijl onze. debuterende JongqÈe
Ila"iii".i-;it'-s.i"È" talen an tatEen nec hulp van engelén niets-verBtrikt raakte in de

i!Ërà"-ril ,ij"'""pË.r.irae manèn, EchooÈ dE ouàe -Klornp d-an eiirdelijk ult ziJn Blof'. Daarna
iÀ.r-àe viiand-op wiàak via hun aatvlugge gluiperd op iechts, die avenwel door onze kleine
;;r;;-É;;; xi"k iegelmatig de boejéÉ wàrd ingezonden. onze BLonde Berg .Iaagde ér .':

. ;;;il";i-ai.iij; i"-rij"-tàgànrÉantler ií opperÉte ierwarring te brensen door heÈ oP onvernachte
ti.id"tippen- nutEiqen van-de grazige giroè-ne graepotlen' En oscariue Lariniug deed tal van
;Éi;;;í';; Ë"i-*ÉÈ--rà"à"t kiacht-heE zwerk-in te elingeren, daÈ de hemelPooïten eronder
iltË,,"Ë Ë.r"iir."". È.n*.àI fukce hem dat niet eir do viJand- tloeg een breg die onÈ gemo€d en

:;';-i;i iË"à-íJiËiUi"ÈJrr. N"q voor wíj one Èonden cerugtrekken om tezamen net dè hoLÈebe-

i"i;iI-r,.Ë'.raà;fr;;i ie nutrígen Erok:die oude Klörop. wàer van.leer. Ditmaal reflexte de' '
iià"frt.r aà ba1 nier .r.r*oéà"rrà-a.t onzè Linker schicht torsEond meE een duivelee bewegÍng
li"ii"à-r',"i *,"""ià ,"r, veIlen. I

wii eristèn dat wii dit na dè maaltijd zouden moeEen bekoPen. natuurlijk -Elaagde onze Sacha'
öiíUË"Í-èi:-" zijn-knolJ.ige tegenvoeLer rner echijnheilige bewegingen .te_dwÍngen tot een
afeoraak met de Heren ,"í-nàÀËrÈ"rgt. Welzeker ipeelde-de renÉreiende Ricàrdo de Eterreh Vàn

:;"ililï. -;;;ii ï-l.l.iiriii"Ë àà :ouaÉr" Lenegarde in extage brachE meE de wederopvoering van
ilIt""ïiii.iË.Ët";;;",: ielaae staagde ons schot-in-ae-Róe er niet in zijn oríëneaarae faam

Ëè-u"".ËËiËÉi eniw.r írarËàti""u-àià:r..ilir,g van de Twee welnig Eijd g?gund om endrich uit de
orondverf Èe k<irnen. Dan ioch krompen onàe Éarten 6énmaal ÍÀeen, toen de engelen bij heL
:iIHiI;; 

"àn 

-iÏIttt.IiiqÀ ,i"rÉ""'weraen verraec'door een vijarrdelijke Iob.-Tenalotte kon de

i|í-ii-r,l,t 
- 
|ï"it'-u""r.àË" .-rrre"ts"r.r,, dae ook hij hee grroenè gat in de Bolrènotreek zonder

kleer8cheuren kon vèr1aten.
vàia"à" over de reeultauÀ; van heg etrijdgewoel in de Ho1te van Fore keetden wij hui'waarts '
Éii "-"érÀ".i 

fingeknuppet beefde bij de leóachce aan de volgende onErnogÈilg-'Ee -E§canp, 999-e(I
il';.;;il;;;;ilË;; ;à." BeresEein.
Hoogwaardige LenEianen. ;iií;;i geloof e! hood bidden voor.goede reaultatsèn en voor uw '

s (erf,@ Sanioran mmissia'-Ho
SETTOREÀI ZONDAE
UITAIÀGBI
Foreholte
Àfpheneè BoyE 2
LENS 3
LENS 4
oranjepleih 2

- IJENS, 1
- LEN§,2
- DUNO 2
-DWO5--, LENS 5

a-)
1-2
0-1

r 1-3

I,ENS 6
LENS 7
osc s
Í,ENS 9.;.^ ,,

t. - -
- I{aÉBenaar 3
- DUNO 4
- I,ENS 

.B

-' D-ZS '5"-i'.. 'r
- _ .i ':t:- ."

0 -'6
1- 8
0- g

3 i.r 3

I _1r4 .i I .l-: 1;(., '-::: ;
ËORETIOLTE - I'EÀIS ET hEÈ WTNSrPTTTTT I
LENS dDee1de op heÈ knusse veld in voorhouÈ één van de besbe wédelrij.den'tot-nog-Eoe in.qe
z-I"r.rlËÀàl-i"rEh;1Ee had noli uiEzichE op de te periodetitel, maar is door heb gerijk.Pel zo

;;J-;;i 
-;il;;"Èt.:..rà. và"it=t'.i bàginÈisnaal ian de uitecekende eeheidEÍèchter las de '

wedetrijd oPen. 't '''; i 1'
ef air"Ét. nà de afUrap eèn ]evensgrote kane- voor Foreholte maar LENS antvroordde direkg met

à. "p""i"gtc..ffdr. 
Eèn ,""ireu vàn sacha GlaudemanE werd geniet' door de. verdediging 9n ----pà."i-iii"íi vriats ,,re1 """a mài àit ,ro.g.. preBent j e. Zijn droge- knal begekende 0 - 1. En LENS

iI"i-a'r-=.iiï à"ài. er kwarnen ÈanEen ,ooi eà Rooe Én de ioed.efielende Ricardo Tetteró. (Pred

Spa ge6chorBL! ) -ookForeho}tekreegrnoge.t.ijkheden.Inde2SeminuutkwamdagalijkmakeroPhetÉcorebord.Dé
Ë.ï i,Iií'àrÀiaíà "Ít".ia.àígà, 

*."t dankbaar gebruik van'genaakt, werd. Tien minuten later
[il."inps .""raiÉr,a opri*ri-Ëf' 'róàiÀpr"ng. PeÈér.klomp achóot. keihard op.de v,iat van de

[::;";:^;.#^;;;;;";:ïi 
-;;,-à, .i. àà kíppen bij om àe bal uir een haaar onnose].iJke- hoek

binnen te echieten, r - zl-LÉfls-fr".iàe màt deze 6tand de ruEE' mede door een forÍnidabele
;"Ïi;;.-;";-Àt"à -à! J"nq (Patrick Puister' 'geblèseeerd :aan de echouder) ri'

i,;-Ë'Ï";# frii! Ëà.ËiËÍcà,-;;;a;;à-à;"i íèer luraruchrig maar oÈ zo poairief publiek ol)

ï;";; ;;;; aó gólijkmaker,'tí ""r, 
chaotiech momenr voor de_ g-oal taBr,Èe Àrno niè. De

à;#;pï;ï;.;à."i;;';;;d;;;"-i"-r,Ët 
-ïrgà a"èr.-Foreholte wiràe nog rneer, waardoor LENs volop

qeleqenheid kreeg om t. oà""i"..n. Beí handvol mogelijkheden. bleven echtèr. onberiut, zeker
ilk-à;;-;;";;;;=;; à" t.Àirài-"Ït vóo.tt"l,t. Het íeldóverr+ichE van ForeholEe leverde nos wel
waE hachelijke momenten op.'e.fUkkig bleef heE daarbii
iËis""àÏàiàíàË àiË p""t bàeliet. Eeí echte winstPunt.-Er.werd hard gewerkt, niec onnodig'
g";i""i-"r,- or"r het'algemàen goed gevoetsbald. Be; lijn die doorgezet moet worden, meb nog

een Eoevoeging van meer t"ÀË É" ovÉr1eg ' ÀI1e aanwezÍge r'BNs;uPÉorEers hebben kunnen zien en

iàï"", -f.àà-".irdevo1 .her p"Ufi"f. kan zÍin. Foreholte Épeelde de tvteede helfc mèt nde

H. tl. S. H. en V.I. O'.s ' komentwaalfde manrr. .

ó"-fr.i o."qt".ma staan de lomende vJeken twee thuieduels'
àIi,Ë"i"Ë""ËÍgànà op bezo"k.' lle rekérien oP uw etearn" ' ' !

Fran6 van Dij k

' à. !Ess.wi. prgtst 3



r.r.i / i , 1.. .9. r.BNS -iE.U.S. ÀrD.rraÀg 1{.00 uuE
ceef heu elfcal dd nodige steun; komen duB!ll

Al"6 voorproefje de topper IrBNg 2 E.X,s.E. 2 ÀaDvsrg 11, 00 uui

H .1o LEN9 4,. waar zijn wij nu &ee be
schrijven op eelr wedEtrij dtarmuliet.

t.'
de redaktie ..,

I,sN§l___:_Dwo.5_l_éll - r

op de kille zondagocltend stonden we met 13 man voor een moeilijke opgàve tegèrl de nr 2 uiE
onze pouIe, In de 1e helft haden wij het voor hel zeggen echter Ewee kanden van DvlO vraren
genoeq voor een rustsEand van 0-2. À1 §ne1 in de 2e helfÈ kregen zij een atrafschop en werd
Éet O-3,. LENS 4 6troopEe.de mouwen óp en door !'vechb t'voetbal werd' het uiteindeli jk 4-3. En
nu echt op naar heE kamPioenschap !l , - : ! ,, !. ,, :
OPA xxxxx.. -t , i , .r,

'LENS c/n 27 ;IAAR. ,
Helaae, ook deze wedàurijd ging weer niet door. ADo DEN HÀÀc kon de organiàatie rondom de
wedstrijd niet rondkrijgen i.vrm. het Eurapacupvoetbal op de tv, Pech voog de BpelerE van
,LENS en zeker ook pech voor,de EupporÈerB die voor nieEE bij heÈ Etadion Etonden. Daar-wae
niet6,aan Èe doen omdaE ÀDO DEN HÀÀG ons paË op maandagavond heL.6]echte nieuwE vertelde. De
wedEtrijd is opnieuw vaetgegEeld op I decèmbea in heE ÀEadion. De eerEEvolgènde wedgtrijd
voor diL e1fEa1 is-echter op 23 novernber thuis begen Feyenoord.

zoNDAe 7 NO!/E,TBER 7993

zig ? onvolwaeserer kar hel- niec een
Volgende keer r.rordË heÍ geweigerd- -.

VèrÉLag È.e

r'I

ui6

14.00
11 .00
10.00
10.30
11.00
12.00
10:00
11r00
11 ..00

I,ENS 1
I,ENS 2
H. B. S. 5
Den Hoorn 'l -
],ENS 5
vros 3
Tonesido-r', ,. ],) i . .

s. v. H. 5

I{. M. S. H. 1
H. M. S. H. 2
IJENS 3
!ENS 4
vredenburgh 6
IJENS 5
IJENS 7 '
H.8.S.'12 j -...,
IIENS 9

1010/521 G,F. van Roaden
tt00/621 T. B. Kindr
3083/555 G. RaÍnautar
3!22/566 n.n.
3102/562 -. n.n, . ... :

3139/569' n.n. '.. l'
3295/646 n, n.
vriend6chappelÍj k

uit bij wrLHElrlus

/r
..1Íl! '..1: 'l' r'l

:: . fr

1
1

Bij algehele afkeuring spe].en .6El'/s 7 + 2 +
LENS 2 + 3 om 11.00-uur En LENS 1om 14.00 uu

VRIENDSCEÀPPBI,IJKE T{EDSTRT"D SET,EI(TIE
Dbsdag 9 aovoEÈoE a.a. olr 19.30 utl kunt u bij
II/ÏPPOT,,DER Í - EEIVS 1

ZONDAG 74 NO]/EMBER 7993

het DelfÈse Wippolder weer genielen:

... \.ír r. I .i- !

14 .00
1.1.00
10.30
10,00
11.00
12 - 00
10.00
11.00
12 .00

7003 /527
L029 /62L'308s/sss
3124 /566
3rÉ /562
3L4O /s69. 325s / 627'' 3294 / 646
3327 / 6 8L

T,ENS 1
tENS 2
BMT 2
OLIVEO 6
I,ENS 5
DSO 9
Zoetermeer 3
tENS 8
BMT 6

vlos 1
vredeóbuch 2
IJENS 3
I,ENS 4
wP3
LENS 5
I,ENS 7
Voorburg 13
],ENS 9

van Rooij en
van Dam | '.

J.À. van Hoorn
SbaaE6

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

PI,ÀÀTS OP DONDERI'ÀG OU 20.30 I'I'RI

2

J
}I
H
J
n
n
n
n
n

1-

1

3

DE TRÀINING VOOR NIET GE

OPSTELLÍNGEN 
'. LENS

LENS
I,ENS
LENS

3

6

,"oidt door de Èrainer 6amenge6tèLd
ala vorige ueek
al€ voríge week
. Huis - ..,r. Becker - H . Ho. ppenbrouwerE - À.
. Treuren - E. Warmenhoven - J. Buitelaàr -
. "Vèèrèn.
]E vorige week
19 vorige week
. Kabal - H. Yahdih
. Elmahi - E. Hafdi

i:
de Groot - E. Àmmerlaan -
K, de Graaf - .I. @enkirehen -'

LENS
LENS
LENS 9:

A
F
a
a
M
À

M. Jane1 -
Àyyaddi

dle LBISr.Yu. Prgiu t

s..MEljaouhari - K. Khammàr - D. Heghachi -
. zenghi - s. fzirar.

E.,



ÀI'SCI'.R
. j .- '. ; ti,l'vs trr,--', ".- ':

í.,. pj=sèrsile - 
-,-..(323 17 3

5 : l{. Heijnen (346 x.0 I
6 : À. de Groot (325 15 5
? ! G. Duivesteijn (0189L -
8 : ,1. witting (327 30 5
g rlk'.,t,xhaíi;nar .? (352 02,1

':

r7
s)
o)

:.r

I,,ENS
EN

o)
8)
o)

],ENS
ÍJENS
I.ENS

943)

dErechEer

b.s.g
'b. s is

. E. J<uik (367 73 oo)
:!'À_.:,.ELma!-il' ( 323 96 19)

BZO PROBLEITEN .' G . v. d. Kley ( 0174I 1814 9 )

LTGGiTNE TTRRTTNEM :
x.g.s.. , .: paat èn Bèrgselaan, 'hóek Everg wijtèinaweg, E61. 36s6{54- :'
Den Hóorn ,..: sportÉark Dèn Hborn,. l{oudsevreg' 66a, Den lloorn, EeI. o!5-6f9222
vros - , EËcamà IÍ, Meli6 sÈokelaad, hoek Dedemgvaartt é9, tel. 36?0994
Tonegiào :'SportÉornplex Damsigt, Rodelaan, Voorburg, tel. 3860896 ' ''
s.v.É. r Biaemuewèg È.o. Dedemgvaartweg, EeI. L142-966LL

Lcrngs de sporL@n \./crn da Zt\A lcrclcler ",,: l

- P,.Z.H. rLE - s.v.G.w.LENS

SEÀITOREÀI ZATERDAG
I'ITSI.ÀCBN

G. B. B,

ZA?ERDAG: 6 NOITEMBER 7993

1
a

NS 3
0

., t- I :l - . :r i
IENS ZÀ. r - PZH (3-2) ,. . : '
Hegï=-..t.raaqag weir tret middagje LENS, wanE zaterdag t -epeeldé 

rÉhuie 
.uegén het Àterke pzH.

f,SNs rr.. direkE:het initiatief éi er ont"torrden wat kànajee, _maar de dóelpunÈen bleven uÍt.
in de 1Oe minuut waE het dan toch raak,. uiÈ eén corner van línké narn Ron von @en.uit eèn
heel moeilijke hoek, voorbij de 2e paal, de,ba1 ineena oP zijn'Echoen en het waB 1 - 0.,Het
publiek op Ée UanXén en LENÉ wilde ireer. Er kwamen nog 2 doeLpuntèn maar helqae aan de
àoà"i" f."irt,...We iuffen Clt maar op... goncent.ratieverlieÀ zetcen. HelaaE vrad de ruatetand àldue
2-lvoorDZII.\.,
Uet publiek kon het niet àe1oven, zo goed !,P9len,en,toch met 2 - i achter-etaani waÈ zou dè
Ërà.àÀ-rrÉlír !à.r, lr."g.rrí Dit vrerd aÍ enel-,duideli jk: aanval na aanval ging richting.doel '
pzH 

"n in de íle,minuuÉ wag het,Èoch raak. Uit een corner kopEe .Richard . HutBts . de gelijnaker
ín;2 -2. Na 25 minuEen in de 2e helft k,,eam,John Boerema de goed aPelende Ron von Oven
,-rràrrg..r. llets coachen ererd Coen moeitelooe overgenohen door Joop WiIIemB en 8 -miduten voor
tei eiia" wa6 he-E dan zover: ,rohn Baerema gaf een alim paEsje oÉ Pecer Pronk,'die.
verraoeeEend,githà4lde en het waE 3 - 2. Hierira ontBtonden er nog.wat hachelijke momentèn
voà= orrr doö}. naàr het bieef 3 - 2. De tswee punten zaten \,reei in de knip en we gchoven weer
lrau naar boven. wanneer we meE deze inzet.iedère week blijven epelen, dan zie-ik voor dit
elfta] maar één plaqls en dat iE de eereEe!

. 
... 

Een Euppor'er 
: . , 

,, 
.:. 

-:

Èiid thu l6 uib da/Doulenr. Echei veld

14 .00
11.00

arine 1 : IJENS 1l
. IJENS" 2

:: r : í ". ' :i-i11'.t
'NOVENBER 7993

- uit

-,103s/006
, .1070/013

M. Móoijman
H. ÀnginR.V

M

T.ATEEDAG 73
u1g wede/pou1 enr. echeidgrec Eer veldriid L

ii.rrl,!t,.§.ïIÍ.rÍ,i:r . , .;-

14 .30 L,ENS 1
11.45 LENS 2

cromvliet 1
MaaBdijk 4 i

to2'7 /006
1O 6 3,/ O:.3

EvenEueel afmelden en informatie bij John Bqerema, teI .

Àfmelden ÍJENS 2 bij N. v.d. Nouland, tel. 396 20 16'.
rl ir ,aI; I

tl.Il.J. Wubben
.,, v.d. Mark

3ói ii'i'3 r"a'I ' >ir +\ 'r:r:.r

ZNRL
VO€TtsRL

IÍITSÍJÀGEN

ZÀÀIIPROGRÀIIUÀ

ODB 3,, : 4LENS 1
:

1 :,r_i

ÈLid. thu{ s ulÈ 'ir.àl"' achcLaE!6chtcrdaÈu.o

vr. 05 .11

woe . I0 .11

,.1 
',5-e., ro,' rr

21 .15

20.30
1i.21.15

I
a

The championE 2
D. s:'s'. ,2; .

'i I

R1B
R2A

Ockenburqh
\ -.'i t ..--,;.!i

HouÈruEE 3
HouErusE 3'

C.Koch
i\' .{:l:{i:tl ïÀDO 2 LENS 1 R1B

LENS n
.n

n
ns

I
LEN

LÍGGTNE
ockenburgh

sboÉrfiÀnI,EJ.t :' " . :'r:'" i

: ÍlijndaeLerduin 27 Den Haag

rÍ

al. LElSt v . DrglÀe 5



J uIí@ (hopinstíoot 103, 9551 SV Den Hcog, tel. 397.01.54
erriold v.d. Don(k. l@1. 397.ö5.1? ' "

VRN H€T J€UGDFRONÏ: Hlgemeen kontcktparsoon:
Poul v.d. Steen,
Bij geen gohoor:

'. WEDSTRÍ;IDPROGHNÍMA À-B-C-D-E en F:JEAGD

Bij
naod
sie .

0g nov
06 nov
06 nov
08 nov
06 nov
06 nov

nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov

08. nov
06 nov
06 nov
06 nov
05 nov

O IiENS
o 'íel{s
O LENS
O LENS

20.00
14.30
t2.30
18.30
12.00
11.00
12.00
12.00
14.30
09-30
o9,30

'12.00

10.00
L9.00
10.00
09 .30
10.00
1?.00
o9 .3ó
17.00
10.00
1?.OO. 13;oo
1?.00
13.00
1?.00
10.00
1?.00
11 .15
09.00

10,00

ri.--.y.iJl.i5fJ ( 
?

(àuto)..ir

(auto)

( auEo)

.",í-)r : ' ')

,11 :, t6..

' '1 .'q'. I :t , '.
Àfbeflen voor onderstaande wedeErijdén alleen bij PauI van den sÈ'een .. " (397015-
); zo snè1 mogeLijk, doch uicerliJk de dag v,oor de wedstrijd voor 19-00 uur.

géen gehoor bellen naar Àrnold van der Donck '(3976532 In uÍ Eergte
nog op de dag zelf bellen naar LENS (3661314) bij iemand van de. Jeugdkommis-

eIfta1 datum aanvangtegen6tander uiÈ,/Ehuig veld/larrein sam.k LENS

o f i. ioe lnàrr'-l,r+. so.'-'.., 
lzoecerméér, 

À1 'thuiB

À
B

E4

E5

E6

E7

E8

VCS À1 tshuie
KMD À1 (vr) uit
I{MSH B1 chuie
vcs Bl (vr) thuis
sv Bohemen 81 (vr) uit
Vredenburch C1 chuie
cromvliet c1 uit
HMSH c2 (vr) uiÈ
'vredenburch c4 " thuie
Dso Dt thuie
Àrchipel/ornaB D1 thuis
Quick D3 thuiE
HBs DS Ehui6
VELo D4' ' uiÈ
Quick stepB D4 (vr) uiE
LaakklrarEieï E1 (vr) uiÈ
KMD Er Ehuis
KMD E2 (vr) uit
Extra ÈraÍning oÈ LENS
HTsv E1 uhriiè
ExLra Erainirig op LENS
DWo E7 uit
Extra braining op LENS '

VELO E5 (vr) EhuiB
Excra Eraining op LENS
Quick Eg (vr) Ehui8
ExEra Eraining op LENS
SEv E3 uit
Extsra Eraining op LENS
cDÀ F1 thuia
viEeÉEe DelfÈ F3 uiE
Postduiven F2 , tshuiB
KÀ,ID FI (vr) uit

'- .1v.1 , ri13.00
v 2 19.00

Noordweg/WaEering., 13..30
v 1 10.30
v 2 \7.30

ockenburgh . 10.45
v 1 10.00

Rederi j kerEÈraaE 11.00
MeIi6 stokelaan 11.00

v 3 14:00
v 1 ' 08 .45
v 3 08.45
v 3 11.30' v2 ' 14.15

Noordweg/Watering 09.00
Nijkerklaan : 18. oo
,J. van BeerésEraaE 09.00

' v 2 ''' 09.00
Noordweg/waEeiing 09.00

' 16.45
v 2 o9.oo

16.45
sp,park vre6t /Z'meer - 0L 45

' 16.45. v 2. 12,30
16 .45

1 2 12 .30
1"6.45

Kastetenring/L' dàm I 09. oo
. 16.45

\1 2 10,45
Tandhof -ZuidlDeI ft 08. oo

v 2 10.4s
Noordweg/Í.laÈering. 09.00

( f iet.e ) ,.-Lllr' rr _',, r r -

(fiete) - 
)

(auLo)
( fiet.s) 1 l

(autó)
(auEo)
(auto; r'
(auto1

(auto)

c1
c3
c4
DI.
D2
D3
D4
D5

06
06
06

.06
o6

, 06
05
o6
10

. oe
06
08
06
08
06
08
06
08
06
08
06

E1

F1
F3
F4

BÍ TIZONDERHEDEN :

- Àan'dezig Jeugdkommiseie : r{. Heynen. M' Reuver en F. schuurman
- r,ees otiàcraÈÀarda kopy ecna gocd door'
- opEbellingen aIè bekend meE uigzondering van :

,zonder
zondér :'zondEr:
zonder :
zonder :

0 I,ENS 82 met
:l ri D, v.d. Berg, F. eI Haddioui en L. Sendar (??)

: ll. de Groot Leider : .T. schoute
K. Bouali (ge6choreE) en D. de Rao
F. Nazarali (geschorsE wegena nieE opkomen)
Ch. Blom en neE S. Bonyanga en iI. Schild
G. Yildirim met : À. Evercs

t.i,r'.

c3
D5
E7
E8

AFGEKEUNO of NTBT ????

Bij ÈwijfelachEig weer mogen de epelere vaí Ot t/, F4 vanaf O8.OO uirr.(nieE eerder, wanÈ.dan
*éÉ." ,ii echt n6g nieta)-naar LEiIs belten (3661e14) er, ".rgr.ne anders heen of hun wedstrijd
door gaaE oÉ nieÈ. Moet je voor 08.oo uur verzamelen dan zíc er niece andere..op dan gewoon
Èe koíen. '- ,.: ' '- -' .''i -'- r" "' r

d. l,EIISr.vu. Drglnr 6
5



De epelers van À1 t/E c{ díe y+f_-q9..]q.q_!4lE moeten verzemelen mogen ook naar.IrENs bellen.verzame} ie.echcer pae na o?_,oo uur-agt-?Ei de TV aan en aÈem af""t Éi;,--;'6; van Lókàtext. -.
zi j lar.en zien welke wederri jden zi jn'afgekeurd ,".il,i j r,ài 

-luiie;LËide-Ëi 
ei "ï ;;;;--.getoond al8 het afgökeurd is. - :

13..00 uur., .IJENS

uur IENS
uur LENS
uur LEïS
uur I,ENS
uur LENS
uur / IJENS
uur!i.LENS
uur.. LENS
uur . :LENS

: traLnen
: trainen
r t.rainen
r traLnen
I txainen
: trainen
: trainen
: Crainen
i Erainén
:'trainen

I

SC'TADÍ,ÍíPROGRAITII,À,, ..

ÀÀNVÀNG : BIJFTÀIrÍJEN

Bij algehere- afkeuring gaan we vaÉaf deze week weEr een alternatieÍ programma afwerken. weverr,rachten alre_Bperere en reiders net bii iich : aportkl.ai"j. tiiiíi";;;;g, "";6;i_'"n- .gpoltschoenen. Er zijn vere arternatiieve: denbaar zàa1e voetbiiren int hËt' zíia.r1gà.[, ol'r,"tstrand, verhard op Kwiek sport., in de zaal (a11een voor E en FI àÈ t".t.driu". een weatriidspelen op het veld of op heE kunstgras. cevioon overal r"kening'n"e h;;à.;-;" i;;ii iià".-ïiït

0
0
0

0
0
0
0
0

0

11.3
10.0
11.0
08.4
11 .3

11.0
09.0

*-. . i ' ..r
À1 en À2 ., I -..,- '

B1 en 82
c1
C2 en C3
DI en D2
C4,D3.D4 en D5
E1';E2, E3, E4, E5 en E8
E6'.en E7 ,
F1 en F3
F2 en: F4 ,i:. u '

VE RZAMET,TÍ!'D :

' .,' 13,:oo uur j ', ,' .

11.30 uur
10.00 uur
11.00 uur
08.45 uur-:i.'-1:
11 .30 uur
09.00 uur .:* , ..,1

', 10.45 uur ..-l

' ;b1 09.00 Èur :.-' . ,^
. : 1à .30 Éur

.ll

(í )r

OrJDERS I;}.I0IGS DE LÍITN

PAPXL UàJT DE IIÍEEK

DE PENALT]r3,OKà.a,TJ

i"

Nogmaals wi1Ien wij benadrukken dat. we het. Iiefet.alte oudera van onze" jeugdËpe1àre lange deIijn zien om de ver;ichringen van hun zoon re bèkiji;;..ó;^;;.;Ë í;;.#-." ook wij.srellendar zeer op prije. rraÈ wij echEer nier wilten i'é aít àezà ó;à;;;-ri;;";;In bemoeien mer debègeleidÍng. door taktischè aanwij zin§en t9 gà.r-, roepen. NieÈE ie trinaeítijtli" Jàài"alil" --' jongèns ars'de ouderb dingen .saai .roèpen dió dà leià;; n;[-;".ËàaË""Ii'iËíËi.'aàI-i"Ëit. w.. ,
wij helemaat nier wirren.is dàt. ouderà zich gaan r..oài"r, -..i -É;éiïr;;";;;-;;.,--a'."---' ' "-'."
.cheidsrechrer. NaÈuurrijk maakt deze man foíren maar die..r.en a"-"1àíË;ËàËil.* ..l::,:í"ffi:.:ei:Ë* à"::ï.HH: I:u::í"i:"u.i, "oni, rinie Ài-,ir.-aif;àài-,à"ààI"a" ' 

,

I{ij ttitleà-diE nogmaals benadrukken- en hopen dat a1le ouders nu'eens ale volwaeedn nenaen -
IanEs. de lijn kunnen saan 6raan.kijken naài a. v"rii"r,ii"!;; ;;"-h;; ;;;"';;";ï;;""ïUi']EchE her is maar gewoon een epe11e[je war leuk .o"t. »iiirËn--v";; ï;.i.;;;;.

A's' zondag speelt LENS 1 tegan de koplopeï IIMSH er de pupil .van d-e week komt deze keer uit,LENS D3.
Roy oeldïig, de EechnÍEche- l1d9:"y:I,i.r_sn- ssn 'n groog,, 

. 
À.TAx-fan (???) i; de gelukkige. Roywe verwachren je om 12.4s uur op I,EN'.. Daarna, de gebrurreriit" ainiài-, lIe-àe bespreking, dewarming-up èn tijdens de wedscriià in de du<r-oui-"

Na aflóop-op de ioro met je favoíie;; ;;rr;;.-;;;1'ptezier. .., ,. ', ,, "

De lÍvB beBtaaE in r,994 roo iaar. rn rr"c r.a". van dit feJec organieeert. 
tde 

uvB diver'eakEiviteiten waaronder een -penaltybokaal voor. Erklassera, iedeie vereniging mag eendeerneme4 arvaardigen. .ijdène, de-herf.rweek rrebben àè-voo;;;;à;. ';i;;ËËiËíora"r, 
"r, ".,zondag in de ruet van LENS-HMSH wordC de finale gehouden. - -- ------:.-'

l{e verwachÈen om 14.00 uur_-op LENS de volgende e[e1ers i S. «raayeveld (E1], K, vereecken
1!1ll -I: -*?l?rveer', 

(83 ) , v. van r,oon (E+Í, R. sàrdjoepers.a (sàÍ -."-i. 'óil"e (Bz)Ge6choEen wordE op de reservekeèper van LENS 1 en nàtuurlijk kruijgt,de winnaar eenEchittererde beker en ook nag hij namene LBNS meèdoen aan àe uve-iÉn.iiyu"Ë""r .

ADO DEN ÍIAAG

Àrgelópen zarerdag hebben wij.d-e- anino sepeild oi:'';.ËL"= ;" ;,'ï,tà "i ;;..'' ;.. 
t'

zondag 07 noverÈer de feèsrerijkhedeh rónàom de ofening- ian de aad MànevatÀ;ri;.;; il ;;;ADo/Den haagstadion bij ce-wonén..het gaat "... oin.een-wedet.rijd ,.r, ora 
-e6o-3.rï.^rïf 

!.",de komp.eeiÈiewed.r.rij g in de 1e divieié budeen ADo/Den r{;;; -;;" à. 
';;.ài"tiïp. 

v_an À2 hadgeen,' enkele speler-bélangEtelling,.vad 82 kregen we 10 namén door, "van c: is.en van c4 ook,12. er du6 nog. voldoende plek ovèr, spelerg vàn A2, 82 en C4 die "f.""g-.." willen kunnenzich a. s ', _ 
vrijdag' telefoniech opgeven- bij paul v.à. 6teen tuEaen 19.00-"r, 20.00 uur. ookt rainers/ leider. van anderà t.eail; die rneÉ wirlen mogen even berren. Brij ve" 

-;;-ai;;;g-*''
plaatoen over dan benaderen wij -zaterdag zetf nog ^ia.=" Àp.í"iÀ.--i ---.:-::'
Zondag verwachten wij i"U:r::".:I_ 

l?.. oo-uur. bij Éer opentu-chtzwembad in her zuiderpark. Neemwat te èten, !e snoepen en Ee-drinken pee-(in Éarronnén verpakking ftri. vanaaàr ;ia-í;p;;- "
we.naar her Eradion; orn +/- 15.15 uur.is de wedBtrijd atgeràpen. É.à"".; iJ'xorretcr enIuiscer naar de begeleiding 

. ! ! i, 
..;-- 

r.

...1 .:
^ --*-.- -i 'l' 

lxrrsr'Yu' PrslÀa zl



UTTSI,AGEN iÍEUGD
viteaEe Delft À1_ --
Hl,lSH A2
t{w 81
LENS 82
DSVP C1

j' r \ .. 1, ":
" vredenburch El

. vcs 82
LENS E3
cr. wit '58 E2
IJENS 85
I,ENS E6
I,ENS E7

,r Duindorp 6v M2
I s Gravenz. Fl
liaakkwartier F2

, oranjeplein P2
,- WeEtlandia F4

,', i:.

- IIENS .E1 ,

- LENS E2 .. .

- HMSH El
z 2-L
: 10- 0

- tENS E4 .: 3-1
- oranieDlein E1 : 0-13
- HBs Ë6'i,' '''. tu:-' , 6-i, ''t ',

- RKDEO E4 : 3-1

LENS À1
LENS À2
I,ENS 81
ODB B]-
I,ENS C1

x-4
L-2

4-3

- LENS
- IJENS

.- LENS
- I,ENS
- LENS

t1

,' t

LENS C2
RVC C2
I,ENS C4
ÍJENS Dl
r,Er'ls D2

5-1

g-o
2-5.
2-.7
o-2

E8
F1
F2
F3
F4

ADO D4
SEP D1
VUC D3

rr, ."r, ,àij rÈivskint zeeí'elécht
een ongelukkif..eigen doelpunt (1
De 2e he1fE ëen.heel ander LENS,
min. spelen. de I aailsluitErefferr'
nadat de keeper'dë:'baI weer even
rneeer wist waE er gèbeurde, moeE
Ha66an, Michel de 2-2 accepteren- een sidderende f,ina1e !

Met nbg 10 minuten Èe gaan en en
een onhoudbaar afgEandEchoti heE
naar het net te maken (3-2) . Een

-a11e9 op de aanval ern met ngg 5
Barry aIs een kogen de touwen in
en de inmiddels aangepa6te Eakti
in de aflerlaat6Ee ninuut een aI

'werd biÍnengefromneld. ook fromm
hadden we zeker wel verdiend due
keelden ;e het móoie, maar ongèz
mèt' P gevoel.

HÀNS BORST

vlestlandia c2
LENS C3
wPrcl
vite6Be De1ft
vlos D1
LENS p3
I,ENS D4 . ,

ÍJENS D5

DI

'.'i , .

celukkig kwamen alle elftallen deze keer in aktie. Bijna ging de wedsÈrijd van C2 niet door
omdat l{éstlandia.een verkeerde Eijd had etaan. I.p.v. 09.30 uur Epeelden jullie nu om 12.30
uur. Dat wae' 1aËg'wachEen, niet waar ? .

. ..< .i:,

vit6sEo, Delfr-à--: -r,Els (4-3)
:.

le bedrljf, waarin we op een 2-0 achtersEand, net behulp Van
-o) gezet. werden; kunnen we erg korE zijn K met'P du6- !

met een aangepaeÈe taktiek (4 spitsen) forceerdén we na 15
. de opLeEtende ,Ieffrey tikte de bal beheerEt het heokje in
loe liet (2-1), HeE zoekende vite8se delft die even nieE

E na een half uurtje epelen door een knaP qpgezet,l-.2tje yanl
. Epannende en leike akties van beide kanten werkten mee aan

lekkèr draaienà en winat ruikend r,ENS, een.degenvaller dlor
zÍcht r^rerd hen ontnomen en Èaeeal werd gedwongen de tochE
aangeslagen maar nog niec verElagen LENS zeEEe get oon lreer .,

min. een EchitEerende vc,orzeL op naat van ,f,qffrey die door'werd geknald (3-3) . Genoegend nemend met' dit geliujka §pel
ek epeelden we deze lredErEijd naar behoren uit.' loEdaÈ een
E voorzeg Èedoelde, verdwaalde bal nog even binnenkantpaal .

elgoale Èellen en 4-3 wa6 tevene eindeignaal. Een punEje
even meE z'n al1en balen en langzaam toE ong zelf gekornen

elIige ViEeBEe Delftcompfex de rug toe meu een Eoch we! K

JI

T.ENS À2

LENS 81

LENS B2

LENS C1

LENS C2

'Hl,IsH atond getijk meL jullie op de 3e plaata,'maar wae geen Partij voor
jull_ie gecuige de sinpele 1-6 overwinning.

De e;íelere dèdeir'hec goed en versloegen medekoploPer IIvv rnet
jongèns. Langs de lijn leed LENS een behoorlijke nederlaag.
beelist op cerug, ,.ranE'diE kan echt niet.

Bij ruÈc met 3-0. voor dus rueEig uiEspelen in de 2e helfb.' MiË. i' LENS 82
verloor de wedEtrijd toch nog meE 3-{ ' Dom hoor I

2-6. Keurig
Daar komen we

e op de 1e pLaatE
en zien, wanE dat

Een slechte wedgtrijd toch tatinnen is en goed Eeken a]
scaaÈ. Toch hebben we liever dats juIIie goed voeEbaL
kunnen jul1ie,

Moest lang wachten wapt Ílestlandia'had een fouEje,
helfÈ ging het lekker en de 2e helft ietË ninder.
overwinning.

sJ
Lat

bedankt, gemàakt,
Toch een verdiende

De. 1e
5-1

RVC - I,ENS C3 í3-2) vcrloron oD' q6lltorutètt

ook deze week en goede en eparulende PoE voetbal, vraarin LENS 100t beter was dan de
tegenstander. Maai door een paar gelukkige doelpunten in het eerEte kvrarEier atonden lre toch
op 3-O achterstand. de doorgebroken Ralmond wexd neergehaald en een penalty onthouden. ook
wËrd er een móppperende epeler van oÍ16 (TERECHT) uit het veld geeEuurd. Na een donderPreek
van de leider in de rust, daÈ voetbal mets de benen wordL geEpeeld en niet rnet de monf gingen
we na de aftrap illet 10 man er flink tegenaan. Helaas wa6 de tijd net te kort on langszij te
komen .

Klas6e jongens-. .een prestabie om in te lijeÈen.

KEES II

'tdo LEls!.vu. piglÀ. a

)z'-



Tegen de koploper; en wat een kraker moest worden werd een n nacËUàeiíÍ'à'r"i: Iff(db.',Íei1Éelf É,)'ii
,r"id er goeà gevoeÈbald en we kwamen nog op voorsprong ook. Maar dan, en ik weet nieÈ waar
her aan liq!, -vergeet iedereen Ee voetballen.en dan krijg je eén gevoelige ngdèllaag Ee
1r.rr.rken'. :Koni' op-niànneí jullie kunnen'echt 'iel beterl À.e. zaueràagj tegéir..vredenbuich en'r.
dangewoon2Puntenpakken''I,\l,it.,!.:Í.l,:''..,.:......",..iÍ't..
CEES -:',;i.rr1,) ,;,rJ! ,._ .; ,.i,i - .. :i.,:tti!rl. r. r:; r.,,Ii)t i:tt tirj a. .!t.-,. n

r,s s »f - v
-: ;-' ';-^"\ ,,.,
i reÀEé Delft DI Íi ;,r',i' 1 i.t1 iit.: i'

., ir.'. 't'
en

punten i,,. tD-\ ,r. . 
"{it I l, I -,1 ;;1 , r Í,t)li'

r. -I

' eÀ i).' .,1,:i;l( ,ur. 'J , '1-r-!r?{',:,
zo boyË deze 2, punten,zijn -ook .wee
voorai rneE z'n àttei Èadàen iulrie

. ; 1, ll'1ltri'2' 'i t.1,. ir tiTitt. i:. ..,., ,...
; zoala iullie de le helft voegbalde en
n rmoèten' hàIen.tI rn de' 2e hElf É iiiaE . het '

,,( 6 -0)
iir '': ilÍ !(r,' l:t ri
r binnen en hoe- 
àog meet' punte

ammer dat jullie op pereoonlijk euccee uit 'daren.de bleg
w ondel

aure van Àrnold OogÈerveer hielden ju1lie heÈ hoofd
, de lat staat.

koel en !^Ie Íi"p 'iic'riii'
aEd

alleen j
ondanks
wèer qau
,JongenE

EEN' .TOES

,,ENS D2

' t'.'-i.l'
LENS D3.l;€
LENS D4

TENS D5

vcs E2 -

cot ]],oiOegrde week eri'dan pakken we weer 2

cHolrÍ{ER {Y{L-i:Ë't:i
,, ,iàt . Vergat -te blijven voetballen (n
-+' .--!e'- Érèikei vIos. Daardoor verlorén
Èi§ i*.;'§l!-'.+i(.
r I+. - .aniel en Ben moeeten gehaald wo

'.}.I"Í-\na Hoór. We doen aan een teamgports'T

eÈ al8 tegen de engeleen) Èegen een fygiek
ju1lie met. 2.-5,.

:iflin ï.) \/tlriÈ
oude

Íiv
èchÈrden. ?? Kom óp_.

ÀDo wa6 eèhE
rB di nka nieE

yl
i'j-di,règèn,1§E P D1 : ,tulli e watènl in-vor-m3: s$Lige ae o-

2 oversinning. zaterdag thuiÉ duB een èIfrà]'fórd:-"
J,.rl..: J*lr,.'

Een hele Ieuke,-)ïéè-it tr

Miste FayaE. DiU betekenE 1
Eoch nieE zo
raken j ullie

wedEtr.ijd echoroing. Dom hoor ! ÀfËel1 EN IE

Èe rzïaÈ:-Ídài os 'f' I

r, irlr ri L:r li-rj ltjL. ili

ffr-oéi Ii j k ?- bàt
inogatr eena;uits
I li iir r: ;

t:l:' :1 .J

L.;
Í
.1

bà1ane i"- .ri
ii' .-{

'fl I

id hét', vËIen 'fri'seeIen Iti j jdi
l;. È'teaní ,èn/ààardoor

È ..'f
t .!.

+I

tór'i€à{.à.* tr:i}; Li é.I ,..i lli ,

.Í

Js E2 (2-1)

Eèn zeer aanval-Iend LENS had deze wedgtrijd alle peclr die.je mar l'kan bedenken.r.da 1à.helfE
al .rraren wij veel sterker maar bleven; de 'doefprintèn, " j ammei' gèpoeg, uit.'In' del ruse epiaken
lre af dat, wanneer wij wat^felIerl oEi: de_bal.l èpeelden de dqelpuntèn vanzelfi wèl kwamen.
Èàr.i" "iàr ài een doóIp,rnt' :aàn aè ànaeia. tani;,.5ammer maarj irét tàs àenniaàl\ niet-.,riíderE '
celukig zorgde Kevin a] snel voor het doelPunts dat ïij zo etg ,verdienden. Heel ewne
,.rr*"Ét" dÉ concentralie waardoor-we, zeei ongekukJiii, 'op eénl'a-r" achteretà-nd kwà ëh. tie
bleven maar drukken maar he1àag de:pech bteef onE achtertolgen en duE bleef, de Btand 2-1.
ilammer voor onG maar het wa6 eenm

{l
.É r; '"

HÀNS
\

Groen Vlir ,58 E2 I,ENS E4 (3-1)

t

I, loCI .;:rii:)ï:,"ïí;)Íl i -.rÍ:r.ï'

We begonnen vrat later dan verflàchg en Lennard de a"n o.rd.r nJi) dèiaft raP . liËus Ïdinè-geri:k

f1

Ir.i

in de aanval- en door goed cikken werd het aI Enel 0-1 door een. d van Maurice.. Daarna
gingen we EEaan afwacht. en waaidoor crH in de' aaníàl .ginà." Dé.d

oelpunt
k pP..Èë t) tEi'IsgèàIl weldru

groter; Remco haalde er een_ paa ede ballen eruit. Het werd helaag 1-1. Na de ruet gingr\ OO
\ 2'.!1het spel van GrW door;

kanejee maar het rverd t.och nog
Jammer. valgende keer, aIs ,jyil{, ï_

iià op je plaatsen bli
het weid '(wie EEond er in heÈ midden ?) LENS kreeg nog e9n paar

1

'L -.r.

iE;:{: vaaE beter.
,.rÍ.'t: !' '

l

ven, ' hetgaac
"Lt , í,r)i'' t

EBN VÀDER
n.b. de Ieíder had z'n verkeerde Eehoenen.aan'

L. 'r "{ .

11'
LENS E6 - HBS (6-4)
JuIlie zien dat a1s jullie je mond houden en goed oversPe 16n"dat j u11i e,,
we gevronnen hebben is ook eèn beetje ce danken aan MeliB,Ki pp vah B3' die
daad heeft bijgegtaan. Jongens ik ben blij dat iedereén z'n goeie bui bi
het sEukken gezelliger. Volgende keer weer zo-.goed voètbaIlen en neem

VRITDAG lO DECEI'IBER

VRUDAG l7 DECEI'ÍBER .-ri',r
een - rii''à,:iírl

I

kunnen winnen. Dat'on6 me! raad en
j.' zich had dat maakt
goede humeÈr mee.

'".Jr'i l- I

SONJÀ

VRI'DAG í2 NO.VEMBER

DU ons
- .Ï'- t'i lr-

3, a: 3-"-

",haartie
leggen.

I

I

e

d. IENs!.vu. prg'lEi 9
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SPORTERS' VOOR SPORTERS
J],

Its we bbzi! ii3í met-tret beóefenen van onze favörietL sfórt, beseffen we vaak niet' hoe goed we het

hebben, daiwè zonder belemmeringen kunnen sporten. ln ons land zijn tenslotte zeer veel mensen

die vanlvege een handicap of chronische ziekte niet in staat zijn te sporten.

Speciaal voor die doelgroep is door de NEBAS, de Nederlandse 
-Bond 

voor.Aangepast Sporten,

sir.n ,., de AVROIe àctie "SPORTERSVOOR SPORTERS" opgezet, die aanstaande zatéidag.'

zijnlroogtepunt.beleeftmetei:nreqhtstreelaopdeTVuittezendenprogrammawaarinve[e
prorninenten aanwezig zullerr zijn. 

.

Steun dit goede doel en kijka.s. zaterdag hoe u'uw steende kunt bijdragen!

molrcsHout
UllUDflO L ll0|ICttl0Gll o,Í,

Na afloop verkoop
van de geshowde artikelen

Aonvong: 20.30 uur
Zool open: 20,00 uur

voetbalvereniging

LEN oÍganiseert!..
in het clubgebouw.een Ílitsende

IÉLEI'ÀAADE

Íororoflc ícavt(c
àadltEF.i. A!.lI Fn{ Lfi9.Ullro

" : -.*' toegang GR.AfrS
,l:(toègang slaatopen v00r LENSleden en hun inkoduceé$

t: M

adrepak

FNGG ETGII SPORT
[UeimorstrclcrE, Den Hoog

sRltlts ÍnoDC
HoogsErooE, Vloorcf ingen

PcrrÍumerie "BCllUfY"
Poul Hrugerlocrn, D@n Hcrcr

meE rn@ @tJ.)@Í ing von:

van22.30 tot 1.00 uur
SUPER DISCO

aIè !ENs!.vu. F.9JD. 10
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DE LENSREVUE weekblad van de voetbalvereniging LENS
67' jaargang, nummer 15

1 1 november 1993 .

van de REDAKTIE
Lever uw kopij vóór maandag in;
wijzigingen ziin tol maandagavond mogelijk!
uiteÍste inlevenermijn kopij:
Maandag 20.00.uur in het klubgebouw

SPEURNETT.ZEN
9..

, { 'tz
Eén van de tlken van de /
redaktj-e ie hèt speurcni
naar nieuwtjes, gebeur- I

r E.eni a5en of wetenswààr-' dig (eigenaardig) heàen
. xondom uw kluppÍe.

De laatÉEe tijd lukt diE ech-ter niet zo erg, want onze

'informanÈen 
of liever infil-

-tranÈen in de gaede ziri des
woorde laten heE behaorlijk
afwet e;.: - , i

Zo. kwamen wij bij ao.r-.i, nl intensief "uorr.r.rk-
t.ot'de ontdekkíng daË'er op vrijdag tg'iràvember
een grgantrech evenemenE plaat€vindt n.1. Èen
rnodeshow diL alles muzikaàl omlijÉr aooi aise"_theek I'High Leve1,'. Hoe wij hier- achterkwa...,
Kunnen wrl nLet verklappen want dat val! onder de
noemer rberoepEtgeheim.

Nu is het zo dat in het verleden de redaktiegetipt werd over repetiEies of de generale. Nubereiken deze berichten ons niet, ;odaL wii den_ken dat er sprake ia van krommunitatie.

AIs. epeurend kwamen we we1 tot ontdèkking dat de
, terbandrrornmel, welke zich achter a, fii-U""i"àÈ,toen wij dezc nodig hadden, nou niet zo obti;;;i'gevuld waE, Erger nog,. a1s iemand, wat wii niechopen, behoorlijk gewond zou zijn dan io àeze
Erommel besli6t onEoereikend voór,eerete huln._

Naar6tig veïder speurend l-aten wij u"ook nog. evenlreten daE wjj op een gebeurteniE étuiute daË hij
on6 wef enige vraagtekenE oproept; tant vrat dedóntwee LENSERS in alle hokken, behalve het wa€hok ?

Het zau u nieE verbazen dat de redaktie Eot ÉIotu bericht daE wij erin geelaagd zijn om een in-tervie$, Ee regelen met een uniek iómand.... een
beroemdheÍd.

DiÈ- inEervíew is niet zonder eLag of Étoot hoL
6cand gekomen, maar met het nodióe speurwerk (jebent EFeurneuE of niet - vraag dit màar .an M"l 

-

liE) kom je een eind - ook zoíder informanten.' l t. i. -. . !.i.!--- ,: ::;'I g rr, , .
Hoe 

, 
uw,. reda kL ieEpeurneu zen deze perEoon wisten te rstrikken voor ieen exeLusief praaËje,.leeBt u in devolgende LENSrevue. ,.'5. _ t -. .. ,;,

LENS

-., i r.rf:;t:,ïi;[ï : il$*

BABKO: B!i Xommisóie
niw.l. van.dor Berg '
Kokosnoolstraat 07
2555 XB Don Haag' . '.

. Tcl.: o7.o+.{29 99 7a ..

EKO:
Evonomenton io-,ni""iè
mw M. van doa Donck :

Jan RoÍn6instraat 37
2552 KA Don Haag - .
Tol.: 070 - 397 65 32
b.g.9. mw. M. ó-Íiicioi -a 1''

,

r:

§.j

Tel.: O7O' 380 63'22-.-.. .r,

Algemoen 6elr€tiriaat
W.M. KouwonhoveD
Bram Faosstraat 2'l
2552 CZ Don Haag
Tol.: 070 - 391 24 74.

Selret6rioat Toto/Lorto
G. Kemporman
Bur, Ksmpschoc16traat 9O
2581 AH Monsror
Tel.: O1749 - t2602 ,'

,Vlierboomst.aat 3O3'
2564 JA Den Haag
Tol.: O7O - 323 35 25

JUKO:
Sekteliri6at leugd-,. ( .
P. vnn dcf,'SrcLn' '' ''
Clropinslraar lO3 , .

2551 SV DoD Haag '
Tcl.: O70. 397 01 54

Sokro!àriaà1Íedrklie
A,C,J. Milrcnburg . .

Heh0ololaan 98I
2544 GG Den Haag
Tcl.: 070 - 321 32 85
Ííx{w€rkl:O7O-367 88 62
oÍi de kantinebíicvonbus
(bijdc kleinc baÍ)

Seleklie zaterdag
J. Bocr6nra
A, Dicponbíockho, 11
2-55 | KE Den Haàg
Tcl.: O7O' 397 72 73

26928N's-Gravon.aildo
Tol.: Ol 748 - 1 8149

Senioreniaterdag
J.C. HaiÍi
Melis Srokelaan 1846,
2541 GC Oon Haag -.
Tct.: O7O - 367 96 87

SEKO S.lretodaa!
Senior€n zohdÈg
G.J. v.d, Kloï i
Vorhulstlaàn't . "

Senio.cn zralvosibal
G,J. v.d. Kloi,
Ve.hulsllaan 1 , , "
2692 BN 's.Gruvonzando
Tel.: O1748 . 18149

Selektio zondog,
M. Rog '.. 1,"
Nicolaas 86stslaàn' 198
2273 AH Voo;burg

Tcl.: O7O - 391,O7 57- -,

lTroin"r", ' .i*-.1 ; '''

Sómeh6telling boÉluur
Voorzittoíi
C. v.d. Wilk
Mahalma GhandistÍf,at 74
2552 PC Dor H.rag
Tol.: O7O - 397 23 59

lid:
A.M. Corot
Hongololaon 589
2544 GB Dcn Haag
Tel.: O7O - 367 1O 96

SokretaÍis:
W.M, Kouwonhovon
Branl Frosslraat 21
2552 CZ Don Hoag
Tel.: 070 - 391 ?-4 74

Pcnninqmcosler: r,
A.H. de Groor ' ,

Pcrriklàan 25
2564 TV Dcr.Hang
Tcl.: 070 - 325 't 5 50

!!l:
F, van Dijk
Jan Barondselaan 122
2585 BV Po€ldiik
Tcl.: 01749. 47255

XONTRIBUTIE BETALING
Postbank 33671'l '
R trobnnk 129924229

TERBEINEN EN I(LUBGEBOUW
Hongslolean 600
Tol.: 07 -o - 366 13 14

, 1,,i

).
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NARE (D) *r-, ' ;l- ' . :

- " r7. lliRECrrFrgÀrJE t ël,| *.,:i
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Dë erare ktaverja6-en jpkerfans was heE aI .opgevallen-er
woriqe I,ENSËe\rue v.w.b. de kàarEavanden.
Oe'jíiete data zijn: 26 aov. - 10 €a 17 docèsÈ61 ra's'

BBDÀNKa I ,, ,, , , 
*t 
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:: i;'*'; Ii.l.; l;i:.j*,:Ï{ii
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Gerard en Ànni
prachEige plantb

.'st.eeir bedahkèi1l al1ei baàiledewerkers voor de heerlijke fruiÈmand en de
de thuigkomst van Gerard. Wij hopen ju}lie epoedig weer eens Ee zien'.d

ij
op dé valréep kunnen we u
nog de laatsEe 6Eand
doorgeven: 33 LENS- fan6
zi'in aI weer lid van de-
cLÍB van 1oo. .': '

voor dié personen ott aié-'
qenen die a.s. zondag bok
lid erillen worden sbaaE
er zondag om l3-.00'uur rr
koffie en cake klaar in --íWaterloo", zodac we aan '

weei nader meb elkaar'
kennis kunnen naken. :!

Graag loE zondag !

'-,t, , - ...t.r f .i.'
.- l: GROTE CLIIBÀCTIE íÉ . ..,- .,

Nog een paar dagen en dan vindc de Èrekking
van de croEe ClubacÈie lotnumners Plaabs. :

Ju1lie kunnen duq NoG STEBDS loEen (.ver-
)kopàn!! En zoale jullie weten komt. een ge-
deeite van de opbrengEt ju1Iie eigen voet-
batclub l,En§ ten goede, \Àraarvan dan weer
o.a, leuke acEivitqiten voor jullie georga- ,

niseerd kunnen wordèn.
ÀTIENIIE: aIle teidere en trainers lrorden
verzocht om è.s. zaÈèrdag 13 rovètobet de-3an
hen uitgedeelde louen, die helaas niet zijn
verkocht, in de administratiekamer, weer in
te leveren.'r'
De EKO bedankc, mede namens heE be§tuur,
iedereen die zijn/haar bé61 heeft gedaan..om
zoveel mogelijk loien te verkoPen voor LENS.De SponsorcommrËE Lé

.(

ffiffiwWffiB
uoDEsEow 19 NOVE!,ÍBER 1993

ÀJ. wekenl.ang wordt er druk gèoefend doar
alle medeweiker6 die !rietE" met deze mode-
show te. maken hebben. Dit geldt dus voor
al}e nannequinsi mannen, vrouwen en kinde-
ren, zowel LENS-erE a1s "niet-LENS-ers'r; de
dames die de choreografie verzorgen: Pri€-
citla }tendrik en wanda HéuG en Linda Dijk-
oraaf: zii zullen tevens de dameekleding
íoarorgar,- r,.aans "sÀÀlDsir,' NathàIie van Wan-
rooy vérzorgL de kleding voor de heren en de
kinàer:en naÀens "FREE KICK SPORT' en sandra
de Boer zorgt voor de aqcesoire§ namens par-
fumerÍe n BBÀIÍry' '
ook verdienen "onzen barmedevrerkers PeLer en
EIly van FesEem een grote Pluim voor aI die
vrijdagavonden die zij ons fantasticch ver-
zorlunt En dan niec te vergeten aI die men-
sell "acher de cchermen".
Di-.§otheek High Level zal die avond voor de
mrrzieka]e begàleiding zorgen, zowel tijdene
a16 na de moàeehow en ook zij zijn al diver-
9e avonden hiervoor in de weer geweeEt '
IIet !.rordt een fantastische, awingende mode-
§how met "verraEÉingen'r ! De thot begint om
20.30 uura en u bent vanaf 2o'oo uur van har-
Le welkom, ért... de toegang ie graLis! !

dc modeshotr, om t 22,00 uur, zult u in dè
legenheid worden geeteld om de qe§hoede
edlnq en acceooires, met een reductic van
* te kopen cn teves volgt dan nog een ge-'
JIiqe disco-avond tot i 01.oo uur'

L UÀG DEZE ITIIIBEE LENS-UODESHo!{ NIET
urssEN ! !
U BENT VÀN EÀRTE UITGENODIGD EN U ZI'I,T ER
GEEN SPrl,T VÀII KRIJGEN I

Narrens de EKo weneen wij u alva€E een SUPER-
GEZELLIGE ÀvoND op 19 novémber- a's. ! !

{
BL,ESSITRELEED

" Dennie van den- 'steen, LENS c2,
epeelde a fge lopen
zauerdag een heef
ongelukkige wed-
strijd. '.

reGultaa!: voet in heÈ gip6 en du6 voórlopig'
niet op het vctd I
BETERSCI]ÀP .

Deze edice van de E+J-
trotee wa1 in àanden rran
,Jan Ham.

Na
qe
k1
t-0

,ran is de secretaris van de senjorel zater-,
daa en één van de eEimuTacori achter de he-
keíde kTaverjas- en jokeravonden '
,Ian bedankt voor je bijdrage.

de redakEie

Me! de door cafe "De Groot Hertogintr aange-
boden wedstrijdbal werd o.f .v. scheidsrech-
ter van Rooden om L4.00 uur afgetrapE. Deze
keer wae koploper HMSH onze tegensbander,
dlrs er maar- evèn goed voor gaan zitten. Veef '
tÍid hiervoor weld on6 nief gegegven, vJant
biirnen 1 min. verdween de bal, na een per-
fekt. genomen vrije trap op Links nabij de
hoekvlag van Ricardo TetEera, tot verbazing
van de keeper van HMSH achter hem in het
goal ,

Beide ploegen kregen in de 1e helft nog wat
kansen vj.a af standsgchoEen,- mear door hard.,
werken en prÍma keeperswerk van Àrno de Jong
kon er gèrust worden met een 1-0 voorEprong.
Ih de beginfase van de 2e helft noesr de
keeper van HMSH reddend oPtreden bij schocen
vàn Hans Apontoweil. HeE veldoverwichÈ van
de EegensEander werd gaandeweg toch groter

LENS
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maar de Rogformatie gaf geen krimp. MeE nog
LO min. te spelen kon HMSH toch nog langszij
komen door een doelpunE waarbij vooraf de
vlag van Rob Bom duidelijk omhoogging voor
een buitànepelsituatie, maar de echgiderech-
E.er uees resoluuc naar. de middenstip : 1-1.
En ook diE ene punt glipt.e LENS weer door de'
vingers, 'wanE meb nog qnkele minuten te ePe-
Ien werd een door HMSH.genomen vrijehrap
door LENS nieÈ goed weggewerkt en kon.de
uegensEander weer 2 punEen aàn hun EoEaal
toevoegen, Bpeleré en supporters van LENS
met.een kaÈ.er achÈerlatend -

PUPIL VÀN DE TIEEK
1,, ,;

AÍgeTopen zondag wae de pupil van de week de
EecàÍrj6che middeave-lder van D3, Roy oeTdrig.
salnbn nret zijn vadet en roeder zag hij een
spaaneade parcij voetbaT. A7e zijn stersPe-
7er kaoË hij PETER KLOMP i hoe Roy deze dag 'beTeefde lees je in zijn versTag:

Tot mijn verassing werd ik pupiL van de wek.
Hierdoor kon ik kennisnaken met de epelers
van heE 1e. Ik mocht meedoen met de warming-
up (weI zwaar hoor) en inschieEen van de
keèper. Het wae een hè1e Epannende wed-
6trijd, waarbij LENS met een heel mooi doel-
punt op 1-o kwam. Helaas wiec HMSH coch 2x
te scoren. Mijn sterspeler was Petser Klomp
en ik wil de trainerE bedanken voor deze
fijne middag.

.JÀN HÀM

ROY

A.B zondag is de pupi-l van de week bij de
wedsÈrijd LEN]-vIos Nico si-Ziakus, de "a77-
rounde,.tt van D4.
Nico we vernachEen je on 72.45 uu-r oP f,ENs
neÈ je LENsÈerue, Érairjngrspak en (als het
koud is,l een dikke jas.

Von Het Bestuur
I,EDENADUINISTRATIE

08 - 11- 19 93

Nieuwe ledeJ}:

2281 AX RijÈwijk, te1 ' 3997955
3282 R.,1. uereijgersl SEzo, 13-04-19?5, willem Silviusstraat 61,

2515 TX Den Haag, cel . 3al6'122

3278 C. de Graaf, SEZo, 03-04-1954, Hoornbruglaan 75,

In de senioren, maakÈe hij
promoEies in de laaEsÈe 2

In mijn geÀprek met oscar van der Laar blijkt al gauw daE hij
alweei tE jàar de LENs-kleuren verdedigE. Hij is een van de oudste
Ëpelers van one le elftaI, maar hij geniet nog even veel van het
epel ale "vrcieger. Voor hij bij LENS-in de B-junioren kwam te
epeien, .voetbalde.hij. in,de Rijswijk-jeugd. Eennaalrtbi jl. tEls w46

vele upe en downs mee. naàr hij bleef LENS altijd c.rou'.r. óe twee
seizoenen hebben veel voetballeed goedgemaakE. oscar voelc zich

AdreBwi 1 Z10t"ncÍ:
0850 R..1. Gimbexg wordc PippelingsEraaE 138, 2564 RL

Den Haag, Lel. 3252922

HEf INTERVIETÍ JOEN VÀN DER I,I]BBE OIITMOET OSCÀR VÀII DER IÀÀR..
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binnen de krijElijnen zelfverzekerder dan Ín zijn eereEb senioren-jaren, erkenE dè
veranÈwoordel ij kheid voor de jongeren, maar beseft lerdege geen echte leider Èe zi)n' uZo'n
epeJ.er ale win Reeë,nan oÍ 'Jan cerritzea leàben v.re al. ir geen.jaren meer. we zuJ.Ten daL gemie
nËE e-lkaar moeëen compeneeren door een gtote jnzeÈ", vindt. hij terechÈ.

Voetbal is j.et6 minder overheersend geworden in zljn 1even, nu hij de 30 nadert, maar
3 keer trainer en op zaterdàgavond rekening houden met de komende wedstrijd doet hij nog
steedg, Trainen hèeft hij nooit ëcht Leuk gevonden, vooral niet a1e er veel gelapèn moec
\rorden. Het trainen meÈ de bal trekt hem veel meer aan, al erkent hij het nut van het
loopwerk beslist.

oscar víndt zichzel.f nog sEeeds een voetbalgek met A'JÀX en LENS als middelpunten van
de belang6telling, Hij ging b.v. naar At.hene om À.IÀx in een Europacup - finale te zien Epelen.
Ui.Éeraarà ie hij andere facetuen van heÈ leven èen belangrijker Plaats gaan geven, maar
sport zal- hem altijd blijven Ëoeien. Hij kent zijn zwakke punt a16 geen ander: "Ik I..i6-
snelheid en d,ie heb ik odk nooit gehadt. Nu hij meer inzicht in het aPelletje heeft, i§ dat
qelrrek aan snelheid te conpenseren, door goed positioneel 6pe1 . "I(oeman tedc zich coch ook!"
Zijn sterke puncen acht hij de paesing, het eerder genoemde .inzicht en.het feit dat hij vrij
qoed meE zijn minder scerke Linkerbeen kan trappen, De hoge verwachtingen van vele LENsers
Éebben in dà beginfage van de huidige competiEie EeleurgEelling veïoarzaakt. Hij vindt dat
alle spelers de realiteit nu goed onder ogen zien en verwachg een etijgende lijn. We zijn
het erover een6 dat twee promaties achLereen altijd een terugslag toE gevolg zullen hebben.
We Ete.ILen vast dat er veel techniek in het Eeam BchuilE, maar dat het verdedigend vermogen
van b.v. de middènvelderE verbetert. oscar heeft veel reepecE gekregen voor de jonge,
technische middenvelderE, die elke week aan dat verdedigende facet van hun spel schaven.

Heu'groEe verschil meu de 3e kla6 blijkt elke week de handelingesnelheid : fouten
worden eerder afgestsraft. dan voorheen. Het niveau waarop wordE geEpeeld ie volgene on6 erg
aantriekkelijk. .uwed1tÍijden èegen VIOS, H.M.S.H. en voorburg, daar doe je het Eoch al7emaa7
voo.r l ". nleent hij.-

o6car vindt LENS een perfecte club zonder bluffere en schreeuwers, waarin het du6
pretEig vertocven is. Met grooL genoegen conetateert hij daÈ zijn vader een zeer trouwe
Errpporter i6 gewarden. "Hji lÍisÈ de TaatËEe jaren geen wedÉtxijd meer!"

A16 oscar 6topt met voetballen, za1 hij zeker gaan bennissen, omdat. hij dat. al jaren
in de zomer doet. samen met L,inda (zijn vrouw) tenni€Gen, ziet hij niet neer zo zitten. "Dac
bleek een gevaaÍ voor de goede telaEie, " zegt. hij lachend. Linda doeE nu aerobice en daar
heefÈ ze véel plezier in.
onze geirrterviewde heeft een v.l.|,o.-diploma en volgde een market i ngecursus (NIMÀ) om een
goed veïEegenwoordi ger van Siemens te kunnen worden, zijn lverklerrein beslaat de pravincies
ULÈecht, Noord-HolLand en een 6tuk van Zuid-Holland (bollenegreek) . Hij bezoekt detaillisten
(winkeLier§) om de relatie te onderhouden en in veel mindere mate om het. witgoed te
verkopen. DE bestaande relaLies kunnen hun verzoeken en èvenEuele problemen aan oecar kwijt.

Een oteeds terugkerend irem in de inuerviews i6 de muziekvoorkeur, omdaE die keuze
iets zegt over de persoonl i j kheid. oscar zegt lachend dat hij in de 80-er jaren is blijven
steken bij FLeecwood Mac,r Police en supertramp. van de hedendaagse muziek waardeerL hij
Michael .Iackson, René Froger en dè Petshop Boys. Na een kleine pauze bekent hij tevÈns zijn
liefde voor de emarEfap! t'Lekket' jn een Àristerdans café ziEÈen.en a.l dje Ljedjes meezin-
gen,vind i.k zo ttu en dan machèig.'r Even 1aÈer zitten we samen: ",Je Toog xegen inij, alEof ik
ee-n kjnd was'i van Drukwerk te zingen.

voor films heefb oscar erg veel belanggtelling en recenrelijke vaort,eel,den daarvan
zijnr ,'The Firm't met Tom cruiEe en Gene Hàckmànr.en ".Silence of lhe Lambe' met Ànthony
Hopkin6. Hij kijkE weinig Tv en aIs hij dat Eoch doet zijn sportprogramma' s en PauI de Leeuw
Eavoriet..IloevJel Edwin CoreE om de dèur roept, dat o6car r'Loveboat!' en Goede tijden, slechte
iijden" moeE ngenen, b1i
voor het- weekend en daE

SEÀITOREIV ZONDAE
I'ITSÉÀGgN
I,BNS :r.

I,ENS 2
IIBS 5
DEN IToORN 'I .
LI1N S 5

ven deze oeries buiben beepreking. Vaak huurt oecar een video-filtn
g dan meeetal een thriLler of een epionagefilm.

l
a

we- zij n' er . allebei van overEuigd, daE de mens in de 90-er jaren helaas een minder
sociaal wezerr dreigt te worden. De tegenEtellingen in de maat.Gchappij zijn grooe etr o€car is
bang, dat toestanden zoala in Duit6land rnet allochbonen ziqh hier ook zullen gaan voordoen,
Hij lindt zichzelf, politiek gezien, gemaligd rechLs, maar zou nooit op de centrumpartij
etemmeD. Het afremmen van de immigracie zieE hij wel als noodzakelijk, al mag je dal
blijkbaar niet hardop zeggen. "Het 7eeÍt wel degeTijk!" vufb hij aan.

zijn huwelijk en de vriendenkring zijn van groot belang voor zijn welzijn. In de
coekomst zou hij graag Ewee kinderen willen hebben en'n eengez inEwoning. Voorlopig hebben
O6car en Linda nog, _èven geprofiteerd 

"31- 
hf,p.yrijhqid door. Ewee keer hun lievelingsland

Amcrika Ee bczoekerr. "'
Voetballen blijÍt nog 6teed6 een grote pfaatE innemen, a1 ve.rwerkL hij een nederlaag beter
dan wroeger. Deoondanks moet ik hern niet herinneren aan LENS - Lugdunum, a1du6

Senioran Hommissie É,r,t
,.-- )

<___/
,4- 4
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HBs5 L s3 (1 -4)

Nà de dranaLische
uiL Legen heL alÈ I

)d laGtige HBS.1

LENS S.U.S.E. EE EVROI'WE ÉORTU}IA' I

Hct zit gewoon nieE T!?':.;;;'a"""n H.M.S'H. kreeg LENS niet wat het verdlende' Ge§Eeund
ook in de spectaculaire o
door dè ',e1 zeer ,,o"n"-.Ï!?"'I'ïï iii:;;à;ï"Ëi'i"-iii"c-'"""jËÏ'ilgEil:5"::13:.Ï:§ i:l
ï;i.iig;ii.- "àruct 

t.étrt' Helaa. econd LENS aan'neË erno

ieqe n.íaen , L--.i-^r o- lèr vóórtïeffeliike LENS Publiek' Niemand valb

liïZ'ï::Ï,*lli:"ï;:n:',i1"5ï; ifiÈ"rï."ï,:"F"ï::;:ï:';ï:'àài""tàËri-"1"i 'iJ-"""ir"pis 
niet

t-;" ;;;, :--;;- -àbén : jret' íï:: jël r in'€ r*'-:ï!::Ï.' v J' : *'
$re r:ekenen a.s. zondag ,""ià'aËiiv' Ëàgen vroè weer'o! aóàeifao insteL l ing- van '6Perer6- en

publiekr $:

- *l?5r';àfr-,ï5Ëz*--;r;ci:,!:ifÉ=_ :,:_i._.r:::,.,."i -. .:-:;,.-.'::1a'.:-r:Íi-'r.r-i-::1

ÍJENS ' HMSII en zonde,. Se+yk."?alc-ll"T^""Td we] " ' "'
A16 rrauwe t,ENs supporcer-nó-it a" laat.te z *ua"friiàu, uoch' erg -genàuen'vàn-'àén 

oetèéds 
'

rrcrer voerball.nd ".r.e.i iiài óï"r-"i"" o.,ops..."ki'iÉIiËij 
-ait iédÉre epeler meE elke

uedstriid vooruit gt"t' àr.'!/uotËt bet'er gecombin"t;;' 
-;;-;;Ë' vàrschil '!It;:l 

d" 3e en de 2e

k1as6e wordE nu ook meer :p;:;;;s;;;";";-r.àii- a" rlàIàn.id--àok incase.erqr, -brijfÈ voeEbalren

cn raakr njet in panier wa'níeer óe regcnsEander. gui il r. maakE of té{ensioórd' t 
"" Í" ''r:r':'-)r

Dat we maar 1 p,.,r.,t nar"., iïË-I-.ààirijr. *.a"rrijàài] r,ËIi[-"iàr. ie maken meE Èekort konen

aarr techniek of inzeÈ, *.ïi"*Ía"'àËi"r.' i"r, ,,i.t uii-àí"]-. w* 6taan nu 11 met s uit 8" onze

.laarsEe resenecander ,r"il-iq ,.rit-g maar het ao.f "ífË'""iàt'i 
Ëfà 

- i"ttl meer van deze afdeling'

rr1^,,- uMqÍr heefr + 12, verder 3 ploegen..a *n, ï*iIa-ii,-i ..t +2, 3 met -1' met -2' l met

Ï-ï"uÏr;:ltii:'"ïiuË1:":l;iïi:;,"í:l:"ii!.:li"g" 2e praats en.selijh-i1^doerEardo met 3

srcviqe middenmoLer.s. ,;-;;fi";;;; àà-taatst. weke.,-en'inzet getóond in deze wedserijden'

laat mij overLuigen ut' i" " i';t"""tiitx" yt"t gt"i'-»i;"ànerroËen en een veilige plek zeker

lillitïi:.itir'."i-.,g 1iit..::::":.:El;*"I;.1:'nlï"iirlnil'Ël ï!!'":;""§';;:Í:í3unll!?'ll"
pahte verkeerd ui-E èn ze
hr-t ve1d.
ij.'r "Ii-Iia'ti=uwt 

j eÉj.van:'Lang9. Qe L!jn: :-ï.--.,."o ii."rrË uij Éàur'dë'LeÉuw; 'enkele. weken

yr^lii;;::;":::: :::,i:,:l:'Ëlnïï1.í'à! ?BïïÏ31ï"E,lj3Ë'rvi.1!í,xàÍ" epelere herkend ué.
Ë

t;È;;;-rÏ'-"':- ' -;: --' 

--'-rr: 
- ; '-' "i-:1 -: tr"a.urÍja"n'- i"a"ri",ïË'p tíjà heiirèï:en.als.

lliïi"::l m 3iíEEI3;li'l; ïlll.^i5.li'Ï,3ilnl; m;;-;ét paul a" r''r ""iíIp"ill" pii'"rl

ebeu!-ten ià van vorige week ( o-i verlies Legen DUNO), moesE ong 3e team

Vorige week wa6 heb €Pe1 zonder neer goed, alleen die ba

Wouter I-3. 5 min,

1

wilde er nieE in. heL motto van vandaag wae dan I
7

epel etr_ vorm
verzamelen Jtwam de 1e.ook om het oede

en daarnte de de eveneenG jonge 9arde van HBS te verslaan. Bi heE

tegènsIag; door bles6rire6 haddàn wij nieE de beschikking
(hu1de claudio)

over een keePer. _g- Vana t
elukkig waE
het beg ignaal

va6t te houden

In s

claudio Bo lman hereid om die taak op zich te nemen."

van de goed ftui tende §cheid E begon HBs fanatiek te voeEba]Ien; bovendien 'bleek dat d1e

gaFEen bloed6nel waren ( nLet waar ,Jaccó :) . De LENS verdediging b1eef knaP overeind zonder

Er onE9tond een boeiend geve cht oP het veld zonder

dat beide PIoegen over d
problemen . 

kuan .

e echeet gl-ngen. klaese mannen !). Na 20'mrn' zien llakÍb oP
g diàgonaal
dóordrukken

dat de keePer echt in de kreeg Na

Iinks de bal, dreigde bu itenom t.e gaan doch trok naar binn en en mets een PrachEi

Éqhou verdween de bal achter de verbouvrere rend kij kende HBS - goalie. LENS blee f.

en orrder aanvoering van cap tsain i'louter FranEzen hielden wij de tegensban der onder druk. Na

30 nin. ÉP elen ging Don Heins oP rechtE knaP door; vanuiE de zíj Iijn gaf hij een piachtige '

voorzet e Eot iede rs verbazing kwam de ba1 in het doel Eoe st iL eE and ' KorE voor rueL kwam

HBS toch nog terug; via een gelukkige klut.s kwan de bal bij de verschr ikkelij k la6tige ePÍ Ls

die ouze keeper bekwaam Passeerde . In de rueE even de bekende Puntjeg opdei gezet meL de
helf,L de betere

àE one 3e gewoon zr

ilij k voor on§.
iverse kansen om
Na L5 min. voor

'zeeP
rijd

gehbl
maakEe

Pèn (Féieal) en Ij n eigen s,Pel g
daL weren er d

aat 6pelèn ' Í,ENS was in die 2e

!{inBEou Piereau
st raf schoP en Eriin bÈnutte

voor: tij d kregen wl'l een
4. ondanks dat sommigei.iii'et echt. hun"da-q r

mededeling d
voerballende
zocloende uer
na een koPba
deze koelblo
hadden werde

.]fu\ I.IEINS

ploeg maar ondanks
d'het uoch $,eer moè

1 van
edig waE de eindetand braqht oP L

nde Eaken goed uj"cgevoerd waardo or wij weer 2 PunLen in de knip hebben.

ffiaI1aEenziendat:',.|:h"",'.9etiktwordtmeteenba1cn.:cníIà,.'iia q"ï::::r-k:"i";::1,,:i:',à:Ï:":fui:lïi':i!Ë;*Fii"*::lqïL:ii"::l3'ï:""i'lr:l
oD tÈ llénèn tegen H'l,'§'
--^ -.^ó!' Hèr Èèrd, - o II ;;;;-i";;'-k;tm u'u'-s^'rnig even Eerus in het 6per maar wrl

l!3*í!i";:-;-ï;;; Ë"""ivi'i. De rust'Eand rq" ? 1' ''
T11 de 2È helfr.v,erd de ,E;:;e:;";"Ë"i"Ë"u",à" ,2. oiàrwinni'g werd binnengehaald: 3 -1'

c,!fcliciteerd heien | '
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ZONDAG 74 NOVEMBER 7993
tiid thuie - uit de /pou1enr. 6cheidsrechter veld

_ ,i;. ''r.t'r" i;; roriíoltsïi
- vredenbuch 2 7029 / 62r
- LENS 3 3085/5s5
- LENS 4 3L24 / 566
- wP 3 3L03 /562
- LENS 6 3L4O /569
- LENS 7 32s5 / 527
- Voorburg 13 3294/646
- IJENS I 3327 /65L

.'-'vàri nJotj eri'"'l{-114.00
11.00
10.30
10.00
11.00
12.00
10.00
11.00
12.00

van Dam
J.À. van Hoorn

Staats
n.
n.
n.
n.
n.

LENS 1
IENS 2

oLrvEo 6 .,
LENS 5
DSO 9
ZoeEermeer 3
LENS 8.
BMT 5

Í-
H
H
,Í
n
n
n

n

1
1

2

VRIENSCHÀPPELTJKE WEDSTRÍ;I,,EN SELEKTÍE .

DINSDÀG 16 NOVEMBER: PÀRAÀT 1 - LENS 1 19.30 uur
ià x.r 1i?11 :, "j.'Àr,.

DINSDAG 23 NOVEMBER: LENS ONDER 21 "- FEYENOORD LÀND. JEUGD 19.'00 uur

ZONDAG 27 NOVEIÍBER 7993,
-u

Bij aTgeheJe afkeu.rjng apeJe\ LEN9 7 + 2 + 3 ujc bjj WILHELMLTS
LENS 2 + 3 orn 11 .00 uur en LENS 1om L4.00 uur.

I d u r,reds oul enr .

14.00
10.30
11.00
11.00
12.00
13.00
11.00
13.00
13.00

3083/55s
413L2r/566

31-O!/562
3138/569
3253 / 627
3295 /.646
3326 / 68r

RKÀvv 1 '
VELO 2
I,ENS 3
LENS 4
VCS 5
L,ENS 6
I,ENS 7
BLAUÍ{ ZWÀRT 8
LENS 9

-' tENS !,. I,ENS 2
. RKAW 6. WIPPOLDER ?
- , Í,ENS .5
- RKÀVV 9
- RKAVV 12
- LENS 8. SVH 5

UITERDrJKÀ.J:
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.

1

Í,ENS 3 : wordu door cie trainer 6amengeÈtè1d
LfrNS 4 : als vorige week
LENS 5 : a1s vorige week
],ENS 6 :

I,]INS 7 :

I.ENS 8 :

I,ENS 9 I

o
A
F

a

À

. Hui6 - J. Eeeker - H. Hoppenbrou!,íere - À. de GrooE - E. Ànmerlaan -.

. Treuïen - E. ilarnenhoven -.T. Buitelaar - K. de Glaaf - J. odenkirchen -
- veeren - M, Koning.
16 vorige week
Is vorige week '
. Kabal - H. Yahdih -
. Elrnahi - E. Hafdi -

.K
s.

. Khammar - D. Heghachi
ÍzíËat .

MeL r. Hereyger6

Zonder R. Hereygerar

I'1. .IameI - s, El jaouhari
À. Ayyaddi - M. Zenghi -

À.FSCIJE EN:
sekeri 6
Hei j nen
de Groot
Duive6Lè).n
!0itting
Khammar

-.-..-.-._. LENS./ .r --t -\r,nNs

,.;]rffil !Ëili-, I rJÉrrÈ
t-, ..,,-''.-,I LENs

(323
(346
(325
(0189
1321
(3s2

ÍJV
4 : F.
5 : W.
6 : A.

I : J.
9 : K,

17 30) - b.g.g
L0 88)
1s s0)
1- 17943)

S- de Nennie (366 67 98)

E. Kuik (367 73 00)
À. Elmahi (323 96 19)

30 55) - b.9.9
02 10) - b.g.g

BÍJ PROBI-'EIIEN; c. v.d. Kley (01748 1814 9 )

LIGGING TERRETNEIV i
IIM'I : naa6t LENS, Ee1 . 366 21 67
or,IVlJo : Sportpark de GroEe Wijdte, sportlaan 2, Pijnacker,
DsO : Burg. van l'uy1 sportpark, Zoetermeer oosc, beL. 079
ZooLerlieer : Í{est.erpark, Zoecermeer, UeI . 079 - 52 04 04

ÈeI. 01736
- 31 55 91

92 741-

DE T&AINING vOoR NIEI GESELERTEERDEN VIIID? PÍ,AÀTS OP DONDERDÀG OU 20.30 tÏrRt
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Lcrngs 'de s§orteh da,'Zf\A 'lcrclcJerVCIN

SEIVTOREÀ' ZATERDAG
ITfTSLÀGE§ Li:.il '
V. V. MARINB 1
RVC 2

EN
EN

ZATEEDAG 73 NOI/ETíBER 7993
Ei id thuis - ult wedo/pouIenr. Écheidsrechter

s1
s2

4L
L

0
1

ve l.d

14.30 LEN
11 .45 LEN

s1
s2

ZATERDAG 20 NOVEMBER 7993
riid EhuiB - uie

H. Í1. J. Wubben
J. v. d. Mark

cromvlièt 1
Maaedijk 4

toz? / oo6
1063/013 I

ede/poulenr. scheidBrechter vè1d

14.30 LENS I
12.45 DUINOORD 4

ZRRL
VO€TBRI.,

zÀÀÍrPFoGRÀu!G'

- BLÀUW ZI{ART 1 " 1033/006
- .TJENS 2, L071l013

UITSIÀéEN ZAAL
BTC 1 - LENS 1

. GYI.INOVA 3 ,. LENS 3

R.B.M.
C.J. v

PLÀNTE
d. MEER

EvenEueel afqeiden en iÀforuàti; btj John Boerema, Le:-. 3g7 72 13.
Afmelden LENS 2 bij N. v.d. Nouland, Ee} . 396 20 15.

:
sPoJvsoxffg
4.6. zaterdag iB de zaÈerdagafdeling ue bewonderèn in eerr'geheel nieuv, tenue. tde zijn erÍn
geslaggd om van vereehil.lende eponEo!'s een bijdrage t.e krijgen voor deze prachtige ouLfiE.
Het 2e elfEal za1 worden gegpolsord door ÀscoN. DiE bedrijf vond" het echEer niet. nodig om
vermeld Ee worden op heE shirb-
Het le elfbal heeft aI6 hoofdsponsor ÀIIrOBEDRIÍF P. CEÀTELÀIN uit de Den Hederstraat in Den
Haag- DiE auEobedrijf za1 zowel op de voorkant van het shirt a1s op het. broèkje vercegen-
woordÍgd zijn. op de achcerkanÈ van heL shirL .zal sTouERIir DRy cLBÀtÍrr.Ic ,.CENI'ER uir de
Goudenregens E raat 254 t.e Den Haag staan.
De sokken van het 1e e1fÈaL zijn geBchonken door TEEO BootíS, speler van dar.zetddè eIftal .
he[ feeEt comp]eeE Ee maken iB er ook een ba_lsponsor voor a.§. zacerdàg n.1. dhr. p. KroI.
Mieschíen sisÈ u heE niec, maar LENS heeft ook een Zaterdagafdeling,,.. Kom dus ook eeng
ZÀTERDÀGS naar .LENS.

Om

i -..
1-3

Èu.q t èld6d kIaBsè
woe. 21.11
vrij .26 .11

JAT SWÀDESH 2 -
FV.SNOEKTE 6 - LENS 2

R].B
R2À

LÍGGTNG SPOR TIIÀIiEIV ..

zuidhaghe : MeIiE SÈokelaan 1201
Transvaal : Majubastraat 41

r0irDt0 t4 ilolJEilBER

ZUIDHÀGHE
TRÀNSVÀÀL

N,N.
N.N.

ill U'lti$'irrïi. r; .t

'Jlr )4;

,ucr Íri,1ÍË4,' i.1i;1 " 9_u

00
20

tuffiffi t.t

W.ffiffiffi
de IJENSrevrre pÀginà '/



#wffi@ VRN H€T J€UGDFBONT: f,lgzmeon konrcktcersocn:
Poul v.d. Stcàn. (hoprírstíoot:103. 2551 SV Dan Hcog. tcl. 397;01.54
8ii g@en gehooÍr flrnold v.o. Don(k. tal. 397.É5.32

Í$EDSTRÍ;TDPROGRAIINA A.B-C-D-E EN F JEUGD

-"'i' ' '-i': "

,4ffiÈi:,ài',"Ël+'lÏiïr';;=:tti::i,ll'i:ilïï,llii.l'.:iï.Ï,i!"1'',ï::'ri;;[i::

erfEar daEum aanvang Eegens.ander uit/thuis verd/terrein 
"''- 

ut,n'o'o'*';;'t"' 
' H'"

13
13
13
13

-Ll

13
13

l3

A1
À2
B1

C1
C2

c4
D1
D2
D3

E3
E4

E5
R?
E8
F1
F2
F3
F4

nov
nov
nov
nov
nov
nov
llov
hov
nov
nov

L4 ,30
14.30
L2 .45
13.00
11 .00
12.00
12.00
14.30
11.00
09.30
L2 .30
17.00
10.30
1'7,00
09.30
1?.00
11.15
10.00
09.30
r-1 .00
11.00
10.00
L0.00
10.00
11.15
11.15
13.00
13.00

ÀDO À2 uit '

TAc '90 À1 uiE
GDÀ Bl- uit
HBs 82 uit
Lyra cl Lti h
RÀVÀ C1 uiE
JuvènEas C1 uiE
HBs c4 Ehui e
VELO Dl thu iE
ViEe6se D. D2 (vr) tthui6
RVc D2 thuie
EXTRA training oP LENS!
Duinoord DL uit
EXTRÀ Eraiding op LENS
QuinEuG D2 Ehuis
EXTRÀ Eraining op LENS

zuiderpark
À. Dekenlaan
Madè6Eein
DaaI en'Bergselaan
sp.pàrk De ZeeEh
Zuiderpark
Huis be Landelaan

Isabellal-and

13 .30 (ÀDo)
13 .15 (f ietè )

11.00 (GDA)
1r-.4s'(EieEs)
09.30 (auco)
11.00 ( auto).
11. o0 ( auuó)j
14.00
10.00
09.00 '

12.00
16 .45
09-30 (auto)
L6.45.
09.00
.tb .,15
10.00 (auEo)
09.00 (auEo)

10.15
10.00 (auto).
09.00 (àÉto) \
08.45 (aurq). .
09. Oo (auto). ,
10 .45
10.45 i= :.qi.,:'
1,2':30
12.30

nov

v 2/3
v1
vL
v1

nov
D4

D5

13 nov
15 nov
13 nov
15 nov
13 nov Delfr. El

Quick E2
ÀDO E1
vlos E3
ÀDO E2
Quick E9
RKÀVV E8
Blauw zwart
HonselerBdi
Juventas FL
Laakkwaïcie
Naaldwijk F

Kerkpolderweg DelftuiE,
nov
nov

nov
nov
nov
nov
nov

Ë
jk F1

uit sav. Lohmanfaan
thuis v 2
uic Meli6 sEokelaan
uir zuiderpark

"'f. uit t' sàv. .Lohmanlaan
uit Ka8celenring L'dan
uit Maneveldkade tI'naar

thuis Y 2
thuis V 2
Ehui6 Y 2
thuiB Y 2

13 nov'. f3)1i1ov
13 nov J

BT;TZONDERHEDEN

KuÍk en P. v,dÀanwezig Jeugdkommiesie : A. v.d. Donck, E.
Loes onàcretaaude koPy aone goed door.
opstellingen a1s bekend met uitzondering van

O LENS 82
O LENS C2
O LENS C3
O LENS D4
O IJENS D5
O LENS, ,E2
O I,ENS E5
O L.ENS E7
O 

''LENS E8

met
zonder
zonder
zo ndera
meLr 

".'zonder
me t,

zonder

D
D
K

E
U
D
B
E

v.d. Berg, M, de GrooE en L. Send
v.d. Sceen i' :t '' 1í"'lÉi.
Boual-i l'L '. ' 5 i, r.'-
BIom en T. Yildirim (gcschórëg.vre
Í"r.riti :4.. ' ,1'. ;' 'f *,'il;;;;;. met i' , ,:'. otoàËen- r'
Moonen. zonder : J. Dro6ten

arrI
aÍèn B

Íi

t, . ?.' -:.-:.'_

^' 
-tl;Eil' 't''

niet obkomen) .,

IeÍ r . '!:l a e È

.v,p zaberdag duàers mert vervoer ! I I

. yitairi.. (óeLchoree we§ens niec opkbmen)
Yildirim. meE : À. Everts

AFGEKEURD o'i .,xtpr zlzl
G

en

eerder, wanc dan
of hun wedetri j d
op dan gewoon

,r.1,-"; .; '
Bii crriiÉeIeàhtig weer nogen de spelers van D1 t/E F4 vanaf 08.00 lur (niet
weÉ.n ,ii etht nóc niets) naar lEtts betlen (3561314) en nergens anderE heen
door gaa[. of niet] MoeE je voor 08.oo uur verzamelen dan zit er niebg ander6
re kómeri r'

De bpelers van À1 h/E c4 die y99qlq2 j.]q!-J!! moeten verzamelen mogen ook naer LENS bellen '
verzimel je echÈer paé na o9,oo uur zeE dan de TV aan en stem af op blz. 602 wan Lokatexc.
zi j I.eer,- zien w.trè ,.EEtË-=llEi:i-j n afgekeurd waarbíj h*c llgjsslclglde e1f Eàl wordt
goEoond aIe het afgekeurd is.

de LfiNsrcvue pagri na g



Bij algehele afkeuring g"tt, ,e vanaf deze wèek vÍèer'een alternaEief
verwachLeh alle spelers en IeÍderè net bij zich : sportkleding, t.rai
eporEschoenen. Er zijn vele afternatíeVen denkbaar zoals Íóetba}len
hèt €crand; verhard op Kwiek sPorE, in de zaal (a11een voor. E enrF)

SCIIÀI)TJWPROGRAMIÍA

13 .30 uur
09 .31) uur

t rainen
Erainen
trainen
tsrainen
trainen
trai nen
trainen
trainen

uur
uur
uur
uur.
uur,
uur

en À2
B2 en Cl
c3 en C4

t/m D5
E4 on E5
E3, Ë6, 

"E7en F2
en F4' :"

VERZÀI'ÍELTI;ID :

prógràmóà afwerken. we
niàgepak, voeÈbal,- en
in het, zuiderËàrk, - op
of 'Èoch ergene een
ing mee houden en komen

enaltywodstrijd'
de]Íng Den Haag.
isÈ hij de sterk
Echoten all emàa1

dden we helaas te
! op woenadag 10

en bij de HVB Ga

20.00 uuE È/ro 21.00 uur
e niet telefoniech kunne
hun koÍnst uiterlijk a. e.
lijk weer een overlÈg

west
Iroor

rijd spelén op het veld of op het kunEtgrag. Gewoon overal reken

AÀNVANG : ELF1Àj,LEN

11.0
10.0
10.0
09.0
10.4

ur
ur
ur
ur
ur
ur

0u
0u
0u
0u
5u
0u

LENS À1
LENS 81
],ENS C2
LENS Dl
LENS E1
LENS E2
LENS Fl
LBNS F3

en E8

09.30
11.00
10.00

09.00
10,{5
72,30

10.00

uur
uur

Afgelopen iondag werd onder'vrij grote belangstelling tijdenÉ de rust van LENS-HMSH de
finale van het pènal t.yBcbi eteii van de É-klàE6ers gehauden. stefan, Kevin, Michael, Vincent,
Riersh en Robbiè waren beEÈ'zenuwachtig van'aI die belangsEelling. bovendien'kïeeg de
winnaar een hele grote bgker en hjj mag ooh nog eens mee gaan doen aan de
van de Haag6e Voetbal bond in heE kader van heÈ 100 jaïig be6taan van de a
vincent van Loon valr IJÈ:NS E4 werd uiteindelijk de winnaar. 'haar liefst 4x
keepènde lheo MaE6a te passeren. De resE deed niet voor elkaar onder en zi
2x jn. on een be61ÍEsing Le krijgen wie de nummerÉ 2l/n 6 zouden worden h
we-inig tijd wan! de 2e helft. 6cond op het punt te beginnen. Inmiddeld iE d
ruovenrber gedaanaTook deze opelerB kregen allemaal een leuke beker.
IleE v,ae hartotikke leuk en vincent jij hoort van ons wanneer je*mqg echiet
alvaat maar oef-ónbtr..' '. - \ .-- -:

PENÀLTYBOKA"AI'

De broodjee wcjrst en de
voor de wed'sLri j dbal en
ïo't À. -q . zoND,À: oP,. : .: 

.'..

?RÀ.II\TERSOIIEE,EC

Door de vel.e avondwedsbri j den i
15 tloveEb.r. We verwachten van
F, GYerlo, F. van Dijk en P. van
P. v. d. SteÈn.

p
f
j
a
i

-.i',
PUPIL VAII DE WEEK : tocschouwers gevraagd tl

À,s, zondag 6pee1t LENS tegen VIos. De pupif van de week komE di.t keer uiE IENS D4 en is : ''
Nico Siliakue. Je wordt om 12.45 uur op LENS venracht met je LENskleding, een trainingEpàk
en voeEbalschèenen bij je. De bedpÍekÍng, de warming-up, in de dug-out EijdEnE de wederrijd:
aLle6 maak je,rnee en :-... na afloop op de foto met nu een hopelijk een Lachende LENsspéler.
nreng jij LENS 4.6. zondag het geluk ?

redereen hoopt hec en nat\rurlijk verwachgen wij heel veel supportsres voor LENS. Màkkelijk is
lreL om LENS 1te 6Èeunen als het goed gaat zoalE de laatsLe 2 jaar. Nu is hel echter veel
harder nodig- oh ja, voór LENS I speelb LENS 2 de EoPper tegen vredenburch.
ïà"ri"""g iiloo "ríl . . .

l!! tíÀ'ÀK ER EEN DÀG.rE ÉENs vÀN lll - I

edep_etaan k1àar om. 13.00 uur en natuurlijk verkopen we wéer looEja§
erikele flessen drank.

LENS .

hec t.rainereoverleg van I Eov6Ebo! votlrJ.astat aaar urraudag
crainer§ : M, Rog, R, Romboute, C. Bolnan, F. Spa,

ils. Van de .Teugdkommioeie zijn anwezig ,',.À. v.d, Donck en

E
de

G

tle ví-.rgaderen vaD 21.00 uur t/Er 22.30 uur.'

SPREEríJAR ,nEUGDKOMMTSSÍE . , .1

t,
À.s. rnaand€o 1s novèmber:, houdt de .leugdkgmmi6sie een Gpreekuur van
op 1,ENs. oudere die met- vragen, opmerkingen en/of klachten zitcen di
rror.en afgehandeld zijn van harce welkom maar worden wel verzocht om
zaterdag te Inelden bij Paul v,d. steen. om 21.00 uur hebben wij nanle
iref de trainer§.

AIíÍZ,VÍTEITEN OP LENS

l,DNs iÍ, meer dan a1Ien voeEballen en LENS dQeL ook besE wéI eens iet6 extra'5 o.a' voor de
oudÈr6 varl onze jeugdledcn. Wij denken b.v. aan het klaverjaseen en jokeren op LENS'
D.aar-naa6L een modeshow gevolgd door een diEco op vriidaq 19 hovember ook in het klubgelrouv,
van Í.ENs. voor meer nieuwe verr,ri j zen wij u elders in deze LENSrevue. Oudere kom gerusL eene
naàr deze aktiviEeitèn toe.
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ADO'DEN HAAG - De Gtaafschap en het lijden van begeleidere

Het
heE
Bij
en/ o
ten

íez
Zuid
dei
f 6t
van

ondag 7 november 12.00 uur; met en aantal j eugdspelero bezochben ,ij "ptt;l;"d;g;;'9 
f '

erparksEadion vrant hier wer op feestelijke ijze de "Àad Manaveld" tribune geopend.
ngang van heÈ stadion kreeg elk jcugdlid een ta6je met inhoud (voetbalb1ad, foÈoi6
icker) . À16 Ie kregen wij een voorwedetrijd van Oud Den Haag Eegen Haagse prominen-.
wel eer) Na deze wedatrijd t/erd heE pupliek eerÈL verrast met vuurwerk en daarna

begon het echEe werk Eegen de Graafschap, (de wedstrijd laEen voor waE heÈ i.e {de redak-
t.ie)). DE jongens hebben heE meeEte genoten van het vuurwerk, elkaar met proppen be6loken en
elkaar omverduwen, van de wedetrijd hebben ze weinig of niete gezien. Dit kwam mede doordaE
de.uedetrijd weinig aantrekkelijk waB, waardoor de interesse van de jeugd voor Den Haag
achterwege ie gebleven. .fammer !l

n.b. Wie lvaren de begeleiders ! !??

UTTSLAEEN,TEUGD
I,ENS À1
KMU À1
LENS 81
sV Bohemen 81

CromvlieE CL^
HMSH C2
LENS C4
LENS D1-
I,ENS D2
LENS D3
LENS D4
VELO D4

- Zoetermeer À1 :
- I,ENS À1 :
- HMSH B1 :
- LENS 82
- Vredenburch C1 :
- LENS C2 :
- LENS C3 :
- Vredenburch C4 :
- DSO Dl :
- Àrchipet/or. D1:
- Quick D3 :
- HBSD5 :
- LENS D5 :

L'kwarrier EI
LENS E2
ITMD E2
LENS E4
DWO E7
LENS E6
LENS E7
SEV E3
LENS F1
vi Ee66e/D. F3
],ENS F3
KMD F1

. LENS E1
- KMD E1
- LENS E3
- HTSV . E1, . -.

- LENS E5 \ .J

- VEI,O E5
- Quick EB. I,ENS E8
. GDA F1
- LENS F2
- Postduiven F2
- IENS F4

8-4
2-3
2-2
3-5
3-1

7-2
8-2
1-1

3-1
3-1

4-5

2-'1
0-5
t-7
4-0
0-0
9-0
7-r
L-10
6-1
0-6

;TEUGD VE RSEÀGEtí

LENS À1 Zoec rmeer À1 Í8-4)

MèE dè waterzak, slachtof ferkoffer, balpoint en 6Èukje papier op de knieen, waren wij er op
de bank du6 helenaal klaar voor. In de eerGte 45 minuten, waarin we zeker weer op een grote
voorEpïong hadden moeEen ataan $rerd a]leen in de ?oEEe min., na doorzeEEen en goede voorzeE
van Nuri, door Koe6è l,-0 gemaakt.. Met toch zeker weI 5 supportere langs de lijn, (koud,
interesÉe?) weer een te gekke 2e hefft met .een bijna niet bioj Le houden boekhouding op mijn
knie, een verzamelíng doelpulten, In de 15e min, een knappe voorbereidende voorbereidend
aktie van Michel een 2e doelpunL van Ka6se (2-0). MÍnuEen later Kosse 3-0, na een mislukte
6chaar, mag sydney een penalEy nemen (4-0). na 25 min. corner Zoetermeer, mogen gewoon even
binnenkoppen (4-1), binnen 5 min. na eerst geel geincaseeerd te hebben, vinden wij niet be-
reqht, sÉórtief een geJ.ijkje halen Miche1 5-1 op zijn naam iezet; zelfde minuut 5:2 (foutje
bedankt) en Ín de 35 min. nu èen andermans foutje bedankt 5-3. geen kans gekregen om de pen
Èen6 op te ruimen. voorzeE Laurèn8 6-3 Ko6ee geerdeÍ gehoord vandaég) , 7-3 opnieuw H. Pen
wwer weg, pen wèer Èerug - nu weer Ha§6an 9-3 en in de laat,ste min..nog even een EegntreÍfer
B-4, als ik het goed heb bijgehouden i6 het zo ongeveer gegaan vandaag, Zxalerdag is er een
heel andere koek en is iedereen weer inzetbaar Eegen de zu iderparkbevroners. ADo. 'i, :-.

HÀNS BORST

O I,ENS A2 vxiendschappeli j k Èegen KMD A1 uiL poule À6 en ook daÈ ging jullie goed af
gétuige de 2-2 win6t. zaterdag naar de koploper Tac'90, Doe je be6t.

O LENS 81

O LENS 82

O I,ENS C1

O LENS C2

Wie deze wedsÈrijd gezien heeft kan neE als wij naar EoE.één concfueie komen :.
het wa6 van bèide kanten veel Ee hard en er werd daardoor bijna niet gevoet- r 1

bald. Dom hoor want 416 LENS 81 blijft voe!:ballen zíjn ze echt de 6terk6tè van
'deze poule. ons advies DoBN !! 

r

Een yriendechappel i j ke partij woetbal waarin heel ve1 §eecoord werd. Probeèr
dit nu eens vol te houden maar verdedigend noet het wel iet.É betér.

I:::":";: :ï:iï:.ïi;":: ;::51.ï3: 
jullie rieÈen zien' 

.na 
de-ruer :i"l n::,,

Liet zich de kaas van het brood eben. Toegegeven hel geweld van Cromvfiet hoefr
voor on6 ook niet, naar er moet een rnanier zijn on tegen dit soorL tegenetan-
der6 te voetballen. Jullie hebben hèm nog niet gevonden.
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Een wedsErijd waarbij we een Paar oude bekende tegenkwamen - dus zaak om eens Eè laten zien
wat voetbaf i6.
ËËial"làïià ili-.r, "í.n'ÀÈart 

, maar'door een ongerukkig eigen.doelpunt.namen we de".Leiding'
ilàr-".-àà"- gàUeurd iE ".ra.i 

*:r"i we ,Àrg"ten dó.veLe [aneón (gecrèeërd door -Prima"-
;;;";;p;it Ëà benurten, rrr''àe Ze het-fr wís heÈ gehele middeveld verdw.enen zodat onze

;;;;;;'t;;à.. behoorlijk x""-g"i" 'drukken" wat Íeidde tot de gelijkmaker' Dat zij daardoor
;;;;ï;;ï;; "iJ-à".f"r""a.n 

counteÍen wa. ons geluk, want meÈ een machtige rush werd de

volle wineE bi nnenqehaal d '
iopàf.t" van D1 beAankt voar de hulP) ;

HMS LEN c3( -2\

CEES

CIJES

Í,a akkwartier E1 -L s E1 ( 4-5)

RODDY (geholpen door EVITÀ)

n,

RUUD. 'I

0-0

. '! I

LEN3 -c4 -'vredenburch (8-2) .é ...
..Í!r.ttiè kunnèn heE wel, dar zie je nu wel . Er werd minder gePraat (behalve Frans dan) en meer

".r".iU.tà 
eri als je btijfE samenspelen kan er veel en mooi- gescoor<l worden'

ËI'Ii iíËàI. iï: à^i"íà ".ií"".n {dat was een vergiseing) -en nu .peelden we. de tegenetand'er van

.tè màt. Een prima pot r".tË"f mai,nen, *aarbij óen coíplirnent gègeven Ínoet worden àah de

acht erhoede . 
- gen dik veidiende overwinnÍng waarop juflie trots mogen zL]n'

fiDNs mochl de aftraP nemen,' een mooie aanval- van Bas naar stefan' Stefan naar Cockie' cocky

;;;;;;;";. Éií À"tir"r rr".'"F-àu keeper..de keeper Eikre hern naar de linkerkant en toen kwam

póÍt.lv èn die schoor i,.. .ri"'. àé w.aitri;O was È min. bezig en het was 1-0 voor LËNS. Daarna

iïi,,i"r-i""i";:1-.;-t-i-;;or takwa. rn de 2e hetfr kwam r,ENs weer Eerus roc 3-2 door
pö.tílv. HeÈ werd door un., ""àiÍ.-à["ie 

van Cockie 3-3. Toch kr,,am LENS wer acht-er. De .Pèlers
ïIr-ígo,Ë-i.rii"n-à,rà" in paniek. Toch kon 1,ENs de wedarrijd mer 4-s winnen. HeE wa6 een

fijne wed6trijd.

5

§ c|ao
h\op deze koude zàcerda

le
ochEend lieten onze jongens weer een

1èkkere pot voetbal z Die terecht. neE een overwinni-ng 'rerd
afgeslotèn. A1 6nel na
schi uteïende (ovèr6PeI

hèt begin wa6 het Achmed die èen
) aanva.I beheerst afronde, 1 0 due .

onze LENS boy§ bleven ruetig naar el.kaar overspelen en neer
doelpunben konden dus niet uit bliiven. Eergt wa6 he[ nog
Kevin die een aanval afronde ntet een schot oP de paal. Maar kort daarna was het Bart L die
de 2-o binnen Echoot. Na ongeveer 18 min' was het nu de andere Bart die goed door grng en

meÈ een koele schuiver de keep er van K.M.D. verraste, 3-0. UiE een van de aanvallen van

R.M,D. werd de bal nog wel Een ko6te van èen hoek6choP
kon de EègenPaYEi j toch nog 6coren, 3-1. Na ru6t wa€ h
schot het iierde LFIN S doelpunt .rnaakt'è ' K ,M.D. probeerde nog riehting Tommy Ee komen maar

onze verdedi.ging losEe a1leE bijna vakkundig op, JeÍfrey die vandaag ale }ipksachter begon
M. D, probeerde

weggewerkt, maar uit deze hoekschop 
-et Éichae] diè meE Échittserend afatartd

bleek dÍt goed te kunnen. on6 vijde doel liunt kwam van de voeten van Bart L, K.

het hierna net af6t.and schoEen e

deze wedetrijd kwarn van Kevin. J
hoÈven iullie niemand Ee vrezen.

door andere gcocoord. Tot zaEerdag'

.IulliÈ leidèr6 Marcel en Melis

n eennaa1 lukte ze dat, dus 5-2, HeE laàt6te doelPunE van
ongene als jullie elke wedetrijd zo alE vandaag lpe1en dan

tobe

eb ik maar 2 àctiee maeEen doen.
e tweède helft moesE ik één keer

,tlrl!.r,

Ík ben de keeper wan jutlie en door het Eamen6Pe

iutua" i,ofta -rnoesr- ik-ééu keer er uit komen en i
Ik vond het een leuhe wed§Erijd' Ga zo door'

th
nd

,. RIèïRDb') KïP.Ë::r1Í3rÉ [.Í 'È'-:iËllsi 1.1 1+-1 .;;rg3'r21:'ti);],í.;1., ?]rr. Í; r;-r.::b!;i,, t:. ,Íli'i,.'.',' ,

. »i í 'waÀ ïJi:' verÉi j17' vàfi .nièaÉito':', .:ohgén! lwi j -'hebbenlrgg4gte4 en.wi j:;g"g.:lt t:! 9t!l:19':5:.9:
i:ó a.t de ru6t aai] jultie eanen bleven voetballen: ile zieb heE de doe-Lpuntèn wercten nu'ooti

In dè
duiken
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KI'lD . I$NS E3 (6 N ber)

we sDeelden teqen KMD. We Etonden
zeve'n - tlree géronnun. Robbie Litm
PeuLer6on 1 en Johah Rijkaard 1. I
eigen doelpunt gemaakt dat was nie
.r"ËEer",., nàt ovcr de keePer heen E

zeven - twee gewonnen. De PenaIÈY

twee - nu1 achEer en Eoen zeven geecoord. En hebb
anen 2,.saIahedine seedorf .2, Freddie overmarB 1,
k ben linkebuiEen en moeEL nu achter spelen. Ik h
c 61in. Ik wou de ba1 weg koppen en Eoen koPte ik
oen ).ag de balin het goal . Het waa hee] jammer,
na de wedEErijd heb ik geraakt. t , ,. r.;.

es
.rg

t.onden alleen maar te praten en
aab. Vergeet vooral niet ce konen

en
(J

eb
n

met
zkan

een
aar

naar tÖch

NTELS

.fa 'jangens Niele schreef het. a1 hij-stond oP een andè'r'e
nlaice] maar dat was voor ju11ie allemaal heu geval . ZelE de keePer wa6 aan het voetballen.
[ii nuÉf"" wij gedaan om eéns te kijken hoe jullie dit op zouden loeeen. En.dat iu1lie_waE
i""è. Èàgri:pài Éat elke plaars zijn-waarde héefr. Bij de ru6EsÈand -van 2-0 in het voordeel

""ài 
xuó iÉ'aoor oommige- van jullie gevraagd om toch maar op de oude nanier Le voetbalLen

ii.à., op zijn eigen eEek) a1leen Niè18 en Salahedine bleven zoal6 de eer6!:e helft
voetballèn. Ín de-eerste 5 minueen (de bal wae ook opgeponpt)Etond hets alweer-DooR COED

SÀXENSPBIJ 2-2.
To",., ,." het EVBN WÀCETBN maàr liépen Coch gemakkeLijk uit naar 7-2 in ons voordeel. Jongens
*il--"irànr Éet ook plezierig on te-zien dat-hèt verdèdigend ook waE beter gaat en dàt ze1f6
de voorhoedo opelerà komen helPeh alË dit nodig ie. KLÀsgE. Tot zaterdag'

.Iullie leideïE M en M

.rongenB julIie hebben weer goed je best gedaan. Het ging-in dè eersÈe helfE nieL goed èr
wer:à ni"[, goed over gespee]à maar daE komL ook onrdat jullie niet op jullie plaats- 6tonden,
àà fnàp.r ioorbalde Zelts en dan moet aLloÉ evÈn wennen maar het was toch. een Ieuke tweede
he1 f t àer 7 doelpunten.

Een moedèr

I,I;N§__E3__:_I1I§]I_ l_l--LA:§)

.Jonqeno miiii bomplírnenEen voor juflie opLreden tegen een 6ÈeL HEEL ERG GROOT uitgevallen E-
tieË van giSV. .:irtfie hebben allemaal hàel erg goed gespeel-d. Heb overspelen, paasen, het
Àíorrie\ie gedrag eti- het keeperewerk van Remco en niet tevergeten het goed naar elkaar
lii eEei.en. 'Jongóne het ging-perfect. He1aa€ kwan er in de 2e helÍt een epeler van HTSV roeE
irr het eten àoói"n. Hij-moéeÈ zijn team in zijn eentje een overwinning brengen. ook a1
Sebben w.ij dàie wedecrijd neE aan verloren voor rnijn gevoel hebben jullie getronnen '

D.§. niet vèróeÈen we kriigen ze nog een keer bij hun thui6 en dan pakken we ze gewoon in
iet onu epe.l .-jongeno ga ió door, dàn worden jullie grote voetballer§.

\Tongens
voor Je

lckker gevoetbald, goed oVergeepeeld en er v,erd goed op de ba1 ge1et. l,Jim bedankt
hu1p. Ik ben troEE op juIlie. Ga zo door.

HÀRRY

VELO E5 IJENS E6 (0-4)

SONJÀ 
.,

sitlv EJ - LENS E8 ( 9- 0)

Ilet vJae koud en Èen zeer Elechte wedsErijd wanE ju1li
vilrgaLen Eè voetball-en. Ik hoop dat het zacerdag bete
trainc.n.

ACHMED

ATïEI{TIE: alle Ieiders en trainers worden verzocht om a.Í. tatg{pg I J novenÉer. de'aan

hen uitgedeetde loten, die helaas niet ziin veÍkocht, in de administratiekameÍ, weer in te

leveren.
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van de REDAKTIE { i

Léver uw kopii vóór maandag in; '
wijzigingen zijn tot maandagavond mog€lijkl
uiteÍsts inlevertermiin kop'rj:
Maandag 20.0O lrur in het klubgebouw, ' .-

IÍ E..,f f I[TERVIEW
(de redaktie Fraat met ...?)

I

vuur en
verdwij -
maar

1{i Het wag vorige week a1 aange-
kondigd rnaar wie oh wie is
toch.roíze: nyateri-euz9.'gaet op
de bank ? Í.Ie verklappen het
nog niet; we zullen bij hee
begin beginnen. Bij toeval
kregen wij de persoon in kwes-
tie in de gaEen en. dat kvram
omdaE de, redaktie traBt kreeg,.
van vallende blaadjee, In een
omslag zic je nidden in de.
herfst en ben je omeingeld
door mensen in dikke truien en
gewatteerde jacke. De herfEt-

mode verechijnt en de eerEte sinterklaaEarcikelen
liqqen weer ií de winkel . .ï-,1i. . tll- -?: _
Het laatgEe waE, ook al wae hij in vermornniing,
nfaÈaaln voor onze gaet; we kregen hem in de
gaten tijdens de vredetrijd LENS-HMSI{ en toen hij
ook bij diveree' tràiningen h,erd /gegignaleerd
.wisten !,re heÈ zeker: EIar-IS IN EET IÀÈID ! I .

J.
op onE verzoek voor een exclusief lnterview Voor
de LENsrevue reageerde hij positief'en'een paar.
dagen later ziEten wij, op zijn onderduikadres, ,

op de bank bij, jawel . . . . . STNTERKLAÀS ! !

Na enige welkomswoorden in het ÉPaans, eraar wij
geen pepernooE van 6nap!en, echakelde de goed
heiligman over ln onze landoEaal
. jr f P..::ir.I. i.l :,í1

Op onze vraag wat hij op one comPlex deed anE-
woorde dè sIMr dat hij eigenlijk aan het Epione-
ren wa6 on ideeèn op Èe doen voor zijn eigen

. voetbalcfub- "Ec BoEereEaaft. we laten dit onder-
werp met rust nadaE..we heE eens zijn dat hij oP
heb juiste adres wa6.

wij vragèn hem hoe hij tegenöVer de nmoordende'
concurrentie 6taat van de kerstman, Hij baret. in
lachen uiE wat ons behoorlijk in verwarring
brengE.

"Kijk", vervotgB hij, "deze nan is puur nepj,1 rhij
bestaaE nieE en dat kan ik bewijzen want hèE i6
onmogelijk dat rendieren kunnen vliegenrr. onze
reakiie is dat wij hog nooiÈ een
daken hebben zien lopen, behalve
de sinE.

paard op de
dan de knol van

Over het woord "knoln Bchieten zíjn ogen
wij vrezen daE wij vroegtijdÍg in de zak
nen. we komen overeen daE de sint è.e.a.
moet uibleggen: , ',

',Mijn 6chinnel hèb ik ontdekt toen hij boven op
een toren 6Eond..fk heb hen èràf gehaald en kwam
tot de ontdekking dae heE èen t.oPhit wa6". Met
deze uiELeg nenen wij genoegen en na een verfris-
Bend chocodrankj e met gevulde Gpeculaae vragen

tENS

JUKor - . ,. Tol.ro70- 391 0757
Sekretoda6r jeugd
P. van don Sleen Ttàin€t6:
ChopinstÍoat 1O3 Seleklie zond.g
2551 SV Don Hoag M. Rog
Tel.: O7O - 397 01 54 Nicolaas BeBtslaàh 198

. 2273 AH Voorbtrtg
selr6r6riààí redokrler": 1-Íol.: o7O - 386 63 22
À.c..r. wtittunruro ";
Ho;rgeloldan 981 ,, -;§elekrie zaierdao .':-.'
2544 GG D6n Haag J. Booroma
Tel.: O7O - 321 32 85 A. DiepenbrookhoÍ 11

l€xíw6rk):o7o-367 88 62 2551 KE Don Haag . -.
oí: de kanlincbriovcnbus Tet.: O7O - 397 7273 \J-
(bii do klsins barl

^.f'

S6lrèt!ri!.l Totorlotto
é1 Kr'npur.un
Bur, Kampschoerstraat 90
2581 AH Monster
Tol:: 01749 - 12602

'Sporisoiz aken
'.ir. y.'d. Luulo
. Vliorboomstraat 303

2564 JA Do,n Haag
Tel.: o7O - 323 35 25

Alg6moéí soktol!Íiaat
W.M. Kouwonhovon
Bram Frosslraal 21

2552 CZ Den Haag
Tel.: O7O - 391 24 74

SEKO,S€klotarlÉ.1:
ssnloiàn íóndag.- .-!'iÍ ':
G.J. v.'d: Kloij ' -' t
V6rhulstlaan I
2692 BN 's-GÍavenzando
Tel.: 01748 - 18149

Senloroh z!terdag
J.C. Ham
Malis Stokclaan 1846
2541 Gc oen Haag .,

Tol.: O70 - 367 96 87

BARI(o: Brr'KommisEie
mw.l. van dor Barg
Kokosnoótslraàt 67 ,

2555 XB .Den Haag
T6l.: O7O - 325 99 74

Senior€n zaàlvootliàl
G.J. v.d. Kloij l''-
Verhulsrlaan 1

2692 BN 's-Gravenzando
Tel.: 01748 - l8l-49

EKO:

Ev6nómènten Kommls!le
mw M. vah doÍ Dónck
Jan RinnginstÍaat 37 '.-

2552 KA D6n Haag
Tel.: o70 - 397 65 32
t.g:g. ów. I\r. Otficior

Samènstelling be6tuur
Voo.zittàr:
C. v.d, Wilk
Mahatma Ghandisliaat 74
2552 PC Don Haag 

,

Tel.: 070. 397 23 59

IP€nninqmoestet:
A.H. do Groot
Perziklaan 25
2564 Tv Den Haag
Tel.: 070 - 325 15 50

Lidi
A,M. Corot
Hengelolàan 589
2544 GB D€n Haag
Tel.: 070 - 367 1O s6

!!el:
F. van Diik ; .i -
JEn Barondsslasn 122 '
2585 BV Poeldijk
Tet.: 01749 . 47255

SekrotaÍis:
W,M. Nouwenhoven
Brom FÍosstraal 2'l '

2552 CZ Dón Haag
Tel.: 070 - 391 24 74

KONTBIBUTIE BETALING ÏEFREINEN EN KLUBGEBOUW

Postbank 33671 1 . Hengelolaal 600
Rabobank 129924229 Tel.: O7o ' 366 13 14
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-íij'ï;. de knallef ïan aiu !.iroàl 'wordt . Lans hoefc hij .,iéË' t.*,t%l i"n:*.ïredi ..,1rtoti ',-?:

''Hét spel ', hopd j e.,wip.ï."voor jong,eó.qud; het is: Ieuk',' veilig en het bedxeigdlde volkegè2ond-
heid nleE',. MeE sEomheid.g_eg1agen. over dit antswooid"beElui ten erij het inEervlew een andere
wendinq te qeven met dd viàaq of hij ook dit jaar weer een bezoek brengt aan LÉNs. Hij
antwo<iid póéitièf en rio-edrE eèn datuni dii:"wei iÀ dd' LENSte\nue bij de EKo kunnen lezen. -. -,

beloofd hebben.onze' voetballchben kiaar té zetten bii d" -d

haiËelijk ïoor' dit' geeprek.
r

l^li i nemen afecheid, nada
sehoorote'en en bedanken

, !/., ,rr;rr , :r -

twe
hem

hí-

t

§:,

\. 
'.- ide redakEl.è

dan ook deze $redstrij d
de foto' s weer geheel
belangelooe beschikbaaf
gesteld door :

§$1

EEN NOODRREET

416 we nieÈ oppassen en

DE ROOT<TIORST

TIPS

(81'on: Haagsche courant,BalladeIr)

{

DE NTEIIïIE OUTFTT

onze zaterdagafdeling is Èe bewonderen in een
geheel nieuw tenue. zè zijn er n.1- in geslaagd
om wan verschiflende Bponsors een bijdrage te
krijgen voor deze prachtige nieuue ouÈfiÈ. Het
2e elftal zàI worden gesponsord door ÀEGoN. Dits
bèalrijf vond heE echter niet nodig wermeld Ee .

worden op de shirts.) Het 1e elftal heeft als l
hoofdsponeor ÀUToBEDRUF P. cHÀTErJÀrN uit de
Den tleldergtraats in Den Haag. Dit bed-rijf zal
zowel op de voorkant van het 6hirt als op het "broekje vertegen$roordigd zijn. op de achterkant
van het shirÈ zal g?oMERIJ DRy CEEÀNING CENTER
uit de Goudenregenstraat 254 ce Den Haag 6taan.
De sokken zijn geschonken door TgBo Boous,' '
Épeler van zat. LENS 1. :

SEKO zaterdag,

KontaklpeÍsoon: Marianne v.d. Donck, lel. 397.65

IíODESI|OW (vrijdag rg november) : ': :
De LENskàntine Hordt voor pubtie om 20,oo uur
geopendi om 20.30 uur beginL de show en duur
tot +/- 22.00 uur. Daarna is er een gezeltige
dièco EoC o!.00 uur. Na 22.30 uur ie er gele- i

genheid voor heb kopen van de geshowde klèding
en bijouEerieén in de zaal "waterloo". Dezè-
avond wordt verzorgd met medewèrking van :

€vonam@n[@n Hommissi

)

DE PUPTL U}JJI DE !IIEEK é. -:

Het maqr niet lukken met LENS-VIOS vrant ook deze
keer werd de wedstrijd afgelaBÈ daE uas dus
pech vöor de pupil van.de Heek- Nico bij de '-
thuiewedscrijd LENs-voörburg ben jij uiteraard
weer de pupif van de !,reek. Natuurlijk à'orden

hu1'p gaan bieden dan zal het niet onaannemelijk
zijn dat de bar/keuken op zaÈerdagen gesfoÈen
oàat worden. sr ie nameli'ik een chronisch te-
Ëort aan wrijwiltigers dià op de zaterdag een

,paar uurtjes voor hun kluppie willen "opoffe-'ren''. En waarom niet. eigenlijk ? zo moeilijk i€
r het niets !I oudeis van onze jeugdleden let op
de brief die u wia uw kind(eren) ontsvangE.

,ffi"
Dats er (nieb atleen bij guur en
koud weer) a.LcÍjd wet een lekkere
saFpige Éor6t ingaet beweeg de
8ÀRKo wel meE een pritna iniÈiatief
om rookworsÈ te gaan werkopen. Het succeg waa
verplet.Eerend en daarom is besloten om a.É.
wrijdag tsijdens de .ÍrENsmodeshow dit weer te
doen. Du6 kopen die worst nlet of zonder bLood-
je.

Free-Kick6port - weiharstraat. 343 Den Haag
Parfumerie trBeautyn - PauI Krugerl,aan 162
"Sahdg'r dames mode - Hoogstraat. 1o7 Vleardingén
en discotheek "High Level " .

De Àkkomodaeiekommissie (AXo) maakÈe ons attent
op het onderstàande krenteberichÈ,: " _

Een grooe deel vàn de onkosÈén bestaat uit " :

energiekosEen, gas en elekEricibeit. Er kan op
jaarbasis een aanzienlijk bedrag beepaaïE wor- -

den a1s de ledén wat meer nadenken en de vol-
gende tips tèr harte nemen. .Zo ie het nieÈ
nodig om dè werlichting in de kleedkamers te
laten branden alo iedereen wercrokken is en het
stokeE van de cV treeft geen zin als de deuren
openstaan. Bovendien is (veel)Ianger douchen
dan nood"àkelijk ook wolsÈrekc overbodig.
Leider§ /Èrainers graag uu aandacht '

SIIUIERKIAÀS (v-ri j dag 3 december)

sinterklaaE komts zaterdag vreer in ons land en
natuurlijk hebben wij eelr afspraak meE hem
gemaakÈ om bij on6 oo LENS Ee komen. Van de
hoofdpiet kregen wij bericht dat dic gebeurt op
wrijdag 3 december om 19.00 uur. Í,Iij verwachten
dan aIle F-klassers op LËNS om 18.00 uur,. Sin-
cerklaas komt in nwaterloon, waar,hij in alle'
rust alleen net cleze kinderen en de.Leiders
zijn fee6t viert,
À18 .ouders en broercjes/zusjes meekomen worden
dezè van herte uitgcnodÍgd om in heE cJ.uËgebouw
Èe wachten. HeÈ feest duurÈ t.ot 20-15 uur. Meer

+ 2*

nieuws wolgende week
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. KLÀvERJÀssErí 'a.''..t'-o'xlngN-"i' "' t

:-: ' .'.- 26 november &.10 en 17 ï"".,.öe".iigt- ---= ' i:".n- "..-,: - "

* ;;:t. jaar'net ars voris j3ar' ,, 9"1"1:::tl::-:orden sekraverjasts en sejokerd voor leuke

oriizen en ook de tr.adr-Er.oneíe- roteril zaI niet-ontbreken ' -' -u'tà-ltï"ri n"" "ri-v.m- het kopen van ot ptÏíi!"-ià"ài"'-"t'o"ht zich z'6'm' op te geven brl d(

.ros ÍIitsting -

Rr,ÀvER,rÀssEN , p. ,?,g:-9::ïïi::..i:."i::',,::ài'à:"ïïí i:íï"3 :::"$:l;"::*.::Ë:;:,"uii Eilhllï'irartner hebben kunnè InÉcn
àeepeefd wolgen§ rret, nexenàiJ ii'ËitËià".À" gysteemn: íË,r]-."'.É. 3e àvond is ivèrplichE gaan|l en

-! ^- ^.,^É^ ia ,,T,"oer qraaien,,. Bvij in.chrilr.., or.íi làe-inàcirrij rgeld Èe wordèn vordaan en

::*fu*,;;::-1.;;33:"35"1 à313fl.IË',,IÏEEii-iililÏï";"r Earel iÈ 6 personen' rnEchrijrgeld r ?'5(

;:;:Ï';'' ";;,,à1"u"""u""' 
pÉr- inochrijvins te vordoen'

ÀàrÍvÀNosTIiÍD:isvastsgest,eldop20.oouurenuwordtverzochgygg!diet,ijdaanwezig-tezijn.' . }1 !1, 1\r., ,L

Naar aanleiding van Àl lerziel9t. op. z l?Yttn::',.::?:: in de LENsrevue de oa>ueklkins te lezen cot

herdenking van owerreqen iààtl"r'iitna"n ' De vorige iËek ie er uederom iemand uit de vroegere

r,ENskrins heengegaan' '"'iï:;;;;; 
-;Ëiàn' o"uttt"a] ^*t"t."i"- 

tà" vorise generatie zeer bekend en

;;;;il-;í zijn-ri,s,ise, ,tï::ii;it,:::i:i:;-:iií::nilitïltj.;:,::..":l';i4i::::'làj *"Iïi:i'
Í:":t;H::=: ïï"l"nxilíi;ïi";ii: *ïiiï:i;"i:;ï:i'ïi.:';i;lÍ1t."::1"i."fl!lïií"iï;ï::',';:.í""''
::"i:.i:l IEi'ïEi;"ÏÈl iEi'il"lËi'iE""-";i;";;;;;i; èààs.,rede t 

_ . L.o.'''---Iii:=r-::, .->;"': ..: -r';-' *': -;;..1.",;.ï. -..;;íI.*-Í;;;;i. i"iií*.;. r*i r rrÍ;+iiïra-*ïi r

t{rJzrcrNc SAMENSTEÍ,L,rNG BESn,UR,.- ..-"..,',.'i "-'':* "'.'',"rl''"::t' 
-'

iDoor'diukkè werkzaamheden zien de heràn c'J' van de 
"i'x 

th t' van Dijk'-zich ft'"fà"' gJ;;oa"àxc

terug te Ereden ar6 be6cuursreden van onze "t""ig 
j'"li'È 

' iï tà" à" wifu heefts ;iiir "uerkzaaiíhedetl

afs voorziErer *.. o,,*,."JËiiiiË'ïriliir-Ë!à rnàisd. - E'Ji;i;i- i. ''""-óilx op 1:1;v' van 13 decerÈer

.:;:i ;;;;;;;;.-1.: :.:::'I"::i"à:::,H"::"fi:i:ÍUii::;i'^i"Ià""-Ën 
zà ener mogelij\.ri;.Y

belang van IJENS ÈoE een passellqÉ vl,rvÈe'.Y

Vcrn Hat Bas[uur

Namens het BesÈuur, ll' Kóuwenhoven '

$c
AI',GEMENE LEDE,T;ÍI/ÉRG,d)ERTNG (ALV )

De Àlgemen lJeden vergadering za-I vrorden gehou'len op maandaq L3 dÉcèmber 1993;

01.
02-
03.
04.

0s.
06.
0?.
08.
09.

1o -

À.G E N D À , ' 
' 

". ,

opening / mededelingen , " Í-
fnqekomen stukken --] .ooe '.

vesstel,]en notulen wergaoering d'd' 24 mei 1993

BésEuursverkiezing (de nttàl^Ë'J' "a"-at 
wi1x {voorzÈcerl iFr'. .': ': : -'

Ii"i.-',r""-óllr. (béstuurslidl treden af 'r ':' " r:'1" r r I I

Behandeling j aarverslagen lítt- f'tt werenigingo jaa r a9 9 2 / 93

s"hanaelinó ÉinancieéI overzicht
íIï!ÏIo-i.Éx"..1.ui. " '" 'Llr ' :' ' '-! i ";r'i ij:': ''

v"iI"tËrii"s begroeins fq93 / 94

;:;;;;i;;; i"; flaacsgenad hebbende benoeminsen r'n
kommissieE
Rondvraag

aanvang 20.00 uur.

dr blP

' 11' sluiting '
. - ! I ',: -r v.'r '-'r 'J' ,1't I rL: r

De op de agendapuntsèn. 3, 5 
' 

6 
' 
7- en I betrèkking hebbende' stukken

Ià..iir.ur.i en Le verkrijgen in her krubgebouw '

zijn wan;f ,?7 ,Í.)gJeEbef 19.e3

r3i

1)l



ffiffi 'Sanioran Homm tss t@

veld

SE-NTOREIV ZONDAG ,

UIISLÀ6EN
He1aas i§ dit , voe t.balweekend in het waler gëvallen. De thuislredsÈrijd van IJENS 1 tegen v.I.o.s.is zelfs voor dé È.weede keer afgelast. .Iammer, maar zo gebeurc het irel eens... 1. .-i rr:.yl
IJENS 1

BMT 2
ot rvEo 6
I,BNS 5

- V.I .O, S - 1 àfgel
- VREDENBURCI{ 2 afgel .,
-. IENS 3 afgèI.
- LENS 4 afgel .
- WP 3 afge1.

DSO 9
ZOETERMEER 3
Í]ENS I

- LENS 6. IJENS 7
- vooRB. 13
- IJENS 9

afge].
afgeI.
afgel ..
afgel.r:'

ZONDAE 27 NOUEMBER 7993
- .' , w. nr, /poule,.v
rrENs 1 iótt l'szt
LENS 2 t1"00 / 62r
RKÀVV 6 r rr! 30e3 ,/ 555
Í,|IPPorJDER 1 3]-2]. / s66
LENS 5 vriendschappelij k
RKÀw 9 3r3a / s6e
RKÀVV 12 325,3 / 627
IJENS s 129s / 646
svH_s 3326 / 6fi,

14.00
10.30
1i. oo
11 .00
12.00
13.00
11.00
13 .00
13.00

14.00
11.00-11 . OO

10.00
'11.00
_t4-00
10.o0
11 .00
11.00

RKÀW 1
VEI,O 2
r.ENS- 3 '
LENS 4
Lyra 4

LENS 7
BL. ZWÀRT
LENS 9

D_À
,r. F.

À. J.
N. N.

N.N,
N. N.
N.N.
ÀI. N.

scheidErechEer

SCamroód
de Hoog
UITERDIJK 1

I

2

3
3

2

WT ENSCITAPPELT,JKE qTEDSTRT;IDEN SELEKTIE
DTNSDAG 23 NOVEIIBER .. TEÀI.g ONDER'aZ. -
DOND.ERDÀG 25 NOVËMBER : LENS 5 -

ZONDAG 28 NAVEMBER 7993

r'ETEIVOORD
;TAC (,TAN

LeJiTD. ;TEUGD 79.00
HopbokaaT ) I 20.00

uur
uu.r

ÍJENS 1
I,ENS 2

DELFT 6.
IJENS S

Voorburg 6
VVP 6
IJENS 8
PaÍaat 4

Voorburg 1
RKÀW 2
LENS 3
LENS 4
PosEduiven 3
LENS 6
LENS 7
vDs 6
LENS 9

/ s2t
/ 621,

/ s66
/ s62 '

/ s69
/ 6,27
/ 646
/ est ,"

1
1

2

3

1009
1099
3086
3L25
310 2
3141
3256

3327

w. Rij sbergen
,,, G. Bekkèr
G. Purcell
N. N.
N. N.
T.N. van Dijk
N. N.
N.N.
N.N.

a-
OPSTELLINGEN :, - .t
Í.ENS 1 E/m 3 : wordt. door de t.rainer samenqesreld.
LENS 4 t/m 9 ; 

-a1s 
vorige week

:l,iiAFSCHRT TVËN
I,EN 4

5
6

I
9

s
F. sekeris (323
W. Héijnèn ( 346
À. de Groot
c. Duivèstse)m
J. witting ( 327
K. Khammar (352

1? 3o) - b.s.g. s
10 88)

(32s 15 50)
(01891 - 17943 )

30 ss) - b.g.g. E
02 1o) - b.g.g. À

de Nenni-e (366 61 9el

Kuik (367 ?3 Oo)
Elmahi (323 96 19)

IJENS
IJENS
LENS
LENS

BTJ PRABLaíEN c. v.d. Kley (or74B - 18149)

LTGGTNG ?ERREINEII
RKÀW
VEI,O
vcs
BI. zwarE.

Sp. Park Rastelenring Leidséndam (321.12L5t
Noord!íeg Wateringen lOL742-g2.t1gl
DeemsvaarÈqreg (3662390)
Dr. Mansveldkade l{assenaar ( 01751- 1S?S7 )

Bij algeheTe aÍkeuring Èpelen LENi j. + 2 + 3 uix bij WILHELnfis
LENS 2 + 3 om 1I.00 uuï en LENS 1om 14.00 uur.

H.H. ÀaÀvoerdeEd : haalldag _6 dac6$bèr aanvoerdlareblJ eGakomoÈ, ÀaÀvaEg 20.30 uur.verilachf tdordeu dè aanvoérd6rs va! IJENS 1 t/IÍl 9 (zoudas)



Lcrngs de =porten \./crn de Zl\A lcrclcjer

SEIVTOREIV ZATE'RDAG

DÉ ZÀTERDÀC EN DE NIEIII{E OUTPIT kiJk op b1z. 2 vaD al6ze LENgEèwue

ZATERDAG 20 NOVETNBER 7993

14.30 IJENS 1 -
t2.+s puÍNooRD e*' -

ZATERDAG 27 NOVEMBER 799J

14 .30 DVC 1 :
12,00 RAS 2 i

Eventueel afmaldea en
Afmelden LENS 2 bij N

LÍGGTNG YÀIV DT TEE.REÍIíEiI

Duinoord : rsabellàIand (tseI. 347+399)

BLÀUW ZÍ,IÀRT 1
LEirs 2

R. B. M. PI,ANTE
C. 'I. 1,. d, MEER

1033/oo6
to77/ ot3

;- LENS L
-. LENS 2

lif,or:r'at Íe bij
v. d. Nouland,

r-033/oo6
1,o7 2 / oL3

J. casEenmiller
if.C,-Demmer_ -

John Boerema, . tel .

te1 . 396 2o 16.
391 12 73.

ZRNT.
VO€TBRL
" lr {i-

UITSLAGEN ZAAT't
ADO 2
I,ENS 2

- ÍJENS 2 4- 1
'- The Yell-or,rs 3 13

ZÀÀLPRoGRÀMl,íÀ \
woe. 24 ,11
vrij.26.11
Hoe.01.12

22:oo- .rÀÍ sÍIÀDEsH 2
22.20'r FV.SNOEKIE 6
20.,3-O_,,. Í,ENS I
,21r.1..5. :,ÉENs 2

I l, lí@

. LENS 1 R1B
- tENg 2 R2À

- weetlandia 5
- we!Èlandia 6

ZUIDHÀGHE
TRÀNSVÀÀII
RIB HoutruÉ
R2À ,Houtrus

VRN H€T JÉUGDFRONT: Algameankontoklpersoon:
Poui v.d. Staan, (hopinslroot 103. 2551 SV Dan Hoog. tal. 397.01.54
Bij gaan gahoor: Flrnold v.d. Don(k, kil. 397.ó5.32

E4
E4

L::GGING SPORTÍIALLEN .- zuidhaghe - Me1i6 stokelaar. 1.201" / tranË""ji .- 'Ma jubaËti'ààE '41 : J..

r.f

§

À::

1iIEDSTRI;IDPROGP.AI{IÍA A-B-C-D-E en F JEUGD
',- "'.l *^ i'J.;'..r.'lrir..' i

Àfbel1en voor onderstaande wedàtrijden alleen bij 'Paul ven den Steen (39?0154); zo
EneI mogelijk, doch iritetlijk dè dàg voor de wedstsrijd voor 19.0o uur' B'g'g'
bellen naar Àrnold van der Donck (3976532) .

Ín uiterste nood nog op de dag zelf bellen naar LENS (3661314) bij iemand van de
Jeugdkommissie.t,

. etfEal ?dà-Eum. aanvanlJ Èegen6tander
_.',. .'-..{... r .,. f §
.' À 1 ;, ;20- nov 1.2 ,.30 Ri j6Í'li jk À1

' : '. -22 nov '20.00 DHC À1
À z i lÉ zoinov ra'. io' ' cDÀ À2

.,'. B I r.",, 20 nov'14.30 DWO 82I .r i" 22 noi 18.30. . DHC BI
" ]É "z :.r 20 nov 14.3b ;t'quick sz
' c i . 2o r,o, rt.oo - .Rijewijk cl

' C 2 '. 20 nov 12.30 . VIOS C1
C 3 20 nov 09.30 VCS C3' 't q 20 nov 14.30 cromvlieE c2

. D I 20 nov 09'30 HBS D1
D 2 . 20 nov 09.30 TriomPh DI
D 3 20 nov 1o.oo Dso D7 (vr)
D 4 20 nov 10.00 BlauH ZwarÈ D3

uie/thuis ve Id/cerre in sam.k LENS

tshuie
thuie
uit
uiL

thu is
Èhuis
thuio
uit
uiE

lhuiè
thuis
thuis
uiE
uir

11.00
19.00
13.45

L7 .45
13 ,4S
10.00
l-L ,30
o8.45
14 .00
08 .45
08 .4S

(GDÀ)
(auEo)

Madest.ei
sp . park

v

Melis St

1

n
we6t/z'tneer
2
3
1
okelaan

DedemgvaarE!reg
v2
v1
v3

vTuyllsp . park/Z' meer 08.45 '(aueo)
D.Mansweldkade /w' naaro8 .4s (auco)



I ':r .'I ,

,)r

elíteI datuÍn '.- aanvang !egenetander
' 
"ii,rir,"i." 

- - veld/terrein

v3
vTuyltEp .Park/z' Neer
Bereeceinlaan

IJENS .,

11.30
o8 .45 ' (auEo) ,.
09. oo (aubo)

- 12.15. ' - 1-

16.45
09. oo (auto)

l - .Bam. k

D5

F4

20

20

20

20

20

20

2l
20
20
20

nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
now
nov
nov
nov
nov
nov

nov

12 .00
10. o0
10.00
12 .4s
17 .00
10-00
17.00
11.O0
17.00
11.00
17.00
10.00
17.00
10 .00
f7. 00
11,.15

11 .15
09 .30
09.30

DSvp D3 thuig
uiÈ

ËàIo"i, t"'l uit
scheveningen E3 thuis
ÉXTRÀ TRÀINING OP IJENS

TED6 E1 uit
EXTRÀ TRÀINING OP IJENS

osc- E2 uit
EXTRÀ TRÀINING OP LENS '

Honeeleredijk Es (vr) uit
EXTRÀ ÍRÀINING OP I'ENS

DuindorP sV M2 uit
EXTRÀ TRÀINING OP IE§IS
Rr(Àw E8 uit
EXTRÀ ÍRÀINING OP I,ENS
RKSvt"Í Fl thuis
RKÀr7y Fl (vr) u+t
Quick F4 thuis
MonsÈer F3 lhuLE
Mon6ter F5 Ehuis

!2

E4

E6

E

E

F

vredenburchweg

vlamenburg

sp.Park Strijphorst ,

sportsIaan/Me zetPI .

KaEteIènring/Í.' dan

v2
Kaste lenring/L' dam

v2

Mun6 en P. v.d. steen
., I ,'"'ir,

, 16.45
'10 . oo ' (aÏEo)
16.45
10. o0 (auto)
16 .45
o9,.-oO. (auto)
16;45'r '"
09. O0 (autso)

10.45
1.1.30 (auEo)
10.45
09.00
09 .30j. ;.

1

I

1

BTjTZONDERTTEDEN

lanweziq teugdkommiesie : À' v'd' Donck'
t""à-"iÉ"t. ti"Ddè koPy oeBs goèd door'
;;:;.iï;;;;;-;is uexèía mets'iE'zonderins

J

van t

\

0,0
'o'
'. ,,0

0
0
0
0
0
0

I,ENS A1
-[ENS À2
ÍIENS 82
IJENS C 2
ÍrENS c3
IJENS D2
LENS E4
I,ENS E7
I,ENS E8
I,,ENS F3

Izendoorn en B.
v. d. Berg en M.
Schout.e lJeider
v. d. St een
Bouali _ zonder
v. GiLs Í,eider
BIom

Msaad
de K-lerckzonde-r

zonder
zonder
zonder
me!
zonder
met

M
M
.Í
D
R
P
R
Ieider ; G. v. oort
G. Yildirim - met : À'
M. de Geus

P. Dahoe
R. Elsing

EverLs

4FGEKEURD oÍ NI,ET ???? i ? 1.'r rrlT'r... i.;,,,11 r'-.-'.

Bij tuijferach.rs *:::-i?g;:.3'"Ë§E',ilirIi"ril.Ï{ï.ïn.iu#*#i;*o"'o-"'il:::,:;'fl:i',:llt' iË u"",
,reten wij echt nog nLeEs,
saaE of nièE. Moer Je "."r"ËËi 

oË""lirï:;;.;í;;à;"' ,iË ..- íi".' anders op dan gewoon Ee komen '

't'l' ': r'i ;t - ttl ut,in'ttà"'ipgt" ""n'naar' 
l'ENs rerrJ# ' "De sperers van. À! t/m .1 uà;.ï;ï#ïtïËi i!"i.il.l;-;;-;t". ai-op brz. .602 "ii-r,"[àià*t. zi:

verzamel je echtser Pae 1q4-
.ràLen-zien.werke weas.trrsd6-ÏiiJfsekeurd-waarbrl ii'Ë"ti'iiï'!"tlíe"'=1.t:ii::Ilt.S=."":'"t*

zonder
zonder

À1,À2,81
c1, c2, c3
D1 , D2, D3
D5'
E1, E2 en
E3, E5 en
E7 en EB
FI en F2
F3 en F4

het afgekeurd iB.
, Ír.

SCËADI,WPROCR;N{W

ÀÀNVANG : EI,ETÀIÉEN

12. C0
11.00
08 .45
11.00
09,00
10.00
c9.00
1C,45
09,o0

DË GROTE CLUBAIí'ÍTE

,--t ". e 'i' I -;1

pi i aloehele afkeuring werken we deze ieeek weer

!iírËil=àï.ià""" ."É ui: zich : sportkredins'
;:i:-;i.;;.;;i ieve denkbaàr zoàrs voetsbarlen in
;;;;.;-i;-à; ziar (alleen voor E en F) of toch
[í;;;;";;. è";oon over"r rekening mee houden en

een alèernat.ief programma af' We ver!''achten aIle
i.ïriii".""o, . toètràt - en ,porEachoenen ' Er zijn
her zuióerpàrk, op heE 6crand' verhard oe rKwLe'(

ergens een westrijd spelen op hets verd o! 'op nel.

kómen hoor !!!! ,;....-..":

uu!
uur
uur
uu!
uur
uur
uur
uur
uur

IJENS
IJENS
IJENS
ÍJENS
I,EX.IS
LENS

IJEN§
I,ENS

en 82
en C4
en D4

E4
E6

trainen
tsrainen
trainen
Èrainen
trainen
Erainen
Er:ainen
trainen
trainen

12-00
11. O0
08.45
11.00
09.00
10.00
09.00
10.45
09.o0

uur
uu!
uur
trur
uur
uur
uur
uur
uur

VERZÀMEIJTIJD

Iotsen thuis van
de loten oP LENS^h,lrnks veelvuldiqe verzoek van onze kant hebben

Xii"Ëiiöi"- iiui-Àiii e. wii verzoeken een ieder om

ï; ;;-i;";;;;-nij j" ruia.,.

nog
a.6.

diverse gPeIerB
zaberdag aL heE

geld en,/of
geld en/of

/



PENÀLtTYBO.'KAAL

DTODESTTOW OP

ELFTAT.,'FOTO'S
À.s. zaterdag kunnen de alfÈalfoEo'6
bestelling direkt. fI. 1.00 per foEo

BLESSURELEED

UÍTS TÀGEII iTEAGD

via de leiders worden
Èe betalen.

nabesteld- we verzoeken jullie bij

poor de teéIvuldile iegen kon het penalÈyschieten o.P woensdag 10 nov. helaas nièC doorgaan. -.

í;;;.;I.;-i; ;.Ë-ii"t"í"" "p- 
aà ,oàn.a.síridaasferai-nins alenog ringehaald' we.houden juLlie oP

hoogtse via de LENSrevue.'De bekere moeten inmers naar de aPeler6 dle ze verclLenen. we zl]n
benieuwd. , : '1

I.E.BÍS
à o ir?i.i.tÀd- 19 nov. orqaniBeert de EKo (Evenenentenkommiesie ) van LENS een apectaculaire
ilóii"àài'li'iefré. 

"ii' f.- Ë" iaaretse weken hee] veel geoefend door de deelnemere ' Korcon ; Er iE
*àIr-ii..l-i,..f tsijd en energie in dit eyenemen! geàeopt. hulde èn naguurlijk hopen we danook op

h;;i ;;;i iààr"fràuíÀr. a.e. írijdag. ons'clubgebbuw gaaE open om 20.00 uur; de ehow duurc van

Ï..r0'i7i àiló ö"""i- . 
-o."i"" iiÉaiíg kopen voól de riefhe.bLers en,vervorsèns een disco (disco-"

ir,.èt .ilreg L,EvErJtr) boÈ .or.oo uur. óe tàegang ie gratie; tsoE vrijdag. en lee€ ook de'kopy van de

om

voriqe week maandag'apeelde l,ENs À1 Èegen vcs
tninuÉen. Een verièlende boÈsing zorgdè ervoor
scheen- en kuicbeèn nÀar heE ziékenhuis Í'erdf
waarschiinliik al!.eer Ehuis. VoeÈbaIlen i5 er
een kaarÉje;-zijn adres is : À. schweiÈzerlan
bent..

' i'
A1. Helaas duurde deze ÍredBtrijd ElechÈs 10
dat de Vcs-speler Jurgen Faerber meu een gebroken
vervoetrd'. Inrniddele ia hij geopereerd en zeer
voorlopig niet meer bij voor'hem' scuur hem gerusts
227, 2É54 PHD Den Haag. zet er bij dat je van rJENs

RVC
GDÀ
HBS
lJY!-a
RÀVA

À1
B1
B2
c1
c2
c3
D1

B1

c1

I,ENS
I,ENS
I,ENS
I,ENS,I,ENS

LENS
VEIJO

6-4
2-t

1-1

0 -7

1;- 5
4-5
3-3
0-7
0-5
3-3

DelfE EI
,Quick E2
vros E3
Ouick E9

. RXÀW E8
81. zÍJart Es

. IJENS EI
- ],ENS E2
- I,ENS E4
-" I,ENS E 6
1 I'ENS E7
. IJENS E8

ifuvenlao c1
tENS Dl .

Heiaae Éeidén afgelopen zaterdag alle thuiswed.trij dén bij LENS aggekeurdt de velden weren echt
onbesoeelbaar, o; LoiaEexE bLz.-6oz wa6 tse zien daÈ alIeen bij ,,BNs aI de velden waren afgekeuró
;;;;-à;-;;;i-;og'enÈele'incidentsele afkeurinqen- Zijn onze velden echc zo slecht of sEond heE

semaat wag hec warer ,"g i.r;;;t;;;il"-;i;i ;; ir rn-ieaer geval wa€ hec.lteer flihk balen. Pitt §
Ëii" girg met de epeleró van oà t-/m D5 (die er waren) trainen op de training§ettook ' rrENs E3 He!

. 
".ià"Ëià-"*'à, 

de oierige E-teams dié toeval]ig krap in de epelere' zaten en-Í,ENg F1,F2,F3 en F4-

;i;;;;-à. ,iii,i". S1eÉhrÉ À2,C4 en Es deden nieÈs; zater..hopelijk allemaaL weer'gewoon een

íeàÉcri5a. :

VEES.ÉÀGEÀI JET]GD

c2. een qezonde verslavinq Il!

vcr:orgd corÈinatie voetbal spelen met vier Epelers oP heE -middenveld; bij.balverlied fel op de

r'r"r-jrË"", achterin één op één verdedigen; opËouwen vanaf de keePer; met z'n a1len een pracht'
ï"Ë.Élí"Ëi r"àii-;;i;";;. vi5i-iaa""ien,,-di; i; juli.op een brandend Étrand aan de Franse zuidku§t
enel oo oaoier stonden. uul-"o i"i. drie maandón wérËen rnet c2, iB het leuk om tse zien dats

"l*.ió! àài"" regelmatig meE Bucces uiEgevoerd worden. HeÈ 6[relen zonder laats§te man gaaE soms

best óoed; het giootete ptrobLeem wae heÉ vinden van drie verdedigere die-enel-cn sEerk genoeg
ziin om duel6 te winnen. Uiieindefijf< bteken in C3 èn C4 ëwee van die alleekunneró rond te loper
Ëi,i."i 

"Iiiil 
À"ril's"*i" en clydeg heb ik zelfs nog keuB. Keeper.Denni6 Tieze gaaE 6reed6 bere:

;;;a;.;a;; rrii àu'go.t €pe1en, waardoor het gat tusÈen de werdedigere en hets-doel goed bewaakt
,"rài. -ii"iil"rri À.c".""iril r.ste doeI, de opbour.r vatl achteraf, wordt sLechts (of hèlemaal niet')
,,iiourro."à. dennis moet rnÉi uestiesén or Ëij xan gooiea en naat: wie en elke speLer moet de-duri
i,Ëi|È"-ài-if1r,"""" Ë.-Èi"à.". À1s de posiciei goed-bezet zijn kan dearna over de grond rusEig
irà"".'ui"""ià r+orden (driehóeXjàEj. -ae'xomende ÉompetibievredÀtrij den Í{ordÈ dit een belangrijke
3;;;;;i;:-;; ;iàÀ;;";id;"; peínis, nqhied en Marts-in komen uit D1 . De één heefr her r.echni§ch
;;ii;;i; ;; ;;À;; is no! te slap in de duers en numher drie ie ce weinis aanwezis in de

;;;;;;1;à. -;";--i"r"É lr f,rirna en- langzaam maar zeker worden dè zwakke PunEen iets minder zwàk l

ö;k-;;;jii" ;."-ii àp fr"'t miaaenrerai hij kan soed voetsbellen maar traínt te onreselmatig 
-

-irra"oi. si.in- moqeliikheden niet go.à b"i.,t kuínen worden. c2 probeert Ee 
- 
collibineren, Éoms word

;;-;;ii;;"É;';;-i;;ó seLikt. zoeÍ6 een oud chinees sezesde luidt ; nHeE is nieÈ ver.bodèn om ha

i" ..Éiut.n of om doór-de Luchr een diepe bal te speÍen,'. vrij vertaald : r'Wie tè weel bikt is
"".ir.Ë; I 

-v."x-"àiaÈ è. air.uÈi ." goed vèrdedigd aLÀ we de bal kwijÈ zijn. Hec vàsÈzettèn van de

i"""Ï."à"àI. 
-]-r.ixl-Àr-L" ioe; het í" moeiriik,-*aar wordts ÈenminsÈe geprobeerd' De spelers in de

i"Ëiiiiààlil'ii.l 'v"""f, uriii "" eome clydeà moeten proberen direkter op het doel af tse gaan. so'

zi.in we wooral via de vleugele gevaarliik door de snetheid van Tim en de Èechniek vah Yusuf.
íiíït"àriiii.f..fà-ri.ir a" ]àatscé wek"n EoE een zeer hard werkende all-round spelèr. Àanwoerder

.,t



clydes is een positief voorbeé}d, die wat sneller moeE kiézèn voor een beÈaaldè 
- 
voe!bd]- " , -.

or:iossinq, verdediqend geef je soms veel ruimte aan je Eegenstander. Dríe keer in de week geniet
iÈ van dic enthousiasÈe en correcte groepje voetba lbeegtj eE . Na een eedEtrijd zijn ze nog vaak
lrren aan het natsrappén op Í,ENS i lekker oef,enend en dol].end. Tenslotte : ik wind het jarnmér dat ;"
nier alle ouders biJ de wedstrijden'zijn en ik vind het. heeL erg jammer dqt ik elke wedotrijd
orensrechter moet apelen. is er migschien iemand die. 70 minuEen in de vreek mec een wlag langs de.
Íijn ui1 hoflen ?? Èets is Iékker onbapaDnend en goed voor de lijn !

PRED GRENS I r ,í. 
'' Il: ut ': i)'1 -) "1.l'iu

Juven ta 6 ÍJENS C3 (3-3)

onàanks soms heel èrg goed samenspel moete4 we van deze wedgtsrijd toch
ElechtsEe was die jullie de suPporters voor8choEelden diÈ seizoen. À1s
à.i gàèa op buitenÉpet speelt àóet je er vooral vaak lintrappen. ook te
scooit (voórat door de t.egen6tander) . Drie keer de leiding nenen en 3x
eten, NEE heren zo werkÈ Let nieÈ. Maar Énel vergeten en À16 ,f. bij ons
sporEief wraak, afgesproken ?! N-b. ouders bedankb voor het vsrwoe! j -

zeggen daE diE de
je eet daè de tegeristan-
ver voor je doel keepen
de kaae wan je brood late\
ap bezoek komC nemen we

-r ., . .l , .í

moet je
Ver.der
,EE

peIfts EI - r,ENS E1 (1-51

1;e speelden cegen DèIft; in het begin van de westrijd stonden ue erg -ondèr.'àiuk;- söins.biaken wij
via Ëountere uit. Laat in de 1e helft scoorden trij o-1 via Bas (een lucky) , In de 2e helft kregei
wii een corneri Cocky naln deze - de bal bij Róddy maai kreeg de bal niet goed ondqr controle.
ToËn zette Seefan zijn slof eronder .en de ba] verdween in het net. 'DelfÈ werd sEerker maar EneI
wer het 1-3 en 1-4. ienelotte werd het 1-5 - een leuke pot voetbal net mooie PunLen.

BÀS

OUICK E2 IJENS E2 í4-S)

2 LENS E4 í3-3)

VADER VÀN MÀURICE

ouick E9 - ÍJENS E6 (O-?)

SONJÀ

LENS E8 Blauw zwart E3 (3-3)

Nou jongens hier
een voor6prong.
en oskan uit E3

DE OUDBRS VÀN EA

-,r..\-
Zondcr de zieken Tommy, Bart en Hans, maar ÍneE invaller Robby uiÈ E3, en meÈ bnze nieuweling '
.Ieffrey D wertrokken ire naar. hets tserrein vad onze EegenotÀnder. wan vÀndaaE, Quick E2. 15 min. be
laat bègonnen we aan deze wedsErijd, uelke er een Ínet Ewee gezichEen zou worden,. Na 10 min. uas
Àchmed aie een goed genomen corner valr Barts L beheerst intikÈè. En op dats moneDt waren we ook
qewoon weel bet;r. En de 2-O voor on6 blijf dan ook niet uit eD ueer lras het Achmed, die goed
àoor ging en nog net voordaE de keeper van Quick kon ingrijpen de bal ineikte, Na dit doelpunt
hadden wà nog eèn kans op 3-o.maar de bal werd voor een open goal geríist. Hierna zagen we ineen6
een heel andËr LENS, dat nieÈ meer geconcenEreerà bl,eef spel-en. Dit waa ook de oorzaak daE een
qoed keepende Robby een tegendoeLpunL nieÈ kon verhinderen. Quick had 6ne1 door dat het meÈ IJENS

iiet ;o goea meer ging, en kon otr, sleg van rusts zelfs gelijk komen. ,fongen6 of de ba1 nou we.I of
niet achaer wa6 doet er niets toe,maar a1e de scheidErechler niet f1uits moeten jullie gewoon door
gaan en nieE bLijwen stil staàn. Na ruÉE, meE,reffrey T in de goal, bleef LENS ongeconcentreed
Àpelen en kon euick rustig.naar een.4-2 voorarong uic.Iopen. En toen pae.wer:den oD:-c Boys ueer
wàkker. HeE zal- ons Èoch niet gebeuren, 2-o voor Etaan en toch nog veraliezen. De eni! combinabie
.rra6 lro!Í mooi.er dan de andere. Mets ale hoogtepunt een perfecte (2 x) een Uwee Èussen KeviD en
,JefErei D. waarna Kevín keihard uithaalde,haar ook zag dat ba] wia de onderkant van de fat en
binnenÈant paal. \{eer heE veld in kwam- koppend en etrijdend ging LENS richtihg het Quick goaf. '

Eerst schot Àchmed nog het voorlangs, trof Kevin de paal en kon ,feffrey D de baI net niet goed '
qeJloeq raken. Maar hierna wa6 het liaak, dtie goed opgezette aanwaLlen werden door Àchmed goed
ioor ó"geven en zo Éon Kevin drie maal scoren, 4-5. Gewoon voetballen, dan gaat.. het vanzelf goed

;
Ruud.

VIOS E

q

l

Zcnder de zieke leider, Machael en cary ging de E4 met Michael Oosterveer en Freddy Daamen
(I)edànkt) naar Escahp If. DoordaÈ ju}lie in de 1e helft vergaten over t.e Epelen en Èe laae de ba
overgaven kwamen julfie meb 2-O achter te 6Eaan. In de rusÈ werden jul1ie ven taktisch toegesPro
ken;-het resultaaË hieÈvan werd duidelijk het werd door Freddy 2-1. vios klram nóg éven terug maa;
LENS gaf nieE op. Door goed sanenspeL werd het 3-3. Eèn overwinning had er wel ingezeten mÀar
helnas was een gelijkspel hets reEultaÀr.,

coed
daar
wt nd
staan

gespeeld en'r.rd goed opgelet,' àIs je voor àe
óok te vinden. zijn. ÀchÈer is achter - rhidden
ik dat julIie goed je bests doen. Ga zo door. en hisschien komen we dan we1 an de kop
. saladín, bedinke ioor hee keepnen (k1assël !)

wedstr.ijd vatr mij in heh veld lrrijgt
is midden en natsuurlij voor is voor.

zijn we \deer tnets een wereldÍrèdstsrijd; eer€E 1-0 achter
de !,redstrijd werd uiteindelijk 3-3. K]asse jongens, wij
voor hets i.nwallen- cot volgende week.

8*

en dan terugkomen naar
bedanken soufiau uit F1
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van de REDAKTIE
Lever uw kopij vóór maandag in;
wilzigingen ziin tot maandagavond mogelijk!
uiterste inlevertermijn kopi!:
Maandag 20.00 uur in het klubgebouw

WTJN, SHOW en REDAXTÍE PERTKELEN

- Dac LENS niet. voetbal a1leen ie bleek we1 weer;
er werd o.a. vorige week "geboojoolaid" door de
seniorenzat.erafdeling - en voor wie altijd gewend
is om op onze velden naar/tegen (behaarde) Àan-
nenbenen (aan) Ee kijken was de modeehow die LENS
pregenEeerde een ware verademing, nieÈ al1een gua
benenwerk maar gewoon het. hele gebeuren was Ín
één woord fantaEEisch. Wie niet gewee€c is heefE
echE vJeer wat gemigE. (Í,ENS bruist Du ooDroaal) .

En nu op naar het volgende feest. en dat. wordt
naEuurlijk heE bezoek van SIIIIERKIJÀÀS voor onze
allerjongete leden.

- Het zal menig LENser niet.
anEgaan zijn maar de redakEie
is overgeslapt. van t)?emachine
naar computer. Àan heE eind
van het. vorig eeizoen wa6 heb
ons aI opgevallen dat de PC
die LENS rijk ie niec of nau-
welijke gebruikc werd en ei-
genlijk etoffig sEond te wor-
den.

Zonde natuurlijk van zo'n machientje en begin van
diÈ Eeizoen werd voorzichEig een begin gemàak!
meg het in elkaar fabrieken van de LENSrevue via
de compuEer.

Tijden van experimenteren qua lay-ouc/opzet zíjr,
u niet onopgemerkE gebleven, maar than6 kunnen we
u mededelen dat wij denken de juisEe formule ge-
vonden te hebben voor de LENSrevue.

Ook de formalie van de redakÈie heeft wat wijzi-
gingen ondergaan; zo Etapte Marianne Officier, na
een verkenningeperiode op redakEioneelgebied,
over naar de EKO en zetEe Diana Oo6teïveer, najaren lang Èrouw de revue getypt te hebben, een
pun! achter haar werkzaamheden,

Marianna veel 6ucceË bij de EKo,. Diana bedankE
voor alles, want. het. ie nÍet nikE om elke week
tu6Een de 10 en 14 pagina'a À4 vol te lypen ! ,Jij
hebt net jouw werk jarenlang het. gezicht van de
LENSrevue bepaald. . ..
ToÈ EloE een weeEje, wanE de .redaktie kwam altijd
op de fiet6 naar het clubgebouw - maar daar zijn
we van afgèstapE.

LENS

S.tr6t. oal Toto/Lotto
G. Komperman
Bur. KampschoorstÍaat 90
2581 AH Monstor
Tol.: O'1749 - 12602

SponBor:.len
J. v.d. Lubbe
VliéÍboomstraat 303
2564 JA Den Haag
Tol.: 070 - 323 35 25

BARKO: Bar Kommis6i6
mw. l. van d6r Eorg
KokosnootstÍaat 67
2555 XB Oon Haag
Tol.: O7O - 325 99 74

EKO:
Evenementèn Kommissio
mw M. van dsÍ Oonck
Jan Romoinstraat 37
2552 KA Oon Haag
Tel.: O7O - 397 65 32
b.g.g, mw. M. OíÍicior
Tsl.: O7O - 391 07 57

Tràinei6i
S€l€llie zondàg
M. Rog
Nicolaas Eoetslaan 198
2273 AH Voo,burg
Tsl.: O7O - 386 ö3 22

Soloktio z6t.rd.g
J.8o6roma
A, Dioponbrockhoí 11

2551 KE Den Haag
TEl.i O7O - 397 72 73

Algemeen selrctoriaut
W.M. Kouwonhovon
Bram Frosstraat 21

2552 CZ Oon Haag
Tel.: O70 - 391 24 74

SEI(O S€kretàdràt:
Senioren zond!0
G.J. v.d. Kloij
Vsrhulstlaan I
2692 BN 's-Gíavonzande
Tel.: 01 748 - I 8149

S6nioren zàl6rdag
J.C. Ham
Molis Stokelaan 1846
2541 GC Don Haag
Tcl.: 070 - 367 96 87

Senioren z!alvoetbal
G.J. v.d. Klëii
Vsrhulstlaan I
2692 BN 's-Gravenzand€
Tel.: 01748 -'18149

sekrel!dr!t redattie
A.C,J. Miltonburg
Hongelolaan 981
2544 GG Oon Haag
Tcl.: O70 - 321 32 Bs
Íax(work):O7G367 88 62
oí: d6 kantinsbÍieveíbug
(bij do kloino bar)

JUKO:
S.lr6t.íi6al ieugd
P. van den Stson
Chopinstraat 103
2551 SV Den Haag
Tel.: O70 - 397 Ol 54

Sekretaíis:

!!!:
A.M. Corot
Hengelol6an 589
2544 GB Don Haag
Tel.: 07O - 367 1O 96

tid:
F. van Dijk
Jan Ba16ndsolaan 122
2585 BV Pooldijk
T6l.| 01749 - 47255

SàmenEtelling bcsluur
Voorzittar:,

I
vacant 1

W.M. Kouwonhovon
Brem Frosstraat 21
2552 CZ Oon Haag
Tol.: 070 - 391 24 74

Penninqmg6stor:
A.H. do Groot
Perziklaan 25
2564 Tv Don Haag
Tel.: O7O - 325 15 50

KONTBIBUTIE BETALING TERREINEN EN KLUBGEBOUW
Postbank 33671'1 Hsngelolaan 600
Rabobank 129924229 Tel.i O7O - 366 13 14 de redaktie
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Vcrn Ha[ Bestuur
A L G E.IíEIÍE L E D E N V E R G AD E R T N E

De ÀIgemene Leden Vergadering (ÀLV) za1 worden gehouden op MÀÀNDÀG 13 december 1993;
20,00 uur. U wordt vriendelijk verzocht optijd aanwezig Ee zijn.

ÀGENDÀ

aanvang

0
0
0.

0

0
0
p
0
0
0
0

OPening,/ mededelingen
Ingekomen 6tukken
Va6E6Ee1Ien noEulen vergadering d,d. 24 mei. 1993
Beetuursverkiez ing - (de heren C.J. v.d. Wilk (voorzitcer) en F. van Dijk
(begtuur6lid) t.reden af )
Behandeling jaarverslagen over het. verenigj.ngej aa r L99z/f993
Behandeling financieéI overzichE
veralag kaekomnieoie
vaatstelling begroEing f993 / 7994
Mededeling van plaaEsgehad hebbende benoemingen in kommiEeiee
Rondvraag
sluiting

De op de agendapunten 3,5,6t7 en 8 betrekking hebbende et.ukken zij
beschikbaar en te verkrijgen in hel clubgebou'r.

Í.IiI VERBÀIID MBT DEZE VERGÀJ)ERTNG ZÀT, DB

n vanaf 27 november 19 93

UBRTBRIíION VAN KOPTJ VOOR DB.LB.[ISR.8VU8

KorE voor de algemene vergadering bleek daE Ewee beeÈuurEleden zich nieE herkièEbaar
stelden. In de korEe Eijd die reEtte i6 - gezien het belang van conÈinuiÈeiE in het besEuur
- de volgende interim- format iè Eot sEand gekomen: ili

Hane van der Kley, PauI van den steen, Ílim Kouwenhoven, ÀrEhur de GrooCi
. Àd CoreE en cerard van der Kley. ii

Uiteraard zal op de vergadering van maandag 13 december a.6., aanvang 20.OO uur een^í'
EoelichEing worden gegeven. Wij vertrauh,en dat de vergadering haar inst.emming zal beEuigen
en gaan ervan uiÈ, daE de EameneEelling van de commissiee geen belangrijke wijzigingen zaI
ondergaan, zodau de vereniging organi EaEori6ch. eoepel kan doordraaien. j,
Í.Iij hopen daÈ veel epelende en niet-spelende leden door hun aanwezigheid en inbrengïtijden§
de vergadering bLijk zullen geven van hun betrokkenheid bij de club, hetgeen een onfriebare
stimulanc beEekenE voor alIen die in LENS hun tijd en energie ateken.
TOT I4AÀNDÀG 13 DECEHBER 2O.OO UUR! I I

HeE Be6Èuur. iiÈ

ZoNDA@|ÍDDAG 72 DECBI4BBR 75.00 tOR ZÍ,lNtttl!tttt

PUPTT' VAN DE WEEK
Twee weken geleden pech voor Nico Siliakus,
maar nu moet het lukken op zondag 28 novem-
ber bij de wedecrijd LENS-VOORBURG. Nico de
'rÀLL-rounder" van D4 is dan pupil van de
week en wij verwachten hern om 12,45 uur in
compleet voetbaltenue, trainingspak en aIs
heE koud is (waE er srel inzic) een dikke
jas. De foto'E worden ter beechikking ge-
steld door : EÀFo- f,oto/vl.d.eo

LANGE TE }IE ÀI

Het is wel eene uiEgelegd, maar toch zíjn er
mensen die het niet 6nappen,' dus wagen we
nog maar eene een poging om een misversEand
uiE de weg ce ruimen.

In heu redakEionele sEukje proberen wij, Ín
een 6oma waÈ ironiEche toonzeEting, dín-

' gen/gebeurEenieeen onder de aandachE Ee
brengen zonder dat het in de bedoeling ligt
mensen of groepen Ee kvJetsen of te discrimi-
neren.

wij advigeren dan ook om aenÉ, tuE6en de re-

gels door Ee lezen en nieE za Enel large
Eenen Ee hebben wanE. per 61ot van rekenÍng
zijn we allemaal LENs6er6 in hart en nieren
die, ieder op zijn gebied, het beste voor
hebben met hun cluppie.

de redakt ie

A.U.B.
GEPROI,ONGEERD.

Wac ia hets toppunt. ,"r, ,"rrta , . . . ,

Bij koud weer langs de lijn of op de tïibune
een wedetrijd kijken rnet in de hand zo,n
warme lekkernij ! Wegens enorm oucces zijn
ze er i,ee! bij de wedecrijd LENS-VOORBURG,
die lekkere sappige rookworaten en voor de
prijs hoeft u het echt niet te IaÈen (me!
een broodje f, 2,50t .

DUE kopen die tror6ten l!!!!!

de LENSrevue paEina 2



Iedereen die j,L zaEerdag heeft rneegeholpen
met'heÈ echoonmaken, dweillen etc van de kan-
tinè i,rordt dooÈ de BARKo harbeli.jk bedankt!.!

reeek te )tomen Erainèn voor deze EhgrÀ,. Namen
noemen lzou te vee1 worden, maar u 'heeftlaf-
Iemaal hel programmaboekje kuthe inzlen, , .
waar iedereen met. naan en tgenaam genoemd ''
werd. . ' È'
12 Dames en heren kwamen van de-damesmóde-
zaak SAND'a, Linda Dijkgraaf heefi het voor.
elkaar gekregen dat deze mengen, die niet6
met LENS te maken hebben, toeh op te laten
draven in de LENS MODESHOII. In heE bijzonder
kunnen we daar 2 danes uithalen die wel heel
erg. met de ehow bezig-zijn gevreeÉts: ltanda .

IleuE'en PrieciLla Hendrik6 hebben- heE vanaf.
heu begin óp zich genomen oh alIe, groepen
apart te trainen en op de vrijdagavonden
sanen, Mede dankzij deze 2 darnes werd het
een groot aucces !

Een reactie van iemarid (hiet tENS-er) waEi:oIk woon nieL in Den Haag, anders zou ik
hier kornen voeÈbaIIen - wat eèn leuke ver-
eniging iB dib. ''
Na de modeEhow was er nog even verkoop in
Watèr1oo.
De diÈcoEheek heeEE heÈ.ook aaldig. druk ge-
had met aanvragen voor bepaalde muziek; de
rest van de avond verliep ook prima. Er wa6
ineenE Epontaan een zangereE die 2 liedje6
zong, Pia was haar naam en bij navraag wisE
niemand lrie het was.,. Weet iemand wle zij
is, bel diE dan even door aan de EKO.

, De barmèdewerkers willen wij ook,even. bedan-
ken; het is nieE nike om van '-s..middags
13.30'uur tot 3.00 uur 'e nachtG bezig te
zijn (o.a. EIIy en PeEër) om voor _d-e naÈjes
en droogjee t.e zorgen, zowel voor lie achter
de schermen.

obk de nachtploeg bedankt! Na 1 uur is èr
heel hard gewerkt om de zaak weer in orde te
krijgen, !ran! EenEloÈte moeets er op zalerdag
weer gevoetbald worden. ook dat is op een
paar kleinigheden na gelukE., UÍteindelijk
lag iedereen on 5 uur in bed.

Zo, een heel verglag, maar gelbof on€, dit-
is voor herhafirg vatbaar.

' Hartelijke groetjes, EKO

K

26 novèmber & 10 en 17 decembèr 1993

Er za1 dit jaar net als vorig jaar, op drie
avonden worden 'geklaverj aèt en gejok-erd wog-_:
den voor leuke prijzen en tevens zal ook de
tsraditionele loterij niet onEbrèken
I.v,m. . het. kopèn van prij zen wordt u ver- ..

zochE zich z . s r.m . op Ee geven bi j de''' bar,1 l' .Jan Ham of Jo6 WicEing.
-. RIÀvERiIÀssElÍ : Er wordÈ gespeeld meÈ va6te

koppelE voor deze 3 avonden. ook nensen die- geen vaat.e partner hebben kunnen inechrij-
ven. aan hen wardE bij loting een parEner
toegewezen. Er wordb geÉpèeld volgene. het .L-bekende 

'lRotterdam6e Gysteeem"; de eerete en
derde avond is 'rverplicht gaan, en de 2e
avond i6 'rtroeí draaien". Bij i echrijven'
dient hec inechrijfgeld te worden voldaan en
.bedraagt p.p. f 5,00 of f 10,00 per kappel
per avond,

.TONBREN : Er kan eveneens. gejokerd worden.
Maxihaal per tafel-is 6 persondn.' Ínochrijf-
geld 7,50'p,p, per avond eveneens per in-
sehrijving te voldoen.

ÀÀÈIVÀNGSTIJD : -iB vaEtgeeteld op 20.00 uur
en u lrordE vriendelijk verzocht'WgÈ die -
tij.d ce zijn, "' .

STÏÍTERXI,ÀÀS BEZOBKT LENS

zie de j eugdrubriek'

LAVER,.7ÀSSE![
,t': ,,1 -'&, ,.JO KEREI\I?

ffi ffiffirWffiW
;
ï

í
,|

LENS MODESHOW 7gg3 ..'t '
.1_:

Na wekenlange voorbereidingen wae heE dan
eindelijk zovèr. op vrijdag L9 november I

brach! de EKo,i.s.m. FREE RICR sPoRl, tlo1-
Earstsraat, sÀNDl s DÀIIESIODE. vlaaEdiDggD.
PÀ.RrITUBRIE BEÀIIfy, PàuI KrugàrIaB.D oD Diàco-
th6€k EIGH LEvEt een daverende modeÉhovr.

GETVOTEÀI. ,. .

í/lat hehben wij vrij dagavonà genoEen vàn de
modeehout; de kirdere.n elj de dame6 er naËuur-
lijk rriei xe vèrgexen ,,de lËÏàï',, rraË àebber
die keihard. gewexkE,
Hex €ho\ien en danset, heE zag er-à.1l.emaa.1
harÈEEi,kke -?euk uit! Dit iË va9x en zeker
eeD 6ucces geweeeË en voor herhaTing iaL-
haar .

Ap en wi7 Janeen

De mooisté pluim op de hoed wae indérdaad
het publiek; e.r waren zo'n 250 menEen aanwe-
zid. Dac ze oenotsen hebben staat voor on6
aIÉ een paal-boven saÈer (er is niet één
negaEieve reacLie gehoord). De opening van '

de show (Fred Spa op motor) mocht be6t 6pec-
Eaculair genoemd wordeni' weEende dat. dit.
gedeelte niet geoefend rrag en Fred nog de-
zelfde morgen een operatie had ondergaan; je
verEtand (-e kies) ben je nu gelukkig
kwijr.!? .i t

federeen diè bij deze modeshot, heefE meege-
holpen willen wij nog even lange deze weg
t'e<ianken; van de 36 mannequins incl. dé kin-
dèren waren er 28 van LENS. Laat nu niemand
iets 

"eggen 
van "diE lukts nietsr" wan! al

deze dameG en heren r,raren bereid 2 maal er

de Í,BNsrevue pagina 3



.IOIIhi YÀN DER T'UBBE OIí,ÍMOET....',. I4ÀRCET ZAALBERG

Hoewel de À-eelektie de
daar niet onder geleden.
oeEoand door het verlore
í"idedioende werk van he
achtqrhóede, mààï'ëËns'Éà
epelen. Sorh'e iE heL ook
elftal) of breed Ee spel
beiden. H. M. s. H. was nie

Marcel (bijna -27 jaal\ is a1 18 jaar lid van onze vèreniging. Na
een paar maanden ÀDs, waar zijn vader voeÈbaIde, werd- hij a1 .heef
gauw lid van LENS .

van dit besluit heeft hij nooir spijt gehad. Hij vindL tENs een
goede club, die naaEÈ het voetballen het sociale a6pect van het

laatsÈe jaren rneer prestaciegericht bezig iE, heeÍt de gezelligheid
HeÈ eerBee e1EEaI heeft zich in Malce1§ ogen een hechte groep

n teïrein met het gxoa van de EpelerE weer tèrug te winnen. Het
È hele team moet nu nog verbeceren. Marcel i6 zeker kriÈisch op de
téert ook daE de ïeËt van de ploeg bijna alt.ijd naar voren wil
nuttig om eenB een. ba11e!jè t.erug ce leggen. (wouters bij Nederlande
en. Dé oed€trijd cegen H,M.S.H. daar een vobrbeeld van, volgens ons
E beter, maar weI harder en geroucineerder

over Marcels sEerkè en zwakke punten zijn we het Enet eens. Hij weet heel-joed, dat
zijn lechniek èn 6rart beperkt zijn, maar hij weet ook goed zijn beperkingen te camoufLeren.
zi;D eEerke punten zijn heÈ kopwerk en de mandekking. Met enige zelfkennis kan je heE a16
spÀIer ver brengen in dat due1, Marcel . Hij gaat nooiE met tegenzin naar-de training, -omdathèt buiten zijn na een hele dag kantoorwerk ontcpannend vrerkt, De geeEtelijke vermoeidheid
verdwijnt na een pitEige training. ': ,-.'

zijn echoolopleiding gaaE van de I4AVo naar de MEÀo en zorgt via het MBÀ voor een
goede baiis in de prakEijk. Eén avond in de week gaat hij nog naar school voor het sPD
àiploma. Marcel i6 administraEief medewerker van het Amerikaanee computerbedrij f ÍDIGITÀL,,
daÈ in het buicenland meer bekendheid geniet dan in Nedèrland. Helaas i6 hij door verhuizing
van dit bedrijf nu verplichL elke dag voor zijn job naar Ulrecht te rijden. Er blijft voor
Marcel met 3 Èrainingsavonden, een BEudieavond en het gependel Èu6sen Den Haag en UEreehE
weinig \rrij e tijd over.

voor zijn vriendin, zijn vrienden en zijn ouders is dit drukke programha niet altijd
even leuk. Voorlopig wi1 Marcel echter graag zo hoog nogelijk voetballen en daarvoor worden
offero gevraagd.
Gevraagà naar andere hobbie6 komt hij eigenlijk weer op voetbal uiE: i.LaÈer wjf jk
zaalvoéEbal ape7en.,, Evenal6 oscar v.d, Laar heeft hij rnuzikaal gezien een voorkeur voor de
sonq6 van einà 70'er en begin 80'er jaren. Gelukkig komen er de laatste tijd veel cD'e uiE
met dance clasoicE uic die Èijd. Favoriete artieot.en: Earth, wind and Fire en Gloria Gaynor.
I,lar. hij ook mèt Ogcar gemeen heeft is de belangEtelLing voor de Àmsterdamse Emartlap, die-op
bepaalde momenten erg gezeflig kan zijn.- Marce1 kijkt weinig TV, waE met zo'n weekindeling ook nieE verbazingwekkend is; maar
6portprogramma' 6, HarrÍe ,vermeegen en Henk sPaan én cabaret Erekken heln g,el- uiteraàrd i6
pàuI àe Leeuw een mu6E, óaar ook Freek de .ronge vindt Marcel heeL goed,'KriE-isch en -een''lbeeEje hard cabaret heeft zijn vaorkeur.

In films zoekt hij een verhaal en hij verf,oeiE science fiction, Een avontsurenfilm als
',cliffhanger,', met een verïaB6end goede rol van Sylve6Eer sEone kan hem eveneens boeien.
Marce1 leeft in principe bij heE momenE en piekert niet aI te veel over morgen. Hij heeft
gezien zijn prima'opleÍding toch we] eens aan de. toekoÍnEt gedachE:-' "fk. erjl. éen goede baan,.
àaar jk wi7 àok een preètig leven.'t Hij wit geen slaaf van zijn werk zijn.

,l
Ondergetekende kènt Marcel nu 7 jaar en'iri die jaren iE hij Èteeds volwassener en

zelEverzekerder geworden, Dat lijkE volkomen logisch, maar i6 in Marcel'E geval opyallend.
Hij is tensloEce in eèn zeer beschermd milieu opgegroeid, maar heeft zich de faacsEe jaren
heèl zèlfstandig ontwikkeld. De goede band net zijn ouderg (trourde bezoekerE van onze
wed6trijden) heéft daar niets onder geledèn.

o-p een bepaalde feef,cijd moeE iederèen Eenslotte.een Plaagsje ir de maacschapPij
opeisen. marcel vindE het sociale leven - vriendenkring - ouders en clubgqnot.en - enorm
belangrijk. Een goede baan geefb.de mogelijkheid, extra leuke dingen in het leven be doen, ^*
omdaE de beEàIing eveneenB goed is.

Hij brengt de vakanties voorlopig het 1Íefst door in een tdarm, zonnig land, aangezien
het kantoorwerk en het Nederlandse klimaat zo'n keuze stimuleren. "Die oud.heden en kerken
blijven nog beËtaaIl voor TaEer-
Thuis is eàn wedstrijd zo nu en dan reden Eot discussie met Pa en Ma, van wie hij meesLàl
niet gau',, gelijk krijgt. Marcel kan er goed Eegen, omdaE ze in principe vaak gelijk hebben.

On6| land is in Marcel6 ogen, Ce eociaal gerdeesE en moèt. daar nu dè tol voor betalen.
Hij i6 bezorgd over heÈ vreemdelingenbeleid en vraagE ziqh af hoe dats de komende jaren zaI
gaàr:. "Ge-tukkig zijn wij in lveder-land wat gemaLigder dan jr DuiëEl.and- - oP Ëociaal gebied
zijn de regels teÍecht verícherpt, zo, kon heE nieí Tanqet!

,Met groue inEere6se voLgt Marcel de ontwikkeling van de jonge spelers van de
LENsGeIektiè..Hij hoopc daE sommj.gen het gèduld kunnen opbrengen om op den duur toch het

'hoogete elftsal tse- halen. Dat iB :een logische gedachle, omdat hij zelf van heE 3e naar het. le
eIfÈal is,gektommen.' De allerjongste -spelers zie je ook buiEen het veld veranderen en
volwassener' worden. , Dat zieh MarcèI zaalberg en ik met genaegen gebeuren.

Í.t.t
^h)blq

))*"'l-'-/
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t'

:I -'.L.1''J>.-r L..-

k:j aatgetíj.de:geef E)zo: z!n:hasf örDrè.riDger.-:Mé c: àè t-i hiË) -1èri:ïàii: -de

coed bedoeTd na:u

vorsÈ werd geTijktijdig neÈ het aftredea yan Frans van Dijk het vextrek
van voorzitteï va! der Í,rilk.aingekondigd.,Deze mutatjes vieJen-vrijwel,.+-1,
6éunen ret de Haag9e Dag vart de V:ijwiJler, uj tgeroépeh door. heÈ haà9jsé ""
gemeentebesluur om a7 -die wrijwiTTige.rE ir àeb ve:?iSiDqlleyen. een e,en _1 ,.keetEje ee, aaj over de bo7 È.e qeten.

urLíjk,'maar àeE .liji(t wijzer inaien de gemeen ceriJ ii.è óïéíÈëlA"éà;-'zoàÀhifiR
lreleid zou voeÍen, èlac heÈ' verenigingÈ7even preËÈig woràt geetimulgetd. àeË omgekeerde _7ijkË
heE geval, Tal wan werenigingen worden opgezade.ld net gedwongen verhuízing, zoaTs eerder in
Í(ijkduin aan de otde was en ru weer in het zuiderpark. cij iheeft te doen iI,I.eÈ, de vrijwiTTige
beoEuurde.rs waa de .be Erokk en clube. die on dit 6oort Eoe6tander àe.Lemaa-l niec hebben
gevraagd - i t." ',:. 'r"
Ín heE zuid,erpark gaaE heL d.oorgaane om ,<l.ejne- c.luàs meÈ weinig anbicieg. Hec meest J
deerniswekkerd zijn echxer de .besEuurders en mederwerkere van ciuba, dje àeÈ.gèeil doén en
duË groot zijn zoaTa LENS. Een c7u.b mex veeT j eugd en veeT acÈiviÈeiEen er een goed .
georganiseerde j eugdopleid.ing, maar &et erhamelijk 6-lechte veTden.
iENs hehooÍE èoE de c-l u-b in zuid-west Den Haag die nieË door de genreerte gehoTpen hoefÈ Ëe
worden bij heL werven van rieuwe:r.leden. IENS TeetE en groeiE op ejger krachE.. ,ENs '.

ondertrindt we7 oneerTijke. concurrentie door de-ze goed bedoe7de,.. naar -domnige, - 
gglnlg-n qgl- jike

acèie. Jètgd7éAen=wbrdèn::fiéEeèlöItr naei-:el éÈàÈ.:fUriè tiöíàieiilè -il uËe:dét:door' àel&ediide
gresubsidieerde en dua Tage contributieE. r.4 ,-"r j ,r',i, .' i -r '!
c-Zu-Os, die nieE best geitijen. worden. d.o9r de gene9nte met.een niTj oeneninj eetie gehoTpeln on
zo de we'7 goed ÍuniEiàndrende cluËs het fèvén zuur Ee makdn.- tEN.9 is zo grooË er de F-licàte
veTden iörden zo inteneief beepeeTd, daE .LENS ook behoette heett aan een capaci tei tverhogend.
IÍETRA -weld-- (neÈ. kun6 È6 tof- ve rt;rk: .qraéveldr--er- aar meer .e.n -beteÍe-. k.uee-drg-j.1p-t-e,!,1,.Ma34|
ri s jrexih{éí;ndi?ií'giehÍe-ei-Èe-dààiàvÉF -ti epen' vàet,*ofraàË "isNb àe ÈàEcérr àíàËài:'íiet *àn
dragen. " ' '':
De írange eonc.lusje is, daÈ je je c7u.b beter naa:. de eonder &an .1aÈen gaan. Aijlràgrbe-erd .""?. i:*i,

door di jeugd weg te jagen wègeÀs gebrek aan goede training en goede begeleiding - WanE a.ls'
je Daar de donder gaat, dan komt de gemeenèe a.19 sjrrEerkl.aag op de ProPPen ,hét ee'l acÈie.
j eugdronaeTen en, eèn miljoen om de a-ccomodatie aanErekkel.ijk te rnalen. ,Ja, het za). wel zo
zijn, dat cij s:zich;me|---deze:'.opnerkingen-opíglad.-.ii é:begeeÍt;:.:maar:zo>kon-.Gii e.-ool\ onËdekken
daE de semeerl'Len een .beàoor].iik :"1:y.:.f.:19",Ë8,.:+I ltq;fÈd:l ur.E,."lSi qi irO) -ii:i ir1 {
"Haagse Dag voor de vrijwilTigertt ???? "-- \
Meer pagdend È'ijkt:.;--.;s ]a :r:.1:.4 -'.::::,:: = . J j:!3 . =:-ií: -; iti;l;-:-:-':-:'.i;i'.E:all:s5i{'---'-rril
Den Haag zegt Dag tegren de VrijwiTTiger!

cije Lartg BdeTÍj n ,r. g'I r ., i; 1 i' .r; 
I,.-

A.§. VRIIDAG 2ó NOVEIIBER:
DE EERSTE KLAVER AS / TOKERAVOND tll AANVANG 2O.OO UUR

,: rf

ffiffiffi@ Sonioran Hommissia.
SEIVIORETI ZONDAG
UITSLAGEN
He1aaÈ'is ook dit' voetbalweekend wat andera gelopen; vanvrege de kou en vor6t in de grond zaL

il
Lí
it:. ",.11 .in iif .rr.,Ar.iriÀr rr' .-t al1ír,írrInl'. :,Àii'.!,r,"-i$ 2t1." . r'

:iï:,:; . 
r- --.: -:: --;:';ufraining nict 8cs€lekt€eÍden::.

clkc DONDERDAG 2O.3O uur

",r i\r/l;'" i, r_' r-. :1/ . -\r*^l;,r- )'.-,1i - .t-.1 ,, i., )
zoniAc- 28 NOVEMBER .7993-

weds/pou1enr. echeiderec
. .-loi rhter,..a-'r -

.I,

né1dtiia- rnri.' ^ -r ' :- !' uit

14 .00
11.00
11.00
10.00
11.00
14.00
10.00
11.00
11.00

1OO9/521
!099 / 62L
3086/555
3r2S/565
3102/s6z
3141/ s 5 9
3256 /621
32s4/646
3327 / 68L

van Dij k
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LENS 1 . VOORBURG 1
LENS 2 RKÀvv 2
VELO 7 ;Í.1 LENS 3
DELPT 6 1- 1 LENS 

"1LENS 5 i. " POSTDUIVEN 3
vooRBURG 6 - P. ' IBWS e
vvP 6 ",---ï:!-l f LENS ?

!!!i I :.'ï -,Ë,,:,- YPI 6
PÀRÀÀr 4r'. :.r?-rr.li ---,LENS s

vt.
J.G

N.N
N,N
ï.N
N.N
N.N
N.N

Rij sbergen
. Bakker
Purcell

1

,1 ' '";' 1 |,;. -

R
u

lon
do



,t

Eiid thuig

aanvang
uur

1., !

tgarrluscpappgLittrg wsosrar,msfi sÉEÈfiris
DONDERDAG 28 NoVEMBER: LENS s - ,rai (,ran UopUokla})
pINSDAG 30 NOVBMBER: O.D.B. - LENS 1 ; aanvang 19.30
ZONDAE 5 DECIMBER X993

ri
20 0_0 uur , .t:

í .- I It r J

uit wedE /poulenr . Echeid6rechÈer veld

,:. Bij .algeheTe .afkeurinq BpeTen.IENS-L: + 2. + 3. ui'lbij WÍLHEWUS.. Ë.-..,,.;ri7

10.30
10.00
1r.00

i- rz. oo

LENS 1 .

'LENS 2.CROMVLIET 3
RKDEO 4
I,ENS 5 VRÍJ
HW4.
CROMVL]ET 6
LENS 8 . .,
RKSVM 16

,--. LENS 5 '- LENS 7

: ,, LENS 9 ,-

14.00
r 11 .00

10.00

RI.]SWI.'K, 1
RVC 2
I,BNS 3
LENS 4

OPSTEÍ.LTNGEN :
_LENS 1. r/m 3 : .

: -LENS 4 i/m 9 :
wordt door de Èrainer eamengesteld
ale vólige -week

1,OO9/52L
aos9 / 62t
3086/SSS
3L24 /566

3a39 / 569
325s / 62',7
3296/646
3328 /68:.

À. de Heer
J. Vargas Garcia
N.N.

Bunk

1
1

F
N
N
N

.T

N
N
N

I

À.F'SCIÍR
.--.- ---. LENS

í i=:n. \LENS.
:,.]ffiffiT"I,ENS

,'.:rlffiÍtffili LENS
:{*i LENSi__-.LENS

ËÍ
4:
6:

8:

YEÀI ..

F, sekerig
w. Hei jnen

(323 17 30) - b.g.g. S. de Nennie (356 67 9S)
(346 10 88) .-

À- de Greot .(32.5 15.,'50) ,l, Tí"U:,x1, ,-i
c. .Duivesteyn (01891 -- n7943),2 -.i. rr ri ., r l§ .r.È- : rqr.1,'Witting ' '(322 3o ss) '- blg.g. E.' Kuik (352'?3 oo)'''
K. Khammar ' (3s2'02 X0i -'- b.g.g. .À. Elmahi (323 95 19)

BÍiI PROBLEIIEN: c. v.d. Kley (01748 - 18149)

| _'.t t -\'rt/' _ -J , -,: t'. t.. .* -- :- ,, r. , r\-'
LTGGTNG ?ERRETNE!Í i .
VELO: Noordweg 26, WaCeringen, :LeL. 0!142-92'179

:n-
':.,'

L

DELFT: Kerkpolderweg, Delft, tel. 015-560612 aÍk. otS-6L6262
VVP: Zuiderpark, te1 . 3887425
PÀRAÀT: van Brienenlaan 9, I{agsenaar (einde waalsdorpertn. u/o oogE.er6porbpark) teI. 3242838

r i: 'oI.et .rr.,djni(if.f;{ 51;,;

Lcrngs c.le spo rl@Í1 \,/cln dè ZAA lc;c)der

Maandag 6 december
AANVOERDERSBIJEENKOMST I,ENS, 4 T/M 9
Aanvang 20.30 uur..

H.H. aanvoerders:

IS UW CONTRIBUTIE At OVERGEMAAKTT?I?I?I?I?

A.S. VRTIDAG 26 NOVEMBER:
DE EER§TE KLAVERJAS / 

'OKERAVOND 

ttt AANVANG 2O.q) UUR

SEIVTORETV ZATERDAG

; UITSLÀGEN: Duinoord 4 - LBNS 2:
' LENS 1 afgekeurd

de LENSrevue pagina 6

0 0



ZATERDAG 27 NO]rEMBER 7993
ri id thuie wede/ Eche chter veld
14.00
1' nn DÀc ,

LATERDAG q isc];JÍE,ER 7gg3 r

DVC 1 LENS 
,i

LENS 2
1033./006

. .. I ro72 / 013
,J. castemi Iler
C . \,, Denmer '.

. t t'.

veldI wede /p heEiid thui 6 hcer
14 .30
11.. 3 5

IENS 1
LENS 2

MVO'72
DHL 2

': 103 5/006
'to67/0L3 *r. L

D.
. P.2. Verhoek
SEorm-'F -

i

LIGGING VÀN TERRETNEN:

ZÀÀL PROGRÀ]''MÀ
datu.u tíl d thuLg

te1 ." 015 - 13254I .

ijI

..i ,.., ,

t . : -^Í ZRNL
7',,d:'

€TBAL

: ,., r

Eventueel afmelden en infornaËie bij ilohn Boerena, Eel.'397 ?2-?3.
Àfmelden LENS 2'bij N. v.d. Nouland, r.eI , 396 20 i6. "::i ..jr!

íi' ,; ", í lE
)(..i

l.'

t,

DVC: cem.SporÈpark' a.d. BraÉserEkade, DelfÈ,
RÀS: Albardastraat .15, t.el.. 3691868 " '

^i.iri

UITSLAGEN ZTÀL .i. ,
ÍJENS 1 - THE,CHÀMPIONS 2
'LENS 2 - D..S.S. ;2

L2

uit klas zasl echoide

i(..

à:
tL

!oehÈ6rvrij .26.11
woe . 01 .12

woe , 08 .12

FV. SNOEKIE 6 - LENS 2
- ViESTLANDIÀ 5
- WESTLÀNDIA 6. ENGELSMÀN 2- o.s.c. 5, _.,

R2A
. R1B.,", R2A

. ,. :. R1B r,L,-íR2À.

TRÀNSVAÀL l.;l!h I j
Houtrust.4

N lN .1.i,.U]),'irl:ir
H. Angin
N.N.
M.'F : .",LemckerE
N'N.: -,

22.20
20.30

21 .15
22.OO

LEN
LEN
LEN
LEN

s1
s2
s1
s2

Houtrust
"I19Ut ruEt'
Hou t rr.i-e t

+ ,,!.L
llrrs*;
1r

LXGGZNG,9POETIÍ]I.L.LEÀI ;
Transvaal : Majubaetraat 41,"

:3'1.,^,;11#w ffi ffi @ilfl;rd'",^:f ifi iiïl:r'ii§r;Ëfr §;':,1 j:;ï;!i

IÍEDSTRI;TDPROGRÀI{MA A:B-C-D.E en F ;ÍEUaD
À!{$;i.:i),.'li., l'L -' É-'í; ï :i

( Afb6l1ei.r'voor ondeiEtaande wËdstriide., aileen bij paul ,ar, à.r, sté.n,
s?0154) ; zo 'Bnel rnogelijk, doch uiÉerli.ik a" aià'"à"r-aà-;"àÀ;r;;à-"
.00 uur. 8.9.9. bellen naar Àrnold van àer oonc[ (gizes:z). ' r']
fn uiterste nood nog op de dag zelf bellen naai LENS (3651314i bi.i
mand van de ,feugdkomni ssie . ,.i, r, ,'i'*.t'

voor
1'
ie

elfta1 ,datum aanvang tegeneEander . uit./EhuiB ' *aafà7t.r..i., ', .: ,'. _ 6am.k LBNS

)-*.;st*
',8

xÈ) Ir' {
irL--:!
)

)

). ") ..

4.1-,-- 27- nov- -.14.. 15.*-Ecravenzande sv.ÀI uir *..Genr.--sportpark - -Ï-*_-12.3g- (-agÈg
, A'2*'" 27 növ*-14-.30'- "euictí'À3:._:: -. l_ .ttïta'-: **iï=;-
B 1 2? nov 12.30 öË"i" Ëittgtt*v{,p ';ii;t;tutr\'.2.i i ii.ïi

;P ? 27 nov 14 ..9orF.,r r.DliinaoïÉXdc i B1í!{Sk;uir..li}tpci-ri lààh/r,lËàénprlJi r}l oo (f ier'C I 27 nov 11-OO scravenzande Bv C] uir Gem-._ Sport-park-. _-*.*O S .: O.".t.ritoiL.,:rE-:-öf aóàT ri.:br - snoeirie:;;;i";AÈ;Í: i;i.- kopy): -:- i-.. .':'ïE=1à :+ 
s-- ( aucoc 2 "27 nov 11.30 Quick steps c1 ;it uijkerklaan ió.jo f"rtool-dec 17.30 Snoekie zàalvoecbal (zie kopÍ) :.ó.es f.rr"c 3 i?" nov'.09.30 Die Haghe C2 rhuia v 3 09.00C4

D1
D2

D3

.:

0
.s
0
0
0
0

Quick Steps M1
DÍIO D 1
RVC DI
LENS D3
RAS D1
LENS D2

Ehuis..- .V3 14.00
uit r sEr.park t{est/Z,meer 08.30
uiE ap,parkjPr. Irene 10. OO

bhuiE ï,-}+q-V,/2 10 . oo
thuis ,' r .V:1 10.30
Ehuie .ï.., v -z 

18 . oo
_.ïta, :a/

(auto
(autb

A.S. VRUDAC 2ó NOVEHBER:
DE EERSTE KIAVER AS / IoKERAVOND ttt AANVA[cÏb.öUfun]c i -\rà]:'/sr

27 n9v--14-:3
27. nov.- 10-: O

27 nov._.\11. 0
29 not:18.3
2 7_.'nov 11.0
29 nov r.18.3..- . ^i.. _-:

y r' \,'\

l;... - .- -rtr-*
de LENsrevue Èagina 7



daEum aanvang tegenegander uit/thuis veld/Eerrein sam.k LENSeIftaI

D4

D5

nov 12
nov 17
nov 14
nov L7
nov 09
nov 09
nov 11
nov 11
nov 10
nov..10
nov 09
nov 09
nov 11
dec I8
nov-st -11
dec , ,18

. nóv \,13
dec-..18
nov _ J,J
dec 18

21
29

a1

21
21
27

03

,03
.i 2.7

03

.00

.15

.45

.15

.30

.30

.00
,15
.00
.00
.30

.15

.00
,00
.00
,00
. oö
:(J(,
. oo

11
-Lb
t4
16
09
o9
t0
10
09
09
09
09
10
18
10
18
L2
18
L2
18

.30

.45
il5
.45
.00
.00
.00
.45
.00
.00
.00
.00
.45
.00
.00
.00
.30
.00
,30
.00

oDB D3 rhuiB
LENS D5 rhuiË
ecravenzande vu D4 thui6
IrENs D4 ' t huiE
DWo E1 - -- Ehuie
BMT E1 thuie
RVC E2 uiE
Dlmanto '67 EI thuis
cromvliet E3 uit
iluventaG M2 i ,, uit
IJENS E8 EhuiB
I,ENS E7 EhUiÈ
Lyra Fl chuie
SINTERKLÀÀSFEEST op "LENS
Te Werve F1 uiE
SINTERKLÀÀSFEEST oP I.BNS
Scheveningen F3 EhuiË
SINTERKLAÀSFEEST op,I,ENS
Maa6dijk F3 r - thuis
SINTERKLAÀSFEEST op IJENS

v3
v2y 2,."o{ r"'Ft''

. v2vz
\2

Ep.park Pr. Irene
v2

Rederij kerEE raau
Vredenburchweg

r v. 1
v1
\2

(zie kopy)
vredenburchr,reg
(zie kopy)

v2
l( ?.aP kopy)

(zie kopy)

o

(auEo)

(auEo)
(auto)

(auto)

Er.

E6
E1
E8
F1
Fi2

"F,k
Fl.4

t. r.r5à' .-' alr'. 1

BIJZONDERHEDEN

1':,r.,I'..- ),.i.irI:: i ;'.:Í,'- :..

- Àanwezig .réugdkoirmissie : E. Kuik, M. Réuver en R. vereecken
- Leoa oudorrítaande kopy ccue good door.
- op6telLingen a1s bekend mel uiEzondering van :

: M. Izendoorn en B. M§aad
: M. v.d. Berg en M, de Klerck

0 LENS A1 zonder
0 LENS À2 zander
0 LENS C2 zondèr : D. v.d St.een

v
IàFGEICEURD

:I;,clijr.ro.i àq :IÀílilg,i ;.J
o f ;'F!I EJ;.É'? ?,? tvi,íÀ'. : ;' ri i{ rïAÍ +!io'. 1 lAl :1 i vÀ.:)l r ÍÈi, I i 1 {i

..Bij: rlni'j:f-ë15-chtfg--wèèÍ* -- í:ëe:ípelËiË'ïàn-É1:-?í-E{ :ía-nÉÉ:öl]ïö !ur: t-nl-JF"Ëiàóïl 
-i,,àni 

aan

'r"Éen rnil echt nóg niet6) naar LENS beIlen (3661314) en nerEÍenB ander6 heen of hun wedÈErijd
door gaat of niet. MoeE je voor 08.oo uur verzamelen dan ziÈ er niets anders op dan gewoon
te konen.

De éiielers van À1 t,/a.c4,die voor-b9.oO uu? moeten verzàmèIen niogen ook naar LENS bellen.
VerzàmeL je àchter pae na o 9 .lï-Ïii-7Eï- dàn= 'de Tv aan eà.stert.af-op bIz. 602.van LokatèxL'
zij laten zien welkà. wedst ri i aen-zij n =afgekeurd waaro-ij hèE thriieÉpelende elftal wordt
getoond aLs hèts afgekeurd i6.

.:. . ,FàUi..t 1' ,:.' i., .:. í. à i,r§r-llri!:'r 7. ll i ':'àt-:.r..

SCHADUWPROGRAI{MA
De kans is groot dat a.6. vrijdag aL via LoRATEXT t'v' (bIz' 602) is Ee lezen daE aI heE
voetballen Íe afgekeurd. oe vóreÉ blijft imnere aanhouden en ook verwachten ze Enéèuvi. Mocht
dit heÈ geval zijn dan mogen wat oàs betreft a1le spel,ere en ,Ieiders èene lekker thui§
bli jven óm te gaàn genietén van het schaateen. Er iè due Lij--e.lg.+-k-e-&e.UiqÈ.!.g a.E. '
zatèrdag goeD schaduwprogramma.
oe craiíeis van b.v. Àr, Ér , cr, cz, nr, D2 kunnen iets anders met hun él.ftal len' afgpreken - maar
dat horen de spelers dan wel van hun urainer, VoQr iereen geldt. : kijk eeisu even of het
voewtballen doorgaaL, due niet zomaar thuieblijven.

_+
+ié1.+ït.ï.,
4§-;l,??P,{31',

Ër 
t,kPl

il' -1 ,Y ntrr sd
.;1. -
ry

A.S. VRIIDAG 2ó NOVEDíBER:
DE EERSTE KLAVERIAT / IOKERAVOND lll AANVANG zo.ql UUR
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{ï; i'"''rfZflËïË-ï'o.*;;l;El,r.q.,{$i.,*"ii'.;:i*'*=Ë--:-i-E:-i={"r§rèr:!'::+r1
, ir"o., j."r ,,oaiïÉ "p-19. rr"ii5.liílÉ'nÉ. íiË- Ëó) in\ àèll,í jubdetïàriÈ, tè ka-rnen.j zaalvoetballen' obk

it,^ir- i. ^.,aaan-*" -r..r -.i'. iJï-àp *".".a"g -ol-.decembàr. Ee-rgt tpe-elt- 99-1..-?9-"!"1 EPelere'van c2

.., en vervolgen. een zeerai ïài ài:War"óàctiË" de'ondereiàanàÉ 
-6Èe16ïË j-Èn::h*o=Ë;e1iJ k1Ïo1dóende

vervoer

,,ENS C1 E1akbi - R. Hendriks
: F. en T. SPa.

R. Niamat À. sen - H. de ZeeuvJ.Àkkabi - Y
u; ..í3roens

r,ENS C2 ; F. CijnCje - M. Gokkaya - s' Gropir: : Y,.' o'""y,il-.1
F. GrenE

Neem alleàaallggbsg gymschoeÍlen rnet een wit't'e ,kleur 
zool mee'

{nr;i
vd steen - D. Tieze LEIDER
,\ i, t',. .; * ,.r i. l'' é *

'ONDEjÉEIN GE

p.s; de raestrijd LENS D2-LENS D3 hoort nieÈ bij
op.29 november. '..l : ) ,l

deze cornpelitie maar ie gewoon een extraacje

KL.AAS o,P .& E'N.S

ELFTAL,/TE À,M FOTO'S

' ' r! 
>mt siàterki"u" t' zijn zwarte Pièten naar LENS toe' lle ver!'vchten

op vrijdag 3 deceiflber k(
.elle 6DererE, rralners Éïr- rËiàài3""""-ri,'rà, Ës "" F4 om 18.00 uur in het klubgebouw van

i;i;."Ëi"àii ;;;;;-,];";'r';;;;-;;"i-;";;Ë"=àiai,'s qekost en we hopen danook iedere Ee zien.

Ran ie nieE ber dan ," ;;Jil; -àà!rijx-;i ui3 eiuÍ v'd' sÈeen' hèt feest ie on 20'1s uur

"io.í"o." en het ko6b nièts lLL -- ----*-^- ^- É^ .!,...r Àr
Eei veizoek .tn d. oud..ï=Ëfi=ïof 'de kinderen te. komen brengen en !e hafen - of in het

, klubqebouw te bri jven ,à}'IË"'tlialt 
'n!t -si"t"L1aaI":": 

", tfg:.l.:B:: -!:: 
is uiet de

' ilËà"Ëiï"I"alI [iró".." ;;;-;ï"i "p rsNs zitten bii het fèeat' aanwezis zijn en apart

;:;;;i;: xii I i"í-"1"' al'-si;i I Èàrrorn dir keer eén beÈroten fee6t :!!

c o:.M P'E r i.T r E
.,, ]

De konende periode starten we op IJENS oP d
om de onderiinge band tuseen de Eeams lalat

,àaÀtriia LENS D4 - LENS D5. De winnaar va
;È;.;;;: vaak geven dit soort "redetrijden
"àr'."n 

i" te Éebben aan het zwakkere elft
.r-'1"Ë." óp -leuke, BPortieve wedstrijden'

e maandagavond neE een oirderlinge kompeEitie'.DiE
ie verstÉvigen. À.É. maandag bégÍnnen " !9! q9
n deze wedEÉrijd 6peeLÈ dan later Eegen LENS D3

il""i-i."x" uiuÉIagèn;, het z.g. sterkere.Èeam denk,
aI en iE juiB extra gemotiveerd ' 'wl-l- z]'ln benleuwo

s r"I, T. E R

Àts her ',o..i.rio,, d;ts".; ,ai..d"e dan kunnen d: :lf:ll1:ï11..::::'', via de reiders beeterd
'ri"ta..-- 

"iÀ. 
i".,.in.tu àirekt fl,oo Per bescelde foEo betaard worqE'

. tÉÀd lii: ,: ,: ,: . :' í, -'
-P E À7 A L T Y'B O K A A Ir

Helaas door het Elechte weer hebben de gvérige,5 overqebleven E-klaegrE nog

laatste deel van de penaltybokaal kunnen 1lwerke ' Geei paniek hoor want wij
e"nu ni"t, Eerst moet de vor6t uit-de^-9rond"J tl l-; rr .i Ï, J1 ' :;

i.,,4,i+,l
DE GROTE CLTJBACTTE
Noq steedE zijn niec alle uiEgezette loÈen
;;7".'àia is íatuurlijk een slordige zaak'

'r.i..a.q veruachten wè allèe terug op LENS'
desbeLrËf fende "sPelere even ' oP '

{of hei qeld) te}uq'ontvangen tah de spelers/Iei-
oi hót vóetlatlen. àu we1 of niet doorgaat a'6' 

--i"i"" f"ia"." be1 desnoode a's' vrijdagavond de

sEeeds nieE het
vergeten het

REÍSJES ET,ND E SETZOEN
Een aanLal ]eiders zijn inmiddele
eind van het Eeizoen. In ieder gev

.op EtaP l{ITs ! 
,

al beqonnen met de voorbereidingen voor een reisje aan het
;i ;;Ë-ï;à;, iÉwsel rcar/z - tal aàn het eind van het eeizoen'

l'''a_ Í J' .'

- een:reisie kostendekkend ie -' ' '' : '
-'a1le àpeÍers van het elftal/Eeam meegaan -'- ^
- ;;-;.rà;;;à; reiereiding en vervoer geregefd kan worden

',!

Leidere die interesse hebben om meC hun beam oP 6tap te gaan kunnen konEakE opnemen met

Paul. v.d SEeen

de l,ENsrevue Pagina 9



DE EERSTE KIAVER AS / TOKERAVOND ltt AANVANG 2O.OO UUR
A.S. VRUDAG 2ó NOVEMBER: \J

oeoo
LENS D7 ÀIÀÀN DUTT S.EÀIf D

MÈE paEen gaat LENS D1 weér naar hec 6terk bezeEte Èoernooi in Leverkueon toe. De inechrij-
ving- ie definitief en de jeugdherberg ie allreer vaatgelegd. de E.ot.a1e kogEen voór deze trip
zu1lèn f 140,-- bedragen. DiE ie incI. vervoer, overnachcingen en eEen. verÈrek vrijdag 01
april en berug op maandag 04 april. een LoeriBtenkaart of patpoorE is nodig. In termijnen
bèEalen ia mogelijk maar we verzoeken de ouderËi om nu alvaat f 50,--'over Ee maken-op.giro
201392 E.n.v, P. v.d. SEeen, reieje voetbal omdat. we zeer binnenkorE een aanbeEaling moeten
doen-.bi j de j eugdherberg.

TS.EÀC.EIV NEAGDUI

illij ver,rachEtsen een afgehele afkeuring; op vrijdagavond waren immers
in Nederfand afgekeurd. De conBul beldè om 07.15 uur echt.er dat E.oE
afgekeurd wae, waaronder de velden van LEN8 en dat. na 12,00 uur zou
om 08.oo uur op tENS waren bLeek er toch iete, gewijzigd le. zijn,,À11
en lager en vanaf, c3 en lager algmede de D-E èn Fjeugd was afgekeurd
DiE ,ra6 ook-.op toKÀEExT be zlen. voor LENS bet.ekende dat À1,A2,BL en
kunnen gaan, ware heu niet dat de velden van LENS (due'cl) en DÍ{o (d
afgekeurd waren. gok dít 'rraE ce lezen op Lokatext te zien rond 09.00
niàt gebeld Ea hoeven rrorden, ware heu niet daÈ LokaEexE op veel pIà
gèEtoord was. Bij de herkeuríngan bleek LENS ÀI thuis te mogen voetb
cDÀ niet. Hela,as gaf LokaEexE deze afkeuring niet door zodac enkele
kk,amen. HeeI vepvelend maar nog ververlender voor LENS À1 en Rijswij
6cheidErechter aLsnog heE veld afkeurde vóor compet itievoetËal . Er b

Quj.ck Cl - LENS Cl :2-3 * LENS C2 - LENS C3:1-'6 * spartaan'2o D2 - LENS D2:2-i
al de neeete afdelingen

12.00 uur het meeEle
worden herkeuld. Toen we
e 

, 
j e.ugd. vànaf klagse 83

i rv. n. de harde -velden.
Cl nog door zouden

us B1) -.Eot 12 .00 uu.{ _
uur. Er had due bijna '

at.Ëen in Den Haag
allen en LENS A2 uíÈ bij
spelere voor niet.g
À1 was dat de .

leef niet.e anderg over
dan een kleine trainingBpart.ij te Èpelen. -'(daE deden zè dan ook) . ook ,81 Erainde volledig
(op ghaun na); LENS c1 kon op Quick Bpelen en LENS c2 en 3 Epeelden een onderlinge partij
waarbij LENS C2 weI heel Èlap liep t.e voeLbaflen. LENS D1 ging heerlijk zwemmen en LENS D2
speelde vriendgchappel ij k op het. kunétgrag van Spartaàn'20. NieE aLle epelere r,raren eehter
aànwezig ?: I - '' .

Dan maar aanvullen neE wat opelero van IENS D3 dÍe normaal mee zouden trainen. ÀIleen
Lourioho Buckàan waE aanwezià. De re6t waE alweer weg of wae helemaal niec gekomen ?? ceèn
zin om tè trainen ? De reeE van de D-E en P ging of naar het sErand of naar de zaal waar ze
heerlijkj liepen fe voeEballen. KorEom : het was een wat chaotische zaEerdag waarop èr heèl
wat af - gÉirnpràvi eeerd en gebeld iE. Mede dankzij de goede wil van veel epelére, leidere en
ouder€ hebben de epelre en leiders die ECBI ietB ta,ilden doen iog wat. :gedran èn dat wag heéI
1euk.

STAGE.IT JEUGDVER
LENS C2 c3 Í1-6)

-Ë
ondankg de afkeuring '6 morgèns teas er toch wat geregeld in het gure E6camp voor onze
jongèna van de c2 en 3. Í{è hadden in gèdachte een zware training maar het wetd een
onderlinge wedstrijd, die grandiooe werd gewonnen door een goed draaiend c3. Mec wat geluk
kwàm C2 op vooraprong maar ondanks deze tegenslag bleven we goed samenEpelen en 20 6Eond het
in de rust 1-2. Na wat aanwijzingen en enkele onderlinge cakciEche EipB waren we klaar voor
de 2e helÉl en dat reBulteerde in een eindstand van 1-6.

iIOCIJEM C3

SONJÀ

Een E -verslaqi e

Jongene het. voetballen werd door de kou aEgeIaEE - jammer. Mec de jongene ï"" à. E weíil br
get.raind; er waren er 9 van drie beame ! ! Een beerje weinig vinden jullie ook niet ? Maar
diegene die er we1 waren gingen rieht.ing Kijkduin,en daar hebben we een leuke Eraining gehad
o.I.v. Melis Kipp. Het r.vaE erg koud maar leerzaam. Komen jullie wel op de woenedag op de
Erainingen ll?? wanc de Erainers ataan er nieÈ voor niets op het veld. ToE de volgende
wedEErijd.

.-1.- I ENsrcvue pagi.nÀ 10

-t

:T.i



DE TENSREVUE weekblad van de voetbalvereniging LENS
:" t: , 67"jaaigàng, nummer 18
' 02 decerhber 1993 '

van de REDAKTIE
Lever uw kopij vóóÍ maindag in;
wijzigingen zijn tot maandagavond mogelijk!
uiterste inlevenermijn kopii:
Maandag 20.00 uur in het klubgebouw

UADERTJE VORST in heb land,...

Vadertje VorEt heeft even wat p1aa9-
§booEjeB uitgedeeld : de !,ri-nf,er heeft
vroeg zijn inEreden gedaan en meteen
valb heÈ op daE on6 kikkertandje daar
nieE aan gewend is of Eegen kan.
wij zijn er echt niec op ingesceld
daÈ merk je gelijk, want waàr ligt uw
ruitenkrabber ?

Juist, in dè auco die niec neer open te krijgen
ie - en heefE u aI anEi-vries in heE vervoermid-
del gegooid? Nou, uw redakEie i6 dats wel mooi
vergefen.

Een bèèEjè kou en de sporcievelingen die altijd
in weer en wind op de fi"eEs Erappen pakken nu
openbaar vervoer_ en diegene die-- dac p+kEen-nemen
riu de heilige. koe." Gevol!, : vertraging, files;
korÈom Nederland is radeloos, het volk redeloos,'

HeIe. families '.rorden door.diE !,rèertype geheè1
onEwrichE,' immers men kan nieL naar de velden etr
het vertier wordt gezocht in het zitten bij de
kaqhel . ook worden dè ouderwétse familiespelle-
tjes weer uiE de kaeE gehàald en 6chàaIE. hel
gezin zich gezellig -rondom de tafel met soep,
chipe en een drankje, de haard loeit gezellig.

voor onzè volkèèporE nr. ééri:is dit een regel-
rechte ramp, ivanE gespeeld kan/wordt er niet.
vor6E in ae grond..'.._]t-rp-t._v.q9tlqt op z'n'konE. ,1 '

Trainingen worden matig b.ezochE want wee, o wee
je zal hets een6 koud krÍjgen. (ste1 je voor dat
je beentjes er af vrièzen daE kan natuurlijk niet
voor een voetballer. )

MaiIlots, handschoenen, lange broeken, ij6muEsen
.(niets is ons voetbalfers te do1) zijn een veel
voorkomend beeld op de veLdèn. Het lijkt waarach-
tig we1 daE de gemiddelde nederla4dse voetballer
heÉ predikaat rÉATJE'i zich'zel'f hËeft opgespeld.

Nee, dan het buiÈenland daar kent men deze
.tproblenent' niec en voeEbald meh door of het een
lieve 1us! iÈ. Het zal waarechijnlijk nooiL ver-
anderen in dic land wanE : VÀDERTJE voRsT rN HET
LÀNP ..... HET VOETBÀL ÀÀN DE KÀNT.

Mocht u ondanks a11es Eoch ïitien íg";íàtÈ.,'.i" ien
bèeÈje voeEbalsfeer wil-t openuiven dan bènE u'
alcijd, de gehele week van harte,welkom in ons
warme, gezellige clubgèbouw waar de kachel brand
en u kunE poulen, darten, een .kàarbje kunÈ leggen
(een goedè tiaining overigens voor die gezellige
klaverj aE/j okeravonden) of gewoon voor een praat-
je. Uw natje,en droogje kunE u beetellen bij de
vertrouwde, atti j d vriendeli j ke barmedewerkers'

r | !,i.'tï

Selrstori.at Toto/Lotto
G. Komperma'n ' '

BuÍ, Kampscho6astÍaat 90
2581 AH Monstor
Tel.: 01749 - 12602

Í1 ,.11 i;' Í-

BARI(o: Bàr (ommissie

mw. l. van dor BoÍg
Kokosnootstràat 67
2555 XB oen Haag . ,

Telr: O7O - 325 99 74

EKO:
Evenemenren Kommissie
mw M, van deÍ Donck
Jan Romoinstraat 37
2552 KA Don Haag
Tel.:070 - 397 65 32
b,g.g. rÍw. M. OfÍicieí
Tel.: 070 - 391 07 57

Trainor6:
Selekrie zondag r '. I
M. Rog
Nioolaas Beo(slaan 198
2273 AH Voorbt!Íg
Tol.: O7O - 386 63 22

Selèklie zalerdEg
J. Boeremd
A. Di6ponbrockhof 11.

2551 KE D6n Haag
Tol,: O7O - 397 7? 73

Algemoen 6elÍetaiaàt
W.M. Kotrwonhovon l
Bram Frosstraat 2'l
2552 CZ D€n Hàag
Tel.: 070 - 3s1 24 74

SEKO Sekreteriààt:
Scnioren zondag
G.J. v.d. Kleij
Verhulstlaan 1

2692 BN 's'Gravenzande
Tel.: 01748 - 18149

Seniorén zàlerdag
J,C. Ham
Melis Stokelaon 1846
2541 GC D6n Haag
Tcl.: O70 - 367 96 87

Senioren taalvoetbal
G.J- v.d. Kleii
Vorhulstlaan 1

2692 8N's-Graverrzands
Tel,: 01 748 - 18149

JUXO:
Sekret6rià61 ieug{
P. van dsn Steon
ChoÈrnÀtíaat 'l 03 i ''

2551 SV Den Hàag
Tol.: O7O - 397 0l 54

Selretariàat.sd!ktio
A.C.J. Miltenburg
Hengelolaan 98'l
2544 GG Don Haag
Tel.: 070 - 321 32 85
fax(work):07O-367 88 62
oÍ: dc kantinebíiovonbus
(biide kleino bar)

sponsor. aken
J. v.d. Lubbo
Vlioíboomstr€at 303
2564 JA Don Haag
Tel.: O7O - 323 35 25

Penninom€esl€r:

Samen6tcllihg besluuÍ
Voorzitt6í:

A.H. ds Groor
Pcrziklaan 25
2564 TV Oon Haag
Tel.: 070 - 325 15 50

!i4:
A.M. Coret
Hongelolaao 589
2544 GB Don Haag
Tel.r o7o - 367 1o 96

tid:
F. van Diik
Jan Ba.oods€laàn 122
2585 8V Poeldiik '

Tel.: Ot 749 - 47255

§.e!.Íg!!r!§:
W.M. Kouwonhov6h
Bram Frosstraàt 21

2552 CZ Den Haag
Tel.: O7O - 391 24 74

KONTRIBUTIE BETALING TEBREINEN EN KLUBGEBOUW
Post6ank 33671'l " . Hengelolaan 600 ,

Rabobank 129924229 TBl.: O7O - 366 13 14 .". '

de redakÈie
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Vcrn: Het:uBestti UT
# I

Ëi'r.:';;,:

c e w i,l z r.cp.E I ÀcE!rD À

I
2
3
4
5
6
7
I

opening / mededelinoen' -r''
Ingekomen stukken
Va6tste}len noEulen vergadering d.d. 24 meí 1993. Behandeling jaarverslagen over-het verenigingsjaa" isszTfSssBehandeling f inancieéI-overzicht
Verslag kaskommiesie . (
Te voeren beleid .i'
Best.uursverkiezing , 'j '-

- aftredend: C..1. -V,..d-.-WiIk {voorziLter}, F. van Dijk' - verkieebaar: H. v.a. xreii "i. ";;;;iaaÉ; ad inrerim' p. v.d. SÈeen a16 begt.uurslid ad interimo- v.d.. K1eij, ale be6tuurElid ad interim'' VasEcr.elling Lregroring tg gl / tgiii
Y99:9:ting van plaarsgehad hebbdndà benoemingen in kommiseiesxoncÍvraag
sluiting l

.' :' l
,,r

{bestuurslid)

9.
10.
-11 .
t2.

De op de agendapunten 3,4,5, en 9 beErekking hebbende Etukken zijn Jerkrijgbaai in deweekends bij een van de bestuursleden, : ,-'

PUPX L VAN D E WEEK

de redakt ie

K:LAV ERíÀS e .I,OI(ERETV
I 10 en 17 decernber 1993Voor Nico Siliàkus blijft het balen natuur-

11li< want ook afgFlopèn zandag geen voetbal.
$ie zut-ten maaar zeggen : '[.Iat. in heE vaEzlt. v!-rzuurd nief r', du6 Nico a.6. zondagbij de wedgtrijd LENS- RI,JST\rIJK gaan we hËtgewoon weer,proberen. De aanhouder winE l!

Er zal dit jaaf net aIs vorig jaar, op bo-venstaande avonden worden geÈIàverjaeÈ engejokerd warden voor leuke-prij zen"an-t".,,.nuzal ook de traditionele 1ouérij 
"i"t "nilru_ken .

tlat i6 er nieÈ. lekkerder dan zo,n warme
rookworEt met of zonder broodje? À.B.zondag
zíjrl^ ze er weer die lekkerniji Kopen due, -§anr voor de prije hoefr u nàt nièt te latsen
! ! ! Niet zeuren gcwoon doen !

RIJÀVER,,ÀSSEN : Er woràt geepeeld màr vaEte
Egpp"f. voor deze 2 avonàen'. 

"oX .".""n-ài"geen va6te partner hebben kunnen inschrii_ven. Àan hen wordt bij lotinq een partneí
toegewezen. Er wordt geepeelà votgàns hetbekende. ,,RoEterdanEe Ëyeteemi,; op 1O decen-ber i6 hèt ,'Èroef draaien,', .terwijl op lzdecenber is het "verpIÍcht §aan,.-Bij'angcnrlfven drent he! inschrijfgeld tè wor-den,voldaan en bedraagt. p.p. É 6,oo of f--10,00 per koppel per avönd,
l.

TTOKERAN : Er kan eveneenè gejokerd worden.
Maximaal per Èafe1 iE 6 per€onen. Inechriif-getd.f 7,50 p.p.-per avond eveneens per ii_scjlrrJ vtng te voldoen.
,l

ÀÀ}MNGST]jID. : i6 va6EgeEteId op 20 .00 uuren.u wordr vriendelijk verzochE- ygg! dieÈijd aani/,rezig Èè zijn.

A.U.B.REPR.TSE

SINI & PTET

DE Í(ÀTIRTEÀI OP TAFEL. . . .

sintè
dag 3
F-k1a
j eugd

r:kIaas- en zijn PieÈen brengen a.s vrij-
december een bezoek aan tÉi\S voor onÉ"66èrs. Meer nielrws kunt u lezen in. derubriek.

rl
Àrgeropen vr:ijdag wae de 

-.1e 
van de 3 Klaveijaa- en. .rokeravonden. Er iE geklaverja.. met ?Lafe]6 en gejokerd mer s men.en, Aanvankelijk ,.q r,"i-"i-"i";-;;.;'"i;,r;lË'., ,oruoI *",.,."nzoutien kom-en. 4 Klave.ia'Sers en 2 jokeraarÉ niàÉ.n afsebèIdi b;;;.à;;; iài.n ., een paardingen niet- op die p1aàre waar we ze verwachr. hadden. óar :.,' oràrit"iÈ".ËËi' aan ono eeverwijten dan aan een arrder. t,le hebben 

"nr "r.i-""ià".;à; ;;r;;;i;:;;; i:;'., nosar warpersonelè veranderingen .zijn. opgetreden,6èderr de'laatete Ë"àrà-ip""à" ;öàf 
.

Dan nu de awond:
ondanke de tegè;sfaqen was heÈ^tdch.een gezellige avond,,. werd ons_verterd; ook de pr.ijzenta-fe1 was redelijk voorzién me. 23 prÍjzeni oe.uiÉÀr.g.n kunt. u op de volgende pagina loaon
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- ÀLGEMENE LEDËt v É R c 
-l'o 

r .n i lr c 
-

De Àlgemene ÍIederi vergaderíns 
-' 

(ÀLv) , zaI worden gehouden op liNltlDac rs àec".t.r rósi.Aanvang 20 ' 00 uur. u wordr vriendeli jk, vbrz'ocht-op tl.rp .à"r"ri-tË'-ij;:-:



í.'

t'
Èi,r.__!Kontt'íi,,t

1

JOKEREN: ,

lsEe Nane Coret +
2e
poedel

"''-25b Pnll''
376 pnt .
885 pnt .

*b
Marian v. d, SEeen
Tiny spa

XLÀVERiIÀSSEN :

GË------lam / Klunen i- 5661 pnÈ .
2e Rog / Pronk 5249 pnt.
3e Ramcharan / tuiwisee 4920 pnt..
poedeL sen / Niamat 3858 pnE.

;fan llan en Joa Í,Iitt.ing

lI ons

een
'kaartie'

,leggen.

; !, :r

10 December ie de volgende kaartavond. Wii' íerlvacËËeï-"iàer uw enthoueiaste aanr.rezigheid !
. 11" .' '.,,;..t,1 íJrJ ,,,t

[il
g1

ÍR ZAT ER BÍ.7TíÀ ÀUIÀS? J
l è4 ., 1 À 

r '.":te .,.r r
Kent u die uitdr.ukking? À1 sindE mijn pupillentijd Etaat deze in m,n
geheugen gegri fE .
Het was op een kille, Erie€te zaÈeïdagmorgen, en we moesten .l'iric" l
voetballen. Maar we hadden mazzel, want in pfaats van tè fiet.Eén, mochEen
we met z'n al}en in de Amerikaanee 61ee (een Chevrolet) van de leider!

Dat werd lachen, gieren. brullen met z'n negenen op de achtérbank, op en onder elkaar,. één
d\trEe1 wilde pereé in de kofferbak, en de drie uitverkorenen, dÍe mochcen vooraan, naa6t de
leider zitten! Ilelaas rras daar géén crem bij, wanE die lag Ëóvenop acht andere brulapen.....

Dat i6 nu alweer zo'n 25 jaar geleden. Maar opeen6, bij. het volgen van on6.',Oranje,',
dE in een gestaag tempo op weg naài het WK, in
et. v6órin, naa6È de chauffeur,. de 3 uít.verkore-

j
I
)

zie ik het wéér gebeuren: Dickie Àdvocaat ri
een denkbeeldige Chevrolet. en weer ziE ik n
nen zijtr WouEerg, van Bagten (als-ie meegaat en Ronald Koeman, die méé Ino
hoor ik niet bij de 9 op de achcerbank of die ene in de kofferbak, I5ót 6t

géà sÉuïén. ook i
6Én, dat ik aan

een flinterdu,r draadje aan de bumper bengelt Nee, mijn rol., zal hooguig blijven die van
geestelijk lijdeman aan de Hengelolaan. En doemoedig laat ik mijn koppie hàngen....

ouveuwàcht echrer, een paar weken.1ater; ,klopt.mijn .jongele-hartje heft.iger dan ooit
Eevaxen! want cruyff (die volgene de onnavolgebarè nederlandBe töètballogica het Etuur van
Dickio za1 overnemen) bIÍjkt op zoek naar een geeat.elijk begeleider, die de HoLlandse
nrenEaliEeit het begce kent I

- U b.egrijpL het a1, ik hing meEeen bij ,lohan aan de belefoon en bood hem mijn
gcfooÍ sbri even rhan. Tersrond zei HfJ;) dat ik de be€t.e papieren hàd, àaar dat HIJ.iei Èöch nog
een paar nachLjee over wilde elapen. Een spannende eijd brak aan, dab kan ik u verzekeren. -
lle dagen krópen voorbij en '6 nachEB had ik steedE dezeLfde wilde-droöm:'ik..zat vóóràaíl ,..direct- naast JoHÀN, gezeeen, in een plachb van een slee (een Buick Regular, deze keer) , en
we stoomden door naar de finalel fn de finale iË het reuze Epannend, het Étaat. 1-1 en in
blessuretijd krijgen we een pe alEy mee. Dennie Bergkamp neemt een aanloop, hij 6chiet,
en.... dan wordt ik wakker; en ,kijk nog even in de kamer, 'bij de schoorateen, ;ant daarstaat mijtr aude voeEbalschoen a1 sind6 2O.november. En inderàaad, mijn geloof vrordt
gesLerkt: er ziE een f1èEje Cola in met een.brief van de Sint. .. 1., .i

, l:,
Snel opende ik de envelop en heE bleek een brief van JolIÀN te zijn! .nHeE waE een

moeilijke keu6 geweest", zo schreef HI.r, en tot ZIiIN epijt .had HI.I iemand gevonden, die de
Hol!.andge volkeaard vééI beter,kende dan wie ook. Deze rnan,had bovendien een 6chat. aan
internationale ervaring, het enigst.e nadeel aan de man wae (vgor iena.nd uiÈ. Barcelona) , dat
hij uit Madrid kwam. fk hoefde nj.et verder te lezen om, net alG u, ce begrijpen àac het hier
orn Sintcrklaas z_è].f -gir-rg,.,. -íii r. r. \De tik RwËm hard a'an, maar niet voor lang, vrant het. i6 immer,nog niet'zeker'dat dhr.
Cruyff aan het strrui.?it.iin Àmerika (... err mi jï geaachien 

"l;;;;;';;;r ;; hot: als-ie nou
nee zegE, of het Eè:bont daëkL en de nzak" krijgt, dan rnaak ik vaëE en'zeker de beste kan§
bij uonzè'' 

"Digkie;j dle..zgglmij alE mede-Hagenees toch niet §a'sserenl?!?! of zit ik er nu wèInaasr?) i#L. l:tir,rtr,,,-lï.j ::1i{!{í.ilTj.Af,,M:r.tÍiiïo ft:!rt:".qiir{,) 1}i)]r ,"
l-, * ..7' j.-r'

b1eef.;ík nog vele uren rnijrneren, oridert.uosend genietend van dj-e Àmerikaanoe
volkadrank rrr.1,'-Cola, maar meC een àndere 'cic' ...

Dami'nee Àd crem ; i: s- ,r L1 r.: .-, -. 1: ,

't
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I

J

!
f
I

I
L

KONTRIBTITIEBE-TALING I: :. , ,

Hetlrestuurheuftbeslotenonrm.ti,,,ga.TiiïldMleledeudielroggeeukorrtritíutie,.
hcbhcrr beraakl over het seizoen '93.-'94 uir tc sluiten van alle trauingen et) wedst;jder) totdat de
gehcle kontributie is voklaan.
Teverrs wilhet bestuuÍ de Icden erop wijzen dat p€r-l februari 1994 hct volledige bedrag biirhiir. nroèti1
z'rjrr, rcrrzij er via cen periodieke ovcrschrijving (POV) beuald wordt.

Het bcstuur
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S(elí@ Son ioran Hommissia
' .,...J .r ri,,r ,r.

SENTOREN"ZONDAG
UITSLAGEN I : '11
frË-ÏJi-5elnipuwd-of we dir jaar.ngg.e?l v.olledig- zondagprogramma af kunnen werken,' afgelopen
zondai luktë het vanwege de velde-ó jn ieder geval niet... I.lal werd er ge.peeld door:-1

'ate ,.

Training niet geselekteerden:
elke DONDERDAG 2O.3O uur

.'PÍF f
ZONDAG 5 DECEMBER 7993

L uL6 wedÈ

1009,/s21
7oe9 / 62\
3085/555
3124 /s66

3139/569
3258 / 6z'l
3296 / 646
3328 / 68t

d6 chber

14.00
11.00
12.00
10.00

10.30
1C.00
r1.00
12.00

LENS 1
LENS 2
CROMVLIET 3.
RKDEO 4
I,ENS 5 VRIJ
HVV 4
CROMVLIET 6
I,ENS 8
RKSVM 16

J
A
.J
N

RI.'SWI,JK 1
RVC 2 .r
I,ENS 3
LENS 4

LENS 5
LENS ?
QUINTUS 11
I,ENS 9

10.30 uur LENS 2 - DWO 2

Hof
de Heer
vargas carcia

N

12.30 uur LENS 1 - DWO L

tti .i; 
",.. 

,

....*-,

1
1

,r. F , Bunk
N.N,
N.N.
N.N.

2

BIi' I,B

DE AÀNVOERDERSBIJEENKOMSÏ LENS 4 T/M g van maandag 6 december

IS UITGESTELD TOT BEGIN JÀNT'ÀRT 1994

INGI

r!!

VRIENDSCEAPPEI I,JTE WEDSTRI.ID: 8 DECEMBER 19.00 uUTt À.DO DEN EAÀG - LENS ONdOI.21 (ZiE JUKO)

ZONDAG 72 DECEIIBER 7993
weda/poufenr. scheidorechter vel dciid thuis - uiE

14.00
11.00
11.00
11.00
14 .00

S'JC 1
GDS 2
LENS 3
LENS 4
GROEN WIT '58 3
LENS 6 VRIiI
LENS ?
TAC '90 ?
I,ENS 9 NOG NIET

- LENS 1
- LENS 2
- GDS 3
. SEP 3
- LENS 5

_.trr*,
- LENS 8
BEKEND

1oo9/s21
!099 / 621
3086/ss5
3123 /s66
3t02/s62

3256 / 627
3295 / 646

D. IAGERWET.Í
G.J. V. D. EINDE
F. N. TEN BRINK
N. N.
N. N.

1

11.00
12.00

OPSTELLÍNGEN :
LENSTE/m3:
LENS4t/m9:

wordE door de trainer'gamengèEteld
a1s vorige week

N.N
N.N

323

2

IS UW CONTRIBUTIE AI OVERGEHAAKTI?I?I?I?I?

ÀFSCHRTJVEIÍ

ETEJÏ

I,ENS

LENS
LENS
LENS
LBNS

(323
(346'
(32s,
(0189
(32'l

4
5
6
7
I
9

F. sekerie
l.,. Heíjnen
À. de Groot
G. DuiveEbeyn
J. Víi r.r ing
K. Khammar

:17943)
ss) - ,b
r,0)'j b

Kuik (36
Elnahi (

30)
88)
so)

71
10
I5
i
30
o2

- b,S.g. S. dè Nennie (365 67 98)
tl

Í(

BIiÍ PROBLEMEN .: c. v.d- KIey (01748. . 18149)

de LENsrevue pagina 4
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LTGGTNG
CROMVLIET
RKDEO
HVV
RKSVM

rsnÈBralsÀÍ .-

: Ànna Bijnslaan', !el . 3Bgg352
r SporÈpark ,Centïum, Spbrtparkweg ,: v. Hogenhoucklaan 3?, tel. SZ+g5gt: sportpark , Polanen, , MonEter, Ee1.

Nootdorp, reI. 01731-9090

o17 49-45723

Lcrngs c)e sporEen von ciè Zntl lcrclcler
SSIíTONEU ZATERDAG

:1 't " !I
UITSIÀéEN: Ook hier geen r.redetrijden....

PROGÍIAM}TA ZATERDAG 4 DECEMBËR 7993ri id thuis uit "' ' wedE/poul enr, achè iderechLer veld
14
11

. 3 0.; LENS 1,.

. 3 st LEI.ls 'i2 \r
:r ' j,: \\I4.9 i

OGÈN4I{,A'ZA

" MVO' 72
DHL,2

TERDAG 77 DECEMBER 7993

1o3s/oo6
1067 /073

.r. L
D.

.2. verhoek
Storm

PR
I d J- E de

1036/oo6
r.071 / o 13

t§.

ZRRL
VO€TBRL

enr. id ter
H.B
N.N

VÀN LEEUWEN
14.30 ÀRCH/oRNAS 1
14.30 RÀVÀ 1

ZAALPROGRAIIIIA

LENS 1
LENS 2 Èl ,,

"'1_' 
'

Eventueel afmelden en infarmatie bij John Boerema, EeI .39? 72 23.Àtmeldcn IJENs z bij u i ,.i._d 
. *lrourana, r,.i. ióè- iö- ie .

tr 
-J.,."

:t
tu.b ÈL Ía

ta,oe.08.12 21.15
' 22.OO

vri j .17.12 19. oo. L9.45

elfEaI datun aanvang [egenÉtander

LENS 1
LENS 2
LENS 2
LENS 1

#ffi ffiffi@

R1B' R2A
R2À

2 RlB

Houtrue! 1
Houtruet '1 ,
OCKENBURGH
OCKENBURG

u.lh
ENGELSMÀN,2
o.s.c. 5 È.
BOHEMEN 2
SNACKBAR EN,]OY

Iae he chtèc
Lemckert

AMMERLÀÀN

V{IEDSTRI;IDPROSRAMIíA A-B-C-D- E en F iÍEIteD

j iemand

uit/chuis veld/ terrein sam.k LENS

F
N
N

M
N
N
À

n ,,-t-'a'' 1

:)"mï '

Àfbellen voor onderetaande wedetrijden alleen, bij;paul wan den St(39701s4) ; -zo snet mogelÍjk, doch uiÉerlijk aÀ'-a"q'"""i-a"-;.;;;.;;voor.19.00 uur. B.g.g. bellen naar ÀrnoÍd van àË. nÀ""X- f:-siàiààí
.r.:-"i!.I?.: .ll"od. nog op de dag zelf tetfen naai-iolls (:ee:.grai Èivan oe Ueugdkomm.r ssie.

een
d

1
2
1

À
À
B

V3
v.1
v1
vL

v2
v2
KP

04 dec
04 dèc
04 dec
06 dec
04 dec
04 dec
04 dec
04 dec
04 dec
04 dec
04 dec
04 dec
04 dec
04 dec
04 dec
04 dec
04 dec
04 dee
04 dec
04 dec
04 dec

14.30
14.30

19.00
14.45
10.00
14.30
10.00
14.30
11 .00
09.30
12.30,
10.00
09.30
L0.00
09.00
09.30
09.30
10.00
09.45
12 .30

uit
uit
uiE

Ehuie
thuis
uit
ui L
uit

ttrua6
thui s
Ehui e
Ehuis
uit

thuio
uic
ui t

chuis
thui 6
uit
uit
uiÈ

L2.30
13.30
13.00
18.00
14.15
09.00
13 .30
09.00
14 .00
l0.oo
09.00
12.00
09.00
09.00
09.00
08.00
09.00
09.00
09.00
09.00
11.30

(auEo)
(Lakwa)
( auto)

(ÀDo)
(auco)
( au to)

( auto)

verbureh À1
Laakkwartier A2
ÍIeE t l.andia 82
RvC 81 (vr).
SVH 81
ÀDO C2
BTC C1
Toofan Cl
,Juvent a6 C2
ADO Dl
scheveningen D1
oDtS D1
Arch/Oïnas D2
GDA D3
Quick EI
HVV E5
REMO E1
Quick E5
Rij swijk E2
vcs E4
DUNo E3 (vr)

v Arkelweg/poeldi j k
J. v. Beersst raaL
Hoge Bomen

\1 2
v2

zuiderpark
Houtwij k
ockenburgh

BuurtwL.g/W' naar' v3
Sav. LohmanLaan
Hoogenhoucklaan

Sp . par

B2

D.I
i)

D4
I)5

II 3

E5
E6
E7

(a u to)
( auto)

Dedemevaartweg
Mr, No1ens l aano

ï. frene ( au Lo)

(auto)

de Í,ENsrevue pagina 5



elfta1 datun aanvangt.egenstander uit/Lhuia veLd/terrein §am.k LENS

E8
F1

F ?. 03
04

F3 03

04
03
04

04
F 4 03

-04,-:.r. -l

dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dee

11,00
18.30
11.15
18.30
11.15
18 .30
13.00
18.30
13.00

{auto}RKDEo E4 uit
SIN?ERKLÀÀSFEEST OP LENS
Wippolder'Fl thuiE
SINTERKIAÀSFEESÍ OP I,ENS
Rij s$rijk F1 thuis'
SINTERKLÀÀSFEEST OP tBNS
Verburch F3 thui6
6INTERKI,ÀÀSFEEST OP LENS
Grav.enzande Ev F5 .thul6l:

Sp. parkweg/wooÈdorp 10. oO
( zie kopy) 18 . 3 O

v 2 10.45
(zie kopy) 19.30

v 2 10.45(zie kopy) 1s.30
v 2 12.30(zie kopy) 18 .30

." .v.2. ' 12.30

BT;TZONDERTiEDEIV
- Aanr,rezig .leugdkommigEie .: E. Kuik, J. Muna en M. Re

- rrà.s otrdoEstaand.o kopy r"or là.u d;';.-' :' l; ' 
"

- opBt.ellinge} ale bekend met lrit.zoÀde;inq van :

ruve

O LENS A1

O LENS A2

O LENS E7

O LENS F3

zonder

zonder

meL

zonder
met

M. Izendoorn en B. Mgaad

M, v.d. Berg

o. Aldemir

iI. Hayen
P. Hoet

AFGEKEURD of ÀTrEr ????"-.-

4 vànaf 08.00 uur
en nergens andere
dan zit er niets

I .,., )',ti

tsij twijfelachtig wèer mogen de spelere van D1 tf$ p
weten wij eche nog niele) naar LENS belten (3651314)
doar gaat of nie!. Moet. ie voor 08.oO uur velzameLente koíen.

(niet eerder, want dan
heen of hun ÍredEt.ri j d

anderB op dan gewoon

De sPelers vall À1 t/à c4.die Yqor 09.00 qui.o"r.n r..r.."Len mogen ook naar LENS belten.Verzamel je echt.er pas na o9, go uui- zet dan- de Tv aan en srem af -op b1z. àot ;;;-L"k;;;;;.zij raren zien weLke wedetrijden zijn afgekeurd waaïbij'hei-fhuie;;ei;;àe-Ëittat worargetoond als het afgekeurd iÉ. -- -- -.-"

SCÍIADVWP.ROSRAMMA
sommige epelrs.zijn door de afkeuringàn de laat'te weken nieE meer op LENS geweest, ze
-t-rainen. naurreli j ks 

. 
en ars het afgekeurd i6 komèn ze niet. of orrrà ""[àa"*li"]...,n., ..NaEuurlijk is her jullie vrije,keus,, naar Eoch zijn ook juilie mcr 

"."-ià"mÉp".t bezig. Denkd.1ar een6 over na en kom zalerdag ook als is het ifgekeuid.
Bij algehele afkeuring gaan we vanaf deze week weer een alternatief programma afwerken, weverwachten ÀLLE eperers en LETDERS mer bij zich : oporrkledÍng, traiirinËepat, voetnat- enGportschoeDen. er zijn vere. afr ernat.i even- denkbaar, ' ,o"1" voeÉËaii;; i;';:;' àuiderpark, àp
llll ïltlld;.^y.:liId_:p-Irl"k sport, in de zaal (alieen E en F) of toctr"erlens een wedsrrijd§peren op ner. vel.ct ot op kun6t9ra6. Gewoon overal rekening houden en komei tll!t

AÀNV : ELFT VERZÀMEL IJD
14.00
r1 ,00
09.00
11.00
13.00
10.00
09.00
11.00
11 .00
12.30

uqr
uur
uur
uuL
uur
uur
uur
uur
uur
uur

tlifhelmue À1 - LENS À1
LBNS À2, Bt en 82
LENS C1
Wilhelnus Cl - LENS Cz
LENS C3 en C4
LENS D1 I/m D5
LENS E1 t/n E6
LENS E7 en E8
LENS FI en F2
LENS E3 en, F4

. tràinen
: È rainen

12 .30
11.00
o9.00
09.45
13.00
10.00
09. 00
11.00
1.1.00
12.30

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

de LENSrevue pégina 6

Erainen
trainen
t rainen
t rainen
Crainen
trainen



roHriimuïesEreLrNd
Heí bestuur heeft besloten onl lxet r0gang van l0 december a.s. aIIe leden die nog geen kontriburietrehben beaald ovei het setz0en '93 -'94 rrit te sluiten vai alle traniugen àn wedstrijden tordat de

.gehele koutributie is voldaan.
Tevels wil het bestuur rle leden erop wuzeu dat per I februari t9S+ 

-hèt 
volledige bedrag binren nloetzun, tenzu er via èeri periodieke overschrijving (POV) betaald wordt.

Het bestuur

op vrijdag 3 december komt sinterklaas en zijn zwarte.pieLen naar LEN. toe. we verwachlena,le speler6; rrainèrs en rieàerÀ vin-ri,' íil'pï"1" F4 om 18.30 ,ur-ir, ÀËi'r.rubsebouw vanLEN'' ook dit feest hcefÈ weer .,..r ,oorË.i"ídiig'gekost_ en we hopen dan ook iedereen Eezien. Kan.je nier bel dan ,o 
"poÀàig ."i.iijx-àËr»i5 raul v.d. srèen (39?01s4).

Het feesE iE om 20.15 uur afgelopen en EBT KOST NfBTS !!t!
Een, verzoek ààn de oudors om : of de kinderen Eer(rubgebouu te..blijven wachEen Eotdat het Sinte;k
fe{oeJins d.§;kinàeren die niee Àp 

-iei,iÀ - 
riË ià.'Ë,{aclooct ee kirrlgen van de sint. foÈrou.:'dic kàei

è,.'
' .,. '1i.,' rj, .*'ir '1,,1

komen brenqen en
Iaarfeest iE a fqel
ij het feerit aaiwe

Le halen - of in het

een beslot.en feeEÈ
s
!

. 
Hec. is NIET.dd {r]n en apart

op
zt

en
z

I,ENS t/tn 2-7.,J À À Rcr.rid.om ií.oo"uui ïn-nà.-..aiolp"ï;'xss:B.: i::ïi;'^:!";iiu!ïil:.[1.o3r.3;H";:iollrï:o;".À-rà'delijk errtal van Àor-oen iaà!"m". -aIàhii-iË 
oud LENsepeiei.- riànË'vàiË"y en Roberrià!!I;r"il*s"il ,i'&'3.saan kijkàn-d;;k';-;ii;i àL.auciijà'À;;i;."#-r;:öö uur en de

fiÀ À C S .E ;f E U G_D S E L E K T I E S _ _ _ op maandag G december speerrBurqer- HendrikG van LEN. cr en rredstrija i.qu' r"-v.noord c1 met de Haag.e .reugd onder 14).aa,r; ,gespeeld uordr om 19.00 uur "p àó-rirËiï"i-i1*enK de zeeuw' keeper van LEN. cr apeelt óp zat"iàag-r--r deqemr.rer met de Haag§e .reugd onder.H.lilïr;iiY;;:ï.::::ri3"i, r,"r r'Iài.-"iàaiIi'"I" psv in Eindhoven resen bsv cI,. daarna

?l,t: :ij" leuke dingen on mee te maken en noetenooK crte stap proberen te maken. Ilard en eerieus
een.sEimulans zijn voor andere spelers omLraLnen en goed voetballen helpt- echt ! ! ! je

t' I.:r!iii.-i.', ;. I.i. -'i'. ni''.' ; ':r'll"' 'r"
'K A D E R C r! È s u-s - | - HeÉ perer aoJ is afgesproken om in heÈ eer.re.kwarcaàl van1ee4 een vervolg te seve!) op de kadercurru. -".r 

. "tggÍ"pà" l;;. 
";# ri"; lJ| a. naarux_ k.j.enr:e -taggcn op het qeven van Èrainingen."" au iu"gài ceàacrrË wora[-à"."i.U -i 

avonclcsn. :.
Ë.1:ï"ïiàj*.i::.,T',"1 """- ""zu'ieujóir.i."'.r iI'ËËi;.ÀJ-Ji",i"Ë-ËË'aËËil i é"1, je dan op bij, r tt"
., ,È.. t,--t .": r à t:.r,,,-. ',_rl..,t:,. , '{,r -,-r'

.t . ".t,.,, ,.,, ;, r.-i, j 
^,.!

RliDEo À1 - LENS À1 r,-,i :'1-3, : - Feyeioord On _'ieNS Or,. , a,n"ïïi.lí,. r, . IEilB,,Bï,d 
a: l. , Í:l,i wiihelmus;i _ ;;ii;;; ,3-2

t_El.t..§ cl .. . - owö-ci- .; i_;:.:( ., ,,- X:ï:ï:íS.F} _,;ggg ?iru,, ï,.iLENS.C2 .... - Fèyen;ord.C3- , i-z i r'l ' '!1':' ,^ ' i ;'
De argehÈle a'rteuri;j "ài""i aít in;'inij hadden é.1 op *ana'.g-"i"."1."r""...:g.hordnr.n
;l:.i'"i:il;lEïi§,i[3i"+EIïi]"j;;g;;'oöËRi-.Ï"ïi;à:.;:1.:::.Í:j.yi!;:;; op vrijdasavond de
het ama.éurrioerbal voor h:: .ig"i"pàii ,à"i.I"à=iji""IrJËijïiË."ËIï0.:i;l'i:,:.ï:f::lu"i.:ril
;i5itl"or"rrr"n RooDcLoETEND en-""t'trwaààn';;;;;i' ieugd leoen en ouders voor niete naar LENS
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VÍORDT DE LENSRSIfUE :,WETJ
, , l.:, "GFIIEZFN ! ! !????

Gedurende
Dlio, wanc
schaatsen
de wedst r
voor nie c
aan docn.
tordaE he
en D2 kon
alles voo
I,ENS À2 g
berèiken
].en I LEN
net iet 6
5t L.rke 1e
ook wat g
I,ENS FI g
vrij voor
rrer:s bedank! voor het ".gt"9lïl"l .I-in.de Bpeler6 - her §cheelde

de week -weràén er' aisnog" échaauirweastJis aen. !àregeld m

zoals wij: aI dachten .wilden veel I eiders/trainers Eoch
. ,Jamner wa6 het dat l{ifhelrnus hun zaakjes dit keer nog
ijd van D2,veel later begon; C2 voor nieEs .nad!: Í,ENs kw
s naar W.) en A1'a16nog uit noesE wijken.naar RKDEO. Iii
op maandag, vrijdag en zaterdagóchtend'(voor 09.45 uur

t t.elefoontje van W. kwarn; ze waren "vergeÈen" de'6PeIe
den nog epelen. (c2 en A1 .helaae. nieE) vol,gende r.reek zi
r elkaar hebben. De wedstrijden tegen Feyenoord waren z
peelde te weinig samen, maar was gelukkig vrel kompleet
was. (de nederlaqg was,echt onnodig) ,j.wac.minder praten
S C2 speeldti uiteindelijk op zondag tegèn-F.j'de gaEEèn
bete.r en wonne iets geflatteerd. LENS DI mocht naar Var
helft; de 2-O voorsprong had beEt hoge.kunnen zijn. n

eflatteerd. LENS E1 ging om 08.00 uur richting KUÍP; F.
ing zo vroeg, naar F.;' enkelè afbellers en een' onbereikb
aanvulling uit E4. Toch vèlloor LBNS van een knap speL

' , ,,'..''] .

eE l,lilbelmus; Feyenoord en
Iiever voelballen dan

aI ;blordió .iegelde, . waardoor
am ,(Ëomnige gingen zelfs
j konden hiefaan echt niets
)'waér allee nog in orde
rs te waarEchuwen ?? Lens 81
jn ze we} wel.kom en za} I,l.
oa16 altijd zeer ges).aagd.
op ÀBEL na die nieE te

en meer 6erieuzer voeEbal -
waren op alle onderdelen

kenoord en epeelde een heel
a ruse wa6 F. Btserker en won
was sterker ,en won. Ook'

are TÀREK makceen de v,,eg
end Feyenoord. Leidere/tra i -
on6 veèI vrerk.

Fèvènoord El I,ENS E1 (9-4)

THEO

['eyenoord T s E 1/E4 (4-2)

op een zeer, zeer koude zaterdagochÈend in RotEerdam epelde onze F1 aangevuld mec een aantal
epelers van de E4 op heE prachtige kunEEgrasveld van Feyenoord. Het spel van F. was mij niet
onbekend en hèÈ wag weer een genot om ze Ee Zien overspeLen'. Passen eri het inzicht. èn voaral.
niet verigeeen het goed J,ui6teren naar elkaar en de leidèr. Het ivas F. die aI.6nè1 op een 2-0
voorcprong kwam. het wae duidelijk te merkeir-dat onze jongens niet aan elkaai gewend waren
en dat ,dè spelwijze van de P en de E heÈI vè! uit elkaar liggen zowel op heÈ veld al-6 langs
de lijn ',... . ïn de 2e helf,t kwan LENS nog even goed tèrug meL twee fraaie doelpunten van
l)nze spit6 Soufiuane; Eoen was heE weer de beurt aan F. en zij wisten de eindÉt.and te
bcpal.er) op 4-2.

IIARRY

lleL wa6 koud en vroeg en we nocht.en op het kunstgras van F, voetballen: LENS begcin wat' '' '
onwennig en de tegenit andelkombineeèrde rnatkelijk oveÈ dé grond àn vooral ,sne11er. Hun
l inkerkànt was erg goed,' hoewel F. beter wa6 en regelmatig Ecoorde, wa6 LENS met uitvallen
roch gevaarlijk en kwamen er diveree kanÈen.. (4-1) Na ruEt een op- en neergaand6e wedËt.rijd
neE veel doelpunLen en leuke aanvallen, Als we wac feller oP DE BÀL gegpecld hadden waren er
een paar doelpunten zeker niet geval-len. Toch een keurige uitsLag.

De overstap
ï-t EN aaÍdige variatio op de 'schaaÍ' Is d6 zooÈt-{ naamde overstap. Hst doel Is hetzolíde: Je tsoón-

I-) i,lsfiï:l,',et 
o€n kaaio schljnbeweslns hel bos

't.,1 ?

-'rrl -,

,j^(

)r

t
De technlek ls bsst at snet onder de knlo to krllgen. Je
stapl met de linkoÍ. oÍ rechtervo€t over do bal en nóml de
bal vervolgens met d€ binnenkant van ds andeÍo voot ln
de andere richting mee, pak msar een bal en na een halÍ
uuíiie oeÍenen kun je de beweging waBrschiinlijk al zo aar-
otg, oal te deze op de IÍaining kunl uilprobsron In een p8r-
riJrje.
MaaÍ dan b€n Je er nog nie Zo'n beweoino he€fi allesn
zin els ie hem ook in de wedstíiid durtt toe tà p6sson. Het
is misschien nlet zo slim om dat de €eÍsts ieer op €€n
paar meter aÍstsnd van,e eigen doel le dogn. Er koàen in
een wèdstrijd voldoends momonlen voor, wa8Í 16 deze b6-
weging wöl kunt utrpíoberen. AIs la het dan niei durtt. btilt
je zo'n 'tikkt6.breed'-voerba eí en daaÍ zit ntemanA àp ilj '

rvachten!

...1

l, -

I

de LENsrevrre pagina I

*,,1. -. .

;l

a :l



TEIIS

' ,'" ë.r.ri,iJoi- iomÀono ', . "
Bur, K6mpschoeÍstraa! 9Or. 

"258'l AH Monstor ' r- " r'
T6l.:01749 - 12602

BARI(O: Blr l(ommlr6i6
SeJrioren zat6rd6g mw.l. van dor Borg
J.C.'Ham lf i. ,'-'', ' ' Kökosnootstraat 67 1 ;l.
Melis stokolaan 1846 I 2555 XB Den Haag -.
2541 GC Oon Haag Tol.: O7O - 325 99 74
Tel.: O7O - 367 98 87 i .. , .

E(O:
SëÍiorsn zlllvocthrl Evcnomlntan Xommiado ^,'
G,J. v.d. Kloij mw M. van dor Donck
Vorhulstlaan 1 Jan Romoinstraat 37
26928N '3-Gravonzaddo 2552 KA DonHaag
Tol.:01748-18149- 'r :rol.: 070 . 397 65 32 ! ''

b.g.g. mw. M. OÍficloÍ
JUI(O: Tol.: O7O - 391 07 57
S6krot!.i!6t iougd
P. van d6n Stoon Trolnole:
chopinst.aat 1O3 -- - 

Sololtio zondag '
2551 Sv Don HEaO M. Rog ,,ll ';
Tel.: o7o - 397 01.64 !í",:,Nicolaas Boot§laan 198 [ .

' 1 rt.t: ?27? AH Voorburg -..r.-, i
S.krotàrlaat ràdrlti. Tal.: O7O - 386 63 22
A,C.J. Miltonburg ., .. '.,,-.. L, ,.).
HèngelolaÉn 981 " Sdekri6 zalordag ' -

2544 GG D6n Haag J. Bocroma .li'.' -
Tel.: O7O- 321 3285 A. OioponbÍoókhof 11
fax(work,:07G367 88 62 2551 KE Oon Haag
oíi do kantinobricvonbus T6l.: O7O - 397 7273
(bij do kloino baÍ)

, .- ' ]t i t..tr "- ':-..:

I

1

Sponaorralcn
J. v.d. Lubbo
Vliorboomstraat 303
2564 JÀ..Don Haàd,.
Tsl.: O70 - 323 35 ?5

Algcm66n 6èkrotrrlaat
W.M. KouwEnhoven
Bram Frosíraat 21
2552 CZ Den Haag
T6l.: O7O - 351 24 74

SEKO s!trct.ri!.1:
Senioren zord!g
G.J. v.d, Kleij
Vothulsdaan I
2692_BN's-Gravonzando
T€1.: 0l748 - 18149

W.M. KoutíGnhoven F. v6n Diik
Bram FíosètÍast 21 i ' ' ' lan Barsnds'61Èan 1 22 . . '-,' 1 ':
z55i cz oàr. riaag ' I ' 25gs Bv pootdijk _ "" -1t-'Tol.:O7O. gg1 2474 '. 'Tol.:Oli4à-47255 " Í., :

.i - "S.mènatdllní bortuur ,

Voorrittea: Ud

Vaoant

r

-.. r.-{r} l};. t i

A.M. Corot
Hongololoan 589 '
2544 GB Don Haag
Tel,: O7O - 367 1O 96

E9E!aE!99§!9!: - -

A,H. dí Groot
Porzikla6n 25 ,
2584 TV Don Haag
T€1.: O7O - 325 15 50

KONTRIBUTIE 8ETj.LIÍIIG-, TEÀREIÍIIE{ ET{ KLUBGEBOUW
Postbank 336711 r. Heng€lola8n 600 '
Rabobank:129924229 ' ;fel.: O7O - 380 13 14 .

\ï

DE-f,ENSREV.UE ti-J ,t{reekblad van de voeibatvereni§ing tEniS
aargahgi nummeÍ- 1 9'r'lE< :--É-+

': ,.ogldecemberr1993 ... i ,' *

íibà'deREDAKTIE:'"; '. i '... -..r
Lever uw kppi,i vóór zondag. in; ,
ivijzibin gbÈijn tor zo'nda g ;nógeíijkt uitersto
inlevertermiin kopij:
Zondag 15.00 uurrin,het klubgebouw . , :

u

Een, bèlangrijke .en inceresÈiànLe vraag en beat
eèn6. een discue"sie vraardj Eussen de verEchillende
geledingen van. heE .. ( Haageche) voer.balwereldj e.

Op zich 'is'een wint.erscop best.. ÈeI Eerecht en re
, verdedlgen, l,,arei het,.nieE...daE deze beelieeing
genomen i5 toen Holland nog echte zomera en
aelenge winterB kende.

van een broeikageffect had. aog nÍemand gehoord -
laaE staan dat. men wisE'wats hég. was. - ..

Tegenwoordíg weten we wel betèr (we doen er al-
Leen zo weinig aan) en wie even in'zijn gedaqhÈe
Eerug gaag. naar. een paar. seizoenen geLeden dan
vaLt l.lef, op dat er voor :een vrinteraEop meer afg:e-
keurd ha's (ale men uitgaat dag een nslopo .nieE-
beataab) dan in eén ginterstöp.'r' I | - '. -_trt( r . .i i.. I :.!,1 " {-_.'. 1}l
HeÈ wae prima en vaak ook prachtig.. (voetbàl ) weer,.
maar.ja, er nocht geen competit ievoeEbal .jespeeldlrorden. " '-, '

t i :r:r'r :r .!._:i :., ,,; .j. ;r.li! 1.'!Y,:. r:l

MiEechien ie heÈ we1 verstandig om de wintei'otop
qf le echaffen en gewoon op_ basis, van individuele
afgelaetingen normaal het. gehele geizoen door ter
voetballen.

Wij van
' Ëierove
verzoch
,Etukj e .

'Uw reakEio kunE.u afgeven bi
gÍewoon even deponeren in de
bij de kleine baï.

às reaarti'e Jii" É-ai"u;a hod LE;è.;. 'i i Í1'

r denken en daarom wordE u vriendelijk
t. Ecl-rrif celi j k 

. 
te reageren op boveneLaànd '

.rl,'...',

j de redaktie tf .Í

bekende brievenbus

1:\,Ly t_
Ér:l tll\Ë.:'!,' Ë";; *"..

qiIT ;I ZT GÍNE IN:LEIIERrTR,MT(IÀI

",'r,: .-'r. -,.. i g-,-r"-'
XOPTO TJENSREVT'E lII

;' 1;t'-i.ïÈ t.: .'i9li.!

r.ii.;: à. ïrg"*Ër,"{ r,eaàn vài!.à"ring
(À.L.V.). za1 de uiterEte_ inlevermijn van
koplj voor de eeËetvolgàirde LENSreime zijn

a

op ZONDIdIIDDÀG 12 15.00 udr llt!
.! r,. ",,!;2 "'- 1L

dè radakt ie

de IJBNSrevue pagine 1



'l Vcrnr He[ :;l3os[uur
A I, G E'Tí E N E, ,T'

'_ll_" i

E: D E Iu v E R G A D E R Í, N G

De Àlgemene Leden vergadering (ALv) za} uorden gehàuden op I"ÍÀÀND+G 13 dPqember 1993 -

Aanvang 20.00 uu! en U wordE vriendelijk ve.f,zPchl OP TI.ID aanwezig. Ee z1jn.

GEWIJZTEDE ÀGEIVDàj

1
2
2

4
5
6
7
I

Opening /. mededelingen'.' í 'i l -

.Ingekomen sEukken j ,'
vastst.ellen notulen vergadering d.d. 24 mei 1993
Behandeling jaarverslagen over het verénigings j aa,. L992 1.1993
BehandeLing f inancieëI oirerzicht.
veÍslag kaskommissie
Te voeren beleid . , : 'ri- 'r ':.-
BesEuursverkiezing : i :

- aftredend : C.,1. v.d. wllk (voorzirEer), F. van Dijk
- - verkiesbaar : H. v.d. Kleij als voorziÈter ad int.erim, P. v.d. Steen als besEuurslid ad inÈerim

G. v.d. Kleij als besEuurslid. ad interim
vasEsEellen begroEÍng 1993/L994
MededelÍng van plaatsgehad hebbende benoemingen kommissies..
Rondvraag

(bescuurslid)

10
l1
t2

De op de agendapunten 3,4,5 en t hebbende stukÉen zijn verkrijgbaar in de vreekends bij één
van de bestuursleden,

r--__
I

Het besEuur

KONTR]BLITIEBE-TALING
Het bestuur heeft besloten om met ingang van l0 december a.s. alle leden die oog geen kontributie
hebben betaald over het scizoen '93 -'% uit te slui(eo van alle tranilgeo en wedstrijden totdat de

Tevens wilhet bcstuur de leden erop wijzen dat per.l februari 1994 het voll*ige bedrag binnen moet
zijn, teruij er via eerr periodieke overschrijving (POv) betaald woÍdt. - . ii"

'1
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
IJ

NI EU tl ,7 A A R S R t C E P T .r E >>>>>>,Op raÈerdag l Jaruarl 1994 - aanvang L4.31
uur, voorafgaande aan de,recepÈie : de Lraditionele wedstrijd OUD LENS / JoNG LENS. Àanvang
13 . 0O .uur.

schap -
en .f.

en .Paul
schulten. De huldiging van de jubilarissen vindt plaaEs om 16.15 uur'.

fijdens de recept.ie zuflen een aanEal leden worden gehuldigd voor hun trouwe lidmaaE
voór 25 jaar : -Hans BerÈens, Frans Flumans, Cees Lipman, .lóop Heynen, ead de Éà§rër
Roodbol. Slechts 40 jaar huldigen we : Guido llalleen, Hans Rooduyn, Gerard Kemperman

í.
lr;

.G,anI@, €vonomon[an' Hommlssl@"

A,e. vrijdag 10 deceÍÈer wordt ile tweede
klaveria6.en iokèravond qehouden i - -....,,'..-
Bij hèL tt"r"r1"r..o wordÈ er geopeeld vol-
qens het bekende "Roclèrdam6e gyBtseemI en
àeze avond is het. 'troef draaiËnn

* JO IíEREIV,+tY*
'&

KLAVERiTASSIITT

KonlaktpeÍsoon: _!Y-ajg!!É v.d. Donck, lel. 397.6-q..ta

Bij het JokoEoD is er oen maximum van 6 per-
sonen per Eafè}. -

Het inschrijfgeld bedraagt voor het klaver- '
jaeeen f 5,00 p.p. of f 10,OO per koppel,
terwijl.voor het..jokeren di-t f_?,50 p.pl iE..
De aàhvàng-et.lja ié zti.tíó- urif eh í kuàc-,r" '
opgeven bij .Ian Ham of Jos Vlitting of via .'
een inochrij f fornulier daE bij :de baE re
verkrijgen is.

öav

\---+ I
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I .t i:" --l-_FJ-l \t .-1..!;
-' --"t'gJ'oïiËJ;l ttl'.''

Biunen de EvenementenkommieEi€ (EKo) hebben recentelijk énige mutatiee plaa

ÀlberÈ Miltenburg heefE zijn werkzaamhaden beeindigd, t.envijl Annenaïie de Zeeuw en NaEhalie
van l{anrooy de Komrni.agie kvranen versterken. l .ii

Naast Marianne van der Donck, Marianne Officier en Marinanne Vereecken (de drie M't M'E)
qaat dit doteDthougiaete team er voor. zorgen: daÈ LENS meer iE dan voeEbaL alleen. ':

wij wensen de dameE veel Eukges.

TREKKIIíG GROTE CI,IIBAXTTE

rààtËLï. ii'í.cDe trekkingelijat van de Grota Clubaktie hangen oP de bekende rnededefingerip)
clubgebouw. ". ,-f': . "de Redaktie

, i.li. ;1d r' r'i '

l.r'- \tel :.
'r".. '.- t';

+ (r .::-i-'r'i i'l ,r I

'rg:o' ó D:*'ií'E Ë"í ;Li,,; i:ièidit ïiiiv".,gË" de ouders vàn onze
jeugdleden via hun kind(eren) een brief meE een verzoek om aan het
bar/keuken bezettingeprobleem een halt toe Ee roepen door u oP te
geven, aI ie het maar voor een Paar uur in de maand ! I Maak eene
kènnis met het LENsbargebeuren. . .-i-.:r. ."1:ai r . ' --.. .f.ii. t,rii\Íatl

UOBIÉTJK IS EET NIEÍ:'; ÀI.ÈBEN TÍÀÀR GI!ZEÍ,ÉIG., :,,

i.r
è;tdi§{ , i1j ar'-

,'ri i l-

Vul het scrookje in en geef deze af bij de bar of deponeer het in de redakt iebrievenbug '
ilenet u meer inf ormatie-of heef t u vragen ? BeI Qa}l eve]llqe!.'InSg \Y1n ,q-ql:.P.9IS j-oÍ'Ylp ,9ven
lange.

BÀRKO

SEI{ZORTÀI ZONDAG

À.FI(EUNTIUGEÀI

I r t,j

' :. /,r,:.

: t,. J' ,', i
uwelijkg conEact tsug8en de eponsgreomniasie -

zondag a.e. e,eer eena epelen; z.q§at dit
d kan worQen; Als u de actsiè eve! vergeten
nEchieEen of opbeLlen (3233525) . ,-,. -
eden, maar dit getal zullen we ruirn
zeker in de ze Bombere dagen. _rg??lgq,rrg. ;-',-'onze acconmgdatsie. , r -... J

' ....r : i' - .l

,', ; it.. i
Door aIle afkeuringen iÉ er..na
en de leden. ,Hopelijk gaan we
noodzakèlijke contacE hernieuur
hebt, kunE u ondergetekende aa
I,Ie hebben ongeveer 40 nieuere I
overtrèffen, naar onze mening.
denken aan het verf-raaien van
ÀlvaEt: bedankÈ voor uw "steun !

Uw 6poneorconEacEman,
John van der Lubbe

' 'i. g r, I.i h': ï .: ï "
'tiec iritórir:.e'i liomÉ'dóor omeiandigheden één week later u!,r clubblad. De
opzeE van de irterviews is u betéi kenniE Èe laíön rnaken rneÉ onze -eerste-
eïfE"f-ep.I.r" en hun beleleiding. In het volàende eeizoen zulleh we
intservie;s doen met markínEe ficiren in de èIib. '., i':-:' - --": .'--", 'lj- ,:ï"-"-' --,ï.-:- -" -- ,.ll:' - .r. ...'... , 

*-'-1
'É !;f ,ro[n van'der] t irbbe : i' 'i ;'ií: -' I t" 

"''L, IP ', ..Àr' , . I l' "" : ii;{}r_rJ.ilo:i+ ï,'1!l .

M', kl r:;i..1h:i .; i.1',1?1:,,

^...:l 
'

,.! ,rq i [, : "-"

!-i, t "1Í i; ."i",.j1 r..Il, iÍji,!:t I.r

dus lagen bij ons de
UlTSLÀGEN
Helaas kwam'wedsErijdèn de gemeent.e afgeLopen ;!ëkÍlíi"'t''à'éér1"àà-rí .nËcamp : toe,

:er. wèer: eeng-; af. . r'l; Wel' werd íer geGpeeld do95,: , 1.,, i113, t
I 

'1'' "l'VERBURCH 1.. ! {.. --.
WIPPOLDER 2 ." -.
CROMVI,IBT 3 -
nX.peo a "r:.ri:1.

!ENs
],ENS
LENS
LENS

Ij, - i'1 " -2 I{VV 4 : LENS 6 :
- S 

r.\ ,1, .,r, I ',- CnOl.lVlf Ét 6':1 LENS 7 I ,.

- 6 IIENS I ÀFGEKEURD rs r'r":
.: ,,0' i1 n-! r;

l, a,-4-6
3, 

r: 'r4 i; 'r

:'r - 1li, .:ali:.

'- : '.!"-

5
5

..8. r .,..' LENS 9. ÀFqEKEqRD "',-
ENS 5'-. rr,'11 q.. - ]V!-I.I-'

'!J,Íldl, 1::l

l::;r d ;-rl; Trainlng nlct Sgi.lektGerdcn s

olkc DONDERDAG 2O,3O uur - - ' 'r-.. i ?.,.{

LENS

u,::::
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SqBIí@ Sanioran Hommissi@t'
PROGEÀIíMA ZONDAE 72 DECEMBER 799J
Èiid thuiÉ ui.c ' -' dalpouien r. scheidsrechter veld

' .) -l .
sJc 1
GDS 2
.LENS 3
I,ENS 4
GROEN Í{IT '5S 3
I,ENS 6 VRI.]
IJENS 7
TÀC '90 7
LENS 9 VRI.J

LO09 /52L
Loeg / 62r
3085,/555
3123/566 -' ,
3to2/562

32s6 / 62:7
3295 / 646

LÀGERI{BIJ
. V.D. EINDE
. TEN BRINK. .x

LEÍ -óP''DE 
TrJD ! r !

2

14 .00
11.00
11.00
!_1.00
12 ,00

11.00
12.00

LENS 1
I,ENS 2
GDS 3
SEP 3
LENS 5

WIK 6
LENS 8

N.N. .

N.N.

1
G.J
F.N
N.N
N.N

BTi' ÀTTéEEET'E ÀTREORING ! 10.30 uur LENS 2 - DWO 2

; | ;r :. . ";..*' -+ ,.^, lÍl'ITt:q..I
12.30 uur LENS 1. - DWO 1, ^ t-

DE ÀÀNVoBRDERSBIiIEENKoMST L,ENS 4 I/tq 9 van maandag 6

r .. rr. r§ urTcBsTELp ToT BEGIN JÀryIrÀRI .+994.:t I t-\

december

J,'

TONEGIDO=,2''-: =I,ENS -'2

' 1';r ' "

;1\-

. :Í 14r. 00. i.rui .i
VRIENDSCEÀPPEÍ,I.IRE HED9IRIJDEI3 :
9 JÀNUÀRr 1994 14,00 uui-. : .. TONEGIDOT 1 - :LENS...1 ,

PROGRÀTOÍJT ZONDAG 79 DECENBER 7993
Èi'i d Èhuís - uit wedg/pouIenr. scheidErechter veld

12.00
10.00
12 .00
14.00
10.00
11.00
11.00

14,00

OPSTET,LÍNGEN
LENSlE/m3:
r,ENs4r/m9:

À.FSCITRZ;TVE.![I

wordt. door de trainer ea'mengeóteid
ala vorige t"rèek

LENS 1 - VIOS 1
LENS 2 NOG NIET BEKEND
RKÀVV 6 - LBNS 3
ÍIIPPOI,DER 7 . LENS 4
I,YRÀ 4 - LENS 5
RKÀW. 9 -' - .'LENS 5
RKÀW 12 -' .LENS'7 "-
LENS 8 .. BLÀUO{ ZWÀRT 8-
svH 5 - -LENS 9

ta.

3085/555,R.E..Harmaen
3L22/566 .,N.N.i- - -'i'. j'
vríendschappel ij k
3251/,621 N.N:.. . '
329s/646 ., N.N. , - ":
3329/681 ' r N.N.,, ..' .. .'\

-.'l'i

: -. :rÍ
2

'ir
'7li

t.

4
À

6
7
I
9

l

e Li:iÍ,? L1':rrj p;rïi::a J

F. -Sekerie . r, ( 323
tl, Heijnen , .., 1346
À. de GrooÈ . , (325
c. DuiveBteyn -r, (otg
.r. ÍliEtlng (327
K. Khammar (352

- b.g.g. S. de Nennie (366 6?.98)

;- '"
LENS
LENS
LENS
LENS
LENS
IJENS

1? 30
1o '8S

15 50
91 - 1
30 55
02 10

7943t
) : ti.g.g.
) - b.,s.s.

Br(7 PROB.ËEMEÀI: c. v.d. KIey (01?48 - 18149)

E. Kuik (36? 73 00
À. Elmahi (323 95

Noordwijk, re1. 01719 - 1453 o
6, ÈeI.3213213
542
re li\.i: ".,. n ili qs It.. {,

r,recruGi rERREÍIíE!Í .. "ll}.s..I.c. : Gem. spo-rtpark a/d l,agè;{eg,
cDs : Erasmueweg Èlo;sehildérsgaard
GR.WIT '58 ! SporEpark Egcamp I, ÈaI . 3295
TÀC '90 : Àagje Dekenlaan 1, EeI. 38004

i - . KoMRrBrrrrEBETALrNc : ,., ?!..'.
i Het trestuur heeft beslolEn om met ingang vàï l0 dec€mber a.s. alle leden die nog geen kontibutie hebben betaald over

mg- ,.

er via



Lqng=-*,,dq =1)i.l-i'- rr':l:.r

S.EÀTÍOREÀI ZATERDAE
fr...r:;ll . - '' ..:i. .._i ,{. , ,, ,r. .. , } - :; -:

ElsI4gEI.t Ook hier geen wed'trijden omdaE dé gemèente niàt v1ot. génoeg waa meÈ het
. àpeelklaar_ nraken van de velden. ... . .: . . .i . .. .: . s

PROGRÀff[Ía, ZÀTEEDAG 1.7 DECEIIBËR 7993
u

IJENS I
I.ENS 2

Ie

L036 / 006
1071rc13

f

14 .30 ARCH/ORNÀS 1
r.4.30 RÀVÀ 1

H
N

VÀN LEEUIJBN
N

PROGRÀTTMA ZATEEDAE 78 DESEMBBR 7993
weda

L026 /O06
r06 0/013

Í{asgenaar, ' t,eI. 324 7348
e, - tel. 3887425

g

.I. Th, M, EIeÈ
C. T, vogelesang

;' t,

14 .00 BtÀuw zwÀRT 1
11.45 LENS 2

LENS 1
DUINOORD 4

Eventueel afmelden en informatie bij.John Boerena. EeI. 39? j2 73.' ,
Àfmelden LENS 2 bij N. v.d, Nouland, beI. 395 20 16.

LTGGTNG, TERREXNEI1I
ÀRCH/ORNÀS, :.Verl. Í,laaledorperlaan,
RÀVÀ : Zuiderpark, 2e ?edeelÈ

" KOMRIBTITIEBETALING )

Het bestuul heeft besloten om met iog:ltrg ven l0 december a.s. alle leden die nog geen kontributie'
hebben beaald over het seizoen '93 -'94 uit te sluiien van alle tÍaningen en wbdstrijden totdat .de .-
gehele kontributie is votdaan,
Teveos wil het bestuuÍ de leder erop wijzcn dat per I ftbiruri 1994 her volledige tí,edrag binnefl moet
àJln',terr,ii er via"een periodieke overschrijving @OV) betaald wordt. ]' 

'" . . ,"

't
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Het bestuur
IL-

ZRRL'
VO€TBRL

AÍTST.,AEEN
.rÀI sI{ÀDEst{ 2
LENS 2 -

, I,ENS 1-DSS2 2-3
2-6i" -, 1

' g- ar
i\" Í

rchold.r.chter
ZAALPROGRATTTITA

uLt -ic" tEdeÈutr È1 d thui.
vrij.17.12

maan.20,12

woen. 22 . 12

.19 .00 IJENS 2
19.45 LBNS 1

22.20 SBV 3

20.30 LBNS 1

-.; OCKENBI'RGI{' ' ''
oc«tuÀunc ''tn

KÀSTELENRING

HOUTRUST .l

N.N I i'-" ;.[\n .
À. {ÀMIíERLÀÀN j

'\ii i 'l
N.N..J',-3* Ti,.-\..\,
E. J. vdh Maanen

BOHEMEN'2 -- - R2À
SNACKBÀR ENJOY 2 É,18 '

IJBNS 2 ; '. RZA

QUINTUS 4 ' .'RlB

.1À

LÍGC|TNE SPORÍÍÍA.E
KASTELENRING....i - : LEID.S{HBND,ÀI'{ i= :r :l .," r .i .. ,I -,.I B ,1 ,. u 4L,= r.il

'-.i: -- r'' :
I ,...:,_.

::- r' ),. ., '!,

'.'== 
= --.

-:==
,'= E= 

=
È',' :,

.4., C

{
li

:..1 .i

i. r.
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--.--I-,. rtLJr jrt ,r: ''\ I ":IÍ, --"y6pr-667 leuooÉRoNt, 
-

' -Poïl v.d.:Stee-n; (höpinitiöbt l 03. :

. Bij qoeo qehoor: f,rnold v:d.-Donck

AlgirÍiéen kontoktPèrsoóni)
9551 5V Det'Hqca.-tel r 397.01 :54.'-r--,r
-tol:'397:65;32 -+-, ..II -5_)

*l'l., ti{:'
ÍIÍEDSTRÍJTDPROGRÀMUÀ A.B-C.D.É EN F ;TÉAGD

À f B E IJ IJ E !I voor ondertÈaande lded§crijden Ellge4 bij PàuI v'd' steen
tsl'7órEe), zo spoedig mogelijk, doch uice;Iiik-de dag woor de-wedeLrijd
;"", is.bó uur.'B.g,[. béllen na"r Àrnold. van der Donëk-(3926532) . . , i\., .,\,:r
fn rii.".t. nood nóg-op dè dag zelf bel1èà.naar LgtlS (SeSrSie) bij tiema'nd tàn .';''
de Jeugdkornrnieeié '' - I l'-

elfEal

D5

14.30
1L.45
12.30
14.30 -

11 .00
18 .30
09 .30
09,30
10 .30
11 .15
11.45
11.1s

daEum

1r dec.
11 dec
11 dec
11 dec
11 deq
L3 dec
11 dec
11 dec
11 dec
11 dec
11 dec
11 dec
J-l dec

.13 dec
11 dec r

13 dec'
lL dec
11 dec

. rr de-c.

.11 dec
'11 dee
irt de"
,11 dec
1t dec
11 dec
11 dec
11 dec
1I dec

vuc À1 ,
schipluiden À2
Delft '81
WIK 81
vuc c1
sparta c1 (vr)
Naaldeijk c1
Rij Btrijk c2
GDS Cl
DSO Dl
Àrch/ornaE D1
Quick D3

EhuiB
thuie
chuia
thuiÈ
thuiB
Èhuis..j
Èhui6 ^
thuis

aanvang tsegenstander uit/chuiE veld/cerrein eam.k LENS
.1, . |'- Íll\l^.4... . 

"',, \t. - ..
À1
A2
B1
B2
c1
c2
C3
c4
D1
D2
D3
D4

E1

E4
E5
E5
E1
E8
F1
F2
F3

v1
v3
v1
v3
v2
v1
v3

13.00
li. oo
11,30
14.00
10.00
1,1 .45
08.45
0s .45

F1

wF3

uit
, uiE' uit

uic
- thuis

uit
thuiE
Ehuia
c.huis
EhuiB
uiE
uiÈ
uit

Èhuis

:.tr.:

14.15
16.45
09.00
16 .45

r 09,. oo

:' -l r:li

Erasmu6weg
v Tuyllsppark/ z' neer
BuurEweg/9i' naar - '
sav.Lohmanlaan -

09.30 - ( auEo
09.45 (auÈo
10,00 (auLo
1O:15 (auuo

74 ,45 " Quick D5
17. ts LENS D5
i10.00.> vlos D3
1?.15 , LENS, D4
09.30' ', vcs E1
10. OO KMD E1
10;,3 Q ..,i RAvÀ E1'

,tÍÍt r j, thuis I r i!'.,:
\2

(vr)
(vr)
("r)

uit
'!fr ; .UiC

Noordr.reg/l{ater ingen

. uit Melis stokelaan
Enul§ - u z

| .i ! .tshuiE 'r . I i Z i :

. zuidèrpark-
_ EraEnuEwegÍ'r '1r'2"

Y2
. ^ \1 2

v2
MadeEteyn

, 09.0.0 (augo) ,'1,::
09.30 . ( auco)
09.30 '(aUto) .10.30

11 .15
11.1s
13.00
09.30
11.00
11 .00
09.00
13 ,00

IIfsv E1

.Quick E7
DUNO E2
DWO E7
Rvc E3 (vï)
GDÀ F1
Duindorp sv
HBS F4
Gravenzande

r0.45 '-
10.45
12 .30. .

09.00

L

10.00
10.00

,,.08 . ís:

(auto;
(aulg)
(auEo)

ft\

lr, !

Sportlaan/MezénPl-ein
Daal en Bergselaan t

12 .3 0'

Èr
Lri

;.i
-li::íjl )íi:

Gren6 en P. v.d...steen-.. - . .- *'-. -'É i- - E L,;'l'tr-.ti .

t-r, .

iei.l:;,i,UXi''
BT;'ZO!ÍDgREEDBN

oDstellinqen aIE bekend met uit zondering van

Àanweziq .rouqdkommissie : À. v.d. Donck,
Éooa ouiorgtirado kopy ..Às go.d door'
E6oft u ac'ÈöÀtilbulto .I b.Èrrld ??

O LENS

O LENS
O Í,ENS

À2

E7
F3

zonder
rflet '
mèÈ
zonder
meE

F

r. "rf
i

M
H
o
.,
P

v.d. Berg
sahin : "
Àldemir

Hoet
'if.È ;il§{3" [:1i;ii]'I.1

i-.: {

K O![f R I B A T Í EB ET A L f MEIí >,"" Éet beeduur heeft beeloÈen om ''

alle senioren- en jeugdspelere díe nog.geen kontsribuÈ ie'.hebben -beeaa1d oyer-het seizoen..'.,
1993/1994 meE ingang "." "...-'r.ijaig-fó 

aàcemf.r niec meèr Ee laten trainen en voetballen
EordaE de koncribugie f"na""i "p íBlló ie becaald. voor_de- jeugdafdgling. beEekend'hec dats

a.e. zaterdaq gz ieuqdepei!ï" "i"t-.àg"" 
voetbalten' wij kinnén hi-er. e'cht nieia aqn doeD' De

ouders van 6!2E:iÉugàleàen wel. Hij hebben al deiveree malen .kontakE':gezocht en oaE neooen

;;-à;;"'il;"k-;à.í-sËà."". 
"r"i-op r,óa.n ,orau. i.rrÍË."c.-óà .É.r. rigtiÉij.dè o'uddie.' a. s.

vriidaoavond kah er ep LENS worden beraald van 20.30 uur E/m!zr,:o:uír Ëíj-''PàuI i''d. steen'
ï:'l;"Ï:;ï;.;-ii"Ïà Ëínià-'i-a""--.,ir"" wii de teams aan meE andere'àperersjïl'í: -$":i.--.Ï..i-,::'"-.-.,-::--.....----.--^.\/.-"^i;"
À f C.lc' K'E:.O'R D " ö'f .!I f E ? ????? ,,,,,, Bij twijfelachtis weài; irggeq 9:i -..,.
.p"r;ir':".. í aZi re ,an"f og.oo uq" (nieE éèrder, wanb dan.weten wij echt ióq':nieué) naar
LENS bellen (36613L4) 

",, ïffiËffirs heen of t"i-, ,"àÀcii.ia dooi gair;of- nieli=mcec"ia'
voor 08,00 uur verzarnelen dan ziÈ er nie§e'anderÈ op dan gewoon Èe komen"it§' 7 frt-

de IJENSrevue Pagina 6



' 
))4

. ï1::ïi:;Ë*+${3;ffi@ffiiu,Ëxií\}:Ptrg:Ï+ïi :fi*ï'",:'.,,;'.'.1..,-,,'.. ic.nn D o w PF o,c.,RÀlí.I.+. .'',. ":] ]1.-",

t

i.. {

Bij alqehele afkeuring w"rËet, *t naÈuurli jk weer èen alternaÈief Progranna af . ÍIe',

vereachten .31Ie, speler e en }eiders met bi zich.,: spqrEkleding,
ernaËiete .denkbaar z

pak,trainingE
oà1Ë foetbalIèn n.l.J

1
vo

TRAÍ,
) maandag 1

avond ' I I

IíERS
3 ldeceÍÈer

etbal- en Eportgehoe nen. Er zij n vele "a
E .zt) k; op het eÉrand, verhàrd oP KÈíek'sPorE, i n-.de zaa I (alIeen voor E en

iderpSr d e!:e 1éí ' oP het veld af' oP heE kunEÈgrae ' Gewoon overal

rekening mee
F) of goqh eïqen

houden en komen'
een weeErij

Éoor !!!!

r.{ AÀNVANG I BLFTÀILEN '. 'r '" 
"vB&zÀlELfIJp 

:' 
I -, T ] il

11. oo .l,rt r,Ër'r's--Ài., 81, en C1 : trainBn 11 ' 00 uur

'10.00uurr'iilË-èil'ci'Dri7m-Ds:Erainanto'oouur'.;i'' 09.30 uur L;iié Èr,sz''es ttt na : Erainen 09'30 uur -:; ' '
10.30 uur r'ËiliË ËilËsl ei en ee : trainen 10'30 uur

.10.30 uur 'LENS F1 eniF2 : trainen 10'30 uur "'. " ;
' r;, i;:íó ;;; iiNs rs'en ra : Èrainen 12'30 uur

-rrj 'À/ ,:.. 1- .r-- r-. .t. ",1,t t :

X Àb' gln C È * S U S ,,rrrr, lièg* peuer Boa ie afgeBpr'oken otn. in heE 1e krwarEaal van^.

1ee4 een vèrvo1s ." n.,""""i'í!-í^Ëil"''; ;::..:f;iíB::"i1i:;u?t:i":i.':l"i;"liu'"n 1e*'"

l:.i*iÏi-"É.1':,:i"i:"Y":"::"i:il3:ï1ii:,:i,3ÏË3ï;'";;;;;;";;-;; "" tL a"à'ï-è"t ;" a'n

ïi"Ëï:-pàiirï:a iià""' r"i"ip í'àÉ" 'ij,' "' 4 aanneldinsen binnen' - '

E L, F T A L / T E A M F O T O'S '."">- +Ie hei vo-eÈbaLlen doorgaaE zaterdag dan

kunnen,de elftal/reamtot"lï "i"-a. r"idere beEteld..wordèn; àte .tenr,iinEt" dii-ekc.f1" 00 per

begEelde foÈ-o ber.ald ,o-o.l Ëà-r:io;;-;;;;. i" a" "lËi""-'i',.iài 
a. .sPelorskaatcj ee ' Nog lang

niet a1le'.leantopo' t "3-n-àt-"i 
uit' gehàafa' -INTIB 

LEIDERa I l l l - ' '- 
'-,t, 

"'I; '

'l

B I;I E E N K O M § ? """ De gePlaide trainerebij eenkomet" op '
ï.",-.- *""..-.. ;=r"ii"; r:":;.-;; eigÉtà"" Leden versadari"s :l ÏrEI.s.d

,lè\ 
Ï

D E A L GE I(EÀ'E LED EN V-E-R. G À D E R f NG >""' op maandag 13

decerÈer a.6. vrordt in r,et x'irlg;b* ,un LENS- de ar,v gehoua.n. Àanvang 2o'oo uur' llij
zouden heE leuk vinden .i; ;;Ïà;ï;;nrnlnste- a1te 'i"'qóleiderg en crainers zouden iiin"

à16mede veer oudere "" n"i,.IirililoàË-à"--àp.r"r" -"í;-ii-i7;-Ë, . n.t is echt de moeite waard

en op deze mariier reer :"7i-.i"É"ui", wau ioeer ae l.r.-t".!19"9"1 "t". 3:, Y:::niqíng kennen' De

verelagen, findncieere "iíirËi-lliil 
-ïi j n ".' ,"t.r;àö-àË-isl'ls -te verkrijsen' (zla ook- '

p"Éii.íti" oP pgn 2 van de tENslevue ' ,{ }.

DEVÍj-N.:'ERSfOP">'i'HoewelheEdeafgeLopenwekeno!leeknoetdeechte
iiintersEop nog beginnen 

" 
Ais de weergoden o"" g"ttii!-lt'i"à 'i:n 

duuiE'de' wintereEop diÈ
.keer echter niet zo .r.r,g.' il.h-h;Ëbei wij g"..énd-àr-.íun Ee Bcóppen neE de Eraininqen en de

wed'eelijden. onder voo:oàh:::'ï'§ïï,;;GËï'ËàËïal1.;tl'iiifi3ef |-lt""e:''|"nis. ' 
' '

Programma r. f I q. _.;.

- e/m donderdag 21 december wordt er normaal geÈraind èn s:"9ttb311:-, ^-
- van woenedag zz t"troltl'Ë 7i-àiità"g +-j"nuaii. wordÈ "r íi"t geÈraind en ook niet gevoet-
- 

ËËïa"íËË-"iËronaeting i"n' àndtrst"Énde- akEiviEeiten : 
..:,- r

iíàri"í.IcJà."ooi bij HBS voor À1'B1'cr "n Fl- 
--ffi;i";;;;;;iË;ài,,oói- "oor Éi, Éz' rà 

' 
s3 

' 
16 

' 
E7 

' 
E8 ' 

F1 
' 

F2 
' 
F3 

i 
'

?íi*::*::i":'".ili.::*::ï'ï331 "n, 
un + even.' rinaiee v'

StarEen weer alle: trainingen.
zaalÈoernooi voor c3 bij gchevenl4gen " r

Compeci ecievoetbal voor À1 t/m rrrl ' . L' .. ' 
, 

';'-^ 
:.

d€r'LENsrevue rneilegedeeld : Í'EZEN bus I{ET KLUBBTÀD !.! r'l

-'- 30 
'dec :

- -3 jari :

an

lj
j
j

A

7
.8

an
ari
an

è (onder 14 .jaar) .

etland (B-klaeee)
kampioen Engeland

El È/n F4

juni 1994 wordE in
KNVB meE aI-e.'r:-

..; .i , ,'

I^IIJZIGINGEN worden via

progÏamma.:

.LÀIíD Ei.Z;ÍKA VOEf BALD À G '>'>>> 
q) zaEerdag 4

het EÈadion van. psv ,eer a" Èna-erii r<e voetbaldag ge3rganiseerd 
-u".1. 1.

- Jeudd interland Nederland i Belgi
- i."Ëàri".r" kampioenechaP -van Ned

- tlààÉr1""dsk"mpióen À-jeugd tegen (?)
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Tussen heE dagrnrLlende progranma treden vele bekende altieetsen op en is,.er,-rond orn het
sÈadion een lrote kernie met vele attrakÈièE; KorÈon.egn TE GEKKE DÀG. LENS C2 en C3 geno_ten
vorig jaar eéht. Ook dit jaàr hebben.wij; weer kaqrten beEteld, eeh aanEal élft"I1.n Íàn f,ig]{s
kunnén- er danook naar Èoe . De koEÈen zijn gering t.w. f5,oo pBr perEooir,om bij Ee dragen in
de vervoerskoeEen. Zijn er elftallen van À1 È/m D5 die naar deze dag Eoe vrillen, daJi kunnèn
de leidere kontakE opneme:r_ mgÈ Paul,v:d,. sÈeen. BedenkE.wel da! heÈ hele team mee maeE gaan
en dats het, vervoer met ouderE ook gegarandéerd moet zijn, want'zonder vervoer kom je er
nieb . '

STNTE.RK,LAAS OP ! .E lÍ S.rr.!>>'De BvenemenlenkominiEeie tràd. tret $reer-goed
ezellig feeet waarbij de SinÈ Íobr aIle kinderen en leidere
alle F-klasiers warón aanwezi! (nieÈ wàar Tarek en Ràii1o?)

ak snoepgoed. Terrreden.ging ieàereen ook naar huiE.

:. 1-3
: 1-6
: 0-3

: 1-4

''t 8-2
. L-4

: 0-4
: 0-6

UZTSLAGEN''IIEUGD

'vo?r e
een Pe
en kre

Verburch À1 .

Laakkvrartiei À2
vlestlandia B2
BTC C1
Toofan C1
Àrch/Ornag D2

Ikaar. HeL werd een. heel g
rirocinli jk woord had. Bijna
gen een mooi kado en een z

Quick El
.Hvv E5
, Rij swij k
. DUNO E3,

RKDEO E4
Í

LENS ÀI.
LENS A2
LENS 81
LENS C2
'T,ENS C3
LENS D4

E1
E2

E7
E8

LENS
I,ENS
LENS
IJEiIS
LENS

Het was een hele verraeeing daE nieE het hele progiamma wera "lg.Leurd. de dooi eloeg
genadelooe Eae en de meeate valden konden door exEra inspanningen van gemeenEewerkers op
rrrijdag worden gerold, Dats moeE moec imÍnerE na een vorEEperiode. De velden Van IJENS varen
nog nieE helemàal voraÈ\.rij zodaÈ er niet gerold.kon worden. Due afkeuring en dat, i6 b-aIen.
Veief elfbal,Len konden weI 6pe1en en de reéc zou moeten"trainen maar dr wàren'of te weinig
epelers of dE.Ièider kwarn niet opdagen. Dat i6 j aÍnÍner !! De D.en en E-k1a6seró naàkten er na
afloop eén puinhoop van in trwaterloo" meÈ paÈat, mayonaiEe,- àakjee, epeelgoed etc, etc op de
grond. Er was een uur nodig on'alIee op,.te ririrnen. Dit elaat nergens op en bij herhaling
blijfE de zaal voortaan DICHT !! 1 '' ^i'

VERS.ËÀGTIV .ETí ÀIÀBTSCHOUTÍTNEEN ;TWGD

EI'II ES E2 Í1-4)

LENS E3 6r.. 15

RI(DEO - IJENS E8 (0-6)
À11e wedetrijderl waren afgekeurd op LBNS
hadden er echt zin in. Iedèreèn Epeelde

IIèÈ is aI méer gerftaagd rnaar: wie hèE nieE probeerE vreeb het nieÈ, dedken ivelen,' toch,
damee/heren houdt uw verslagt kort:,r6én. regeI,. zegt rneer dan 10 zinnen. De redakÈie verkort
dan ook aI Ee grote en te uitgebreide verelagen, (BeÉt.aat heÈ team niet uit rneèrdere
spelers?) de redakbie , : ,, l. . 4.., ,; =- Íl .1. yI 1 . 

-r. .i
o I,ENS À2 : e.en lekkere pot voetbatvan LENS. Wij bleven voetbàlien en reageerden niet op de
provacatieE van Lakwa. De overvrinning wae verdiend en de neefjes el Haddioui: bedankt voor
de hu1n.

0 IJENS BI,: een zeer stserkè Le heIft, gevolgd daor eèn ÍetÉ mindere tweede_, Toch.kunnèn -
jullie . terireden zijn met deze overóinnIng. Íolhouden dit!."
0 LENS c2 : ju}lie bleven goed combinerén Eègen het zwakke BTC;..
laag en heE misàen van kanEerr te hoog. Hierdóor vJerd het sLechts

allè6n heE balÈempo wa6 te
0-3 , fnvaLlerB bedankt

wat hadden wij een geluk daL wè ui moegten.spelen. Haaet mldden,in.de, nacht moeEten we r.verlamelen. ÀLs een epeer gingen dE heren van 6Èaft en na 55 min. wag heE aJ. raak en pas
voór ruet scoorde we weer. -De. tegensEander kreeg vereehillende kanóen en acoorde, rnaai toch
lrigtem r,rij de'vooraprong Èe vergioten tot 1-3, IrW wilde ook we1 een doelpuntje naken maar
het lukte niet. UibeindeliJk ecoorden we weer en wonnen met 1-4. Àf en toe was deze
wedstrijd wat rommelig, maàr a1e er gedaan werd wàt er gezegd werd, Írerd er ook gegcoord!
Daar gaan sre Eteeds weei op harneren jongene ! ,

HÀNS : ,, .

Jongene eindelijk vra6 het r,reeï voetbal]ètr voor de jeugd helaas vrerd het voor onÉr afgekeurd
en werd er due getraind. I{aar bleven de jongene dacht ik. 'rulIie hadden zeker gebeld en ge-
hoord dat het niet doorging en waien telerirgeeteld. Daar kaq ik besc inkomen, maar er werd

,wel gezegd dat we gingen tiainen en àan nieÉ komen vind ik jammer, De jongens die er we1
waren hebben het Daar huÉ zin gehad, Eerst wat inlopen om de epieren loa te maken, dan
onderling een aprint wedEtrijdje, lekker afwerken op een goal, en een onderling wedstrijd
zonder keepere èn maar goale rnaken (het waren tenÉIotte grote goalB) en tot 61ót een weà-
ËErÍjdje penalty'a meE Ricardo in heE (grote) goaf, ,Jongens laEen we af,apreken daE al is er
geen wedstrijd dac $e allemaal komen trainen. En dan nog dit kom allen àaterdag dan kururenjulIie de elftalfoto zien en eventueel bijbesEel]en. ,?ot zaterdag. i , . :i:

MELIS

Soufiene werden lde op voorsprong gezet en, zo werd het. 0-4. In de 2e helft s
Gino, onze nieulre epeleï 0-6. Jongen6 jullie hebben goéd geBpeeld !! '.'

ÀcHl,rED I 1

i.Ë,. 1 -.t-., .- ,,
, maar gelukkig speeldem wij wel'en de joigen
goed over en door een combinat.ie van Ricardo

§
en

de ,JENSTèvue pagina S
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De LENsrevue vo1 en jullie verslag waË aan de beurt on'iii"t gePlaatEt tè r'rordèni daaron nu

I;"_àuÉÉ.rei, .. !.: 
_. 

.. .. ,.

. ri,:. i--.:7?:-: i i,'i, jl ' i-i':"-.. ,"''...
eii de èer;te confr'oncàtie in heÈ begin van het."Eeizoen werden w6.gotrakEeerd op èen flink
--i-r^.- cn dat iuIlie, rràriï.i .wraík" wilden nenen waB natuurlijk duidelijk-. Nu.dat hebben

ïÍïii;';.Ë;-àn'àliià.-íà-aàze. overuinnins i,e1 ve;diend, maar vraas ne niet hoe deze Èot

àrand ig gekomen. ri".ro,n Juiii"', tàrrijf- jé al1e.ruimÈe ktijglr.op àe vierkahte netsr gàan.',
t ór'en romnelen ie miJ aen'i;là"àt; j. íà"Ét t"t Je zelf rnoeillit<.àóor hets aPeelveld zo klain
i:ï;"à;;':*Ë;'"ià..1Ét:ràr àà" ""Ë i "aREED, rrouDEN' - naar ja, lui§Èeren ig soms nier.her^.
!E;IiËËI"i"ii vàn-Jurrie l"-à.c-i. i".ilrr. tn't. heeft Kooe-van Jullie nog de op.tellins -

;;;;;;;;,';à"i- j"iri" heÈ beter wiàtEn ? Ík denk het niet'

,, c3r '- 1 rÉ'l sw .tk í3 -2l

";l;à; oo'eaé re hèLfÈ meE-primà voetbal èn dàarna r,ras dé concentratie weg en.kon de. -.

;::.;;;;"à;;-i.""r"ii kornen.- Gelukkig hsrst,elden ree onÉ goed en wonnen zo verdlend.
;:i'Iffiïfi;";--;:;-eË gàËJ ir"ii."a. acheÍdarechrer - maàÍ nieE aan die epeler diè het weei

;;;"à;;=;;;à";.-,'a irróop-'i;Ë-;;-;";;-;;"iË"' ÈrFs r.raèsrer'r" "broodJe bàkeljauw ??

Prëtti;e KerEtdagen .! ! '"'a^

.. "- .. ,': ' ': "'. ' : ' I 
.f,ttr

l]guict-luisb!'ti-st .';" "). : '.- .' -....'' :. . '"l,liï.i
oUDERS OPGEITET ! wilt u zoveel mogelijk oP IBNS verzamèl.en, want zoalE af geloperí'.z.are.r$ag
i;;"ï:";";;ï; i àuiolet à.t-È"n iatuírlS.it< nieE. De sPelerd van EI bedankt vooi het ', "
.là:'#Ï:;Ï":'i"íki;';ài'";;-";;;"ï;i;;-;ó;r iullià; dire jullie doen nog eteeds,méèr'oer de

Ëà".i"i. plaatè. ,Ràyniond EEerkte rteu je knie'
i, " j..tr.; .r., ,1 ,

Àuteur onbekenq-. , - .t ._ ci ' -.1,.1

gD E2 : LBIS E2 (8-6),
.:1

Dit was .rou'iypi""t een wedetrijd waarbiJ dè Èind zorgde voor eeri- rare ulÈ€Iag' De jongene

Ior.ia"n eén irèteldwea"r.ità;-;p;.ià.n pÉrfect'over ei hadden pech.daE de ballen er Eteeils
;Í;;'Ï;"',;ià;: ;;-i;-;;i;Ë -hadàn w" de-wind t'esen en dus de pèeh daE. we meÈ 4-2 achher
Ii."a"". w"-rr"deèn de 2e he1ft. vrind nee en due iouden wij vooideel hebben. De iongent gÍngen
::"ii;";"i"";;;;;";à Ëàqà"."". sà.4 overepel en lekker éombinereri zorsde voor veel
::.Ïil"Ë;; Y;;-";;: H;i;àà:ur.ur xl'o ook àcoren, wardoor ze ner rwee doelpunren verechil
;;il:;. -;ffi;;-.I.i'uË[-r"-"u' eenmaal z'o;" toch een conplinenE voor de jongenE, ze bf even er
;;;-il;"ÉË;;'- ,1-.tr"g..a.t Michàel ...":1: b1j...'e" : beterechap jonsen ' '' 

'

HANS

4.6.
houd

vrijd
j het klovorJ
17 december wordE de derde

qgaaa wordt er geaP
en laat6te klaver

eeld volgene
j"s
het

1,
& j okeravond van diË"jaar
bekende nRotterdamae Eygteen'lag

Bi
,en
se.

ate z
en
è atoËd ie heE rrverl,Licht gaan't,

De" aanva ncÍaEijd.iÉ 20.00 uur en u kunL u oPgeven
echrÍj f fornu1ièr.Ui1..ae.bar.--*

Bij heÈ J okcraa ie een max. van 6 Pergonen per Lafel.
bij Jan llam of .Íos Witting of vià het iri-

waa
,. J.di ,

3 '-í\ 'i. r
t

in Erek waren! F.-
ook afgeloPen week-

i: l'
de: avoàd weer redeli'jk

':rt '- fiF ",'\ - ^
rurrar,Àc :.foBnBr ! i
iI .i i ,r:\t i:ii !. Mari

druk bezochÈ, ":terrri'j 1

,;.,"*"à*i*'i*
pr].J zen' zeer

i -t: ti 1''t n

'de',IóÈerij
L,

2.
anne- Henn ayeIE I ',- 2sa 'pjr-n

NanB Coret
ten 1, v. Oven BrouwerB 5317 punten

519 punten 2. v,d. Berg..-,-,v.d. Bqrg\ 525? Punten
Niamat - Raincharan - .. 5128 punten791 punten 3.

-,.,Heide1, "l 13511 punEen.( t-
Poedel * KaffaPoedel Ina v.d. Berg

'de LENsrevue pagina 9
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K.N.V.B. 2e Klasse A

ffi

ffi
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in

I

t,

I

I

nvong: 
.l4,00 

uur

terrein: LENS, Escomp I

Heng0loloon, Den Hoog
.. De wedstrijdbal is/' - bèschikbaargestelddoor:

CAFE
IDE KLEI}IE DOELEN'

qul

IENS

adrepak
FOTOKOPIE SER\4CE

Zwqardvegersgaarde 130 - 132 Den Haag tel. 070 -329,82.45

, ,. TELEGAARDE

Layout en pdster
beschikbaar gestéld door:

ÀPELDOORl{SELAAII
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DE TENSREVUE

,vandeREDAKTIE ",-. i, tt' ..
Lever uw kopij vóór maandag in; 

"; 
, ; , u

wi,zigingen zijn tot maandagavond mogélijk!
. uiterste ihlèverteÍiïÍh' kopij:
Maandag 20.00 uur in het klubgebouw "

,l

'' .t ::
NOEDER

r 
':,.

ea

VE,,RA,.![DERIÀIc.EIV

,:lri]

l.loeder' ia altijd handig geweeEt uret naald en
draad. Dic wae nodig. wij uaren thuie rnet zijn
achten : 4 jongens en 4 meisjes. KledingecukÈen
vraar de een waE uitgeggoeid, vraren voqr de daar-
opvolgende nog bruikbaar Èe naken, Vanul-t. finaq-
cioel oogrpunt 

1as da!.noodzakelijk. ... ,,, ,
.some.wae kledlng o'p bepaalde plaatEen wat versle-
E.en 6n door de toepaEEing van alLerlei kunetgre-
pen werd getracht dit tse verhelpen mst nieE ion-
verdiengtelijk Bucces. i

HeE uoord íveranderen" werd bijna dagelijke ge-
bruikf, en niijn moeder beidacht hoe dat moèeulén
voerde dat uit. Menig large broek werd verairderd
in oen pluafour en eindigde a1s korte broèkJ Some
rnoèBt. je diep nadenken voor je vari een bepaald'
kledingBLuk de voorafgaande besEenming weer-,wist.. i.

! ,.u -.r.È i * *: ,l rr tn
Ten aanzien van miJn eerste zwembroek ben ik daar
nooit achter gekonen. Het ging om een waterdicht.e
broek voorzien van elaEEieken aan de pijpen waarr:
van je rode randen op je benen kreeg. Dè Etof var
de broek moet afkoneEig zijn geweeet jvan..een
zonnelulfel, maar er iE nooit achcerhaald waar
dat ding had gehangen. .. '- :'

Ook een organiaalie naakE over heE algemeen
groeifaeen door, op. baeis waarvan .vera4derd moeE
warden. , .._

VlaE heE ene moment. paeeend ia, wordt het volgende
monenE ala klallend ervaren.i. OoE z.ijn,er. elijta-
geplekken die als kÀelpunten woàen-gezien. Éo-
vendlen zijn er van b,uicenaf antt ikkelingen die
opgedrongen worden.

.AIIemaaI redenen om Ee veranderen.

NJ.eE ongebruikelijk ie dat er-dan een moment i6,
aangebroken waarop heE voranderingeproceB lrordt
ingezet : ER f.9 trtER .EE!Í DRàÀGIIEÀE

De redaktie glenEt (6n-ïij epreken dan namens alle
LENSera) het door de ÀLv gekozen nieuwe interim
BeeEuur veel 9li j eheld. en.tsgcce-B Ege.

il+'

Íl
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BARI(O: B!r (ommi6do
mw. l. van der Eorg
Kokoànootstraat 67 '' '

2555 xB oen Haaà -:.'
Tel.; O70 - 325 99 74

,Í l

E(O:
Evcnementcn Kommlsslo
mw M. van deÍ Donck
Jen Romoinstraot 37
2552 KA Don Haag
T6|::.070 - 397 65 32
b.'g.g. mw. M; Officior
T6l.: O7O - 391 07 57

ïrainels:
S.l.k 6 2ondag
M. Rog
Nicolaas Bootelaao 198
2273 AH Voorburg

.Tol.: o7O - 386 63 22
. l!. . .. , tr-.àoËÈei-àierdcs - - '

J. BooÍoma
A. DiepsnbrockhoÍ 11
2551 KE Don Haag
Tel.: O7O - 397 72 73

sckr.t6ri..trcdlhi6 L.
E.c..t. vittonUirrg '' .'"
Hongololaan 981 --*' '-
2544 GG D6n Haag
Tol.: O7O . 321 32 A5
fax(werk,rO7G367 89 62
of: do kantln6briovonbus
(bii de kloine bar)

s;rr;i;;;.r roiiloío''-
G. Kompèman .

Bur. Kampschóorstrsat 90
25qi AH Monstor
Tol.: 01749 - 12602

Algéméen lekretrriaat
W.M- Kouwonhovon
ólam riosstràat 2t
2552.C2 Don Haag
Tol.r o7o - 391 24 74

SEKO SolretrÍi!oti
scnlorenzondag , "
G.J. v.d. Kleij
Vorhulsdaan I
2892 BN 's.Gravolzando
Tol.: 01748 - 18149

Seniorarr zotordtg
J.C, Hani
Molis Stokelaan 1846
2541 GC Don Haag
Tel.: 07O - 367 96 87

Seniorèn zralvoatbal
G.J. v.à. Koii
Verhuletlaan 1

2692 BN 's-Gravonzando
Tol.: O1748 - 18149 '
JUKO:
Selrèt!ri!.1 jougd

P. van don Stoon
Chopinstraat l03
2551 SV Don H6a9
Tol.: 07o - 3S7 0l 54

Sponeozolon

- J. v.d. Lubbo
VllorboomstÍaat 303
2564 JA Don HÍidg i
Tol.: 070 - 323 35 25

voorzitter: -.. , ,iÍir.r !!!:
A.M. Corqt

Vocant '_.-'t, ' Hengololaan 589
; . -:, ' .:ri,', \ 2844 cB Den Haagr" -* 1-1.'.1 iTot.:O7O-367 1090

'\'!- '' èi
Sokroràris: .. ' r' -:Lid:
W.M. Kouiisnhovon ' F, van oiik . '
Bram FÍosskaat 2l Jan Barond3elaan I22
2552 CZ Don Haag 2585 BV Pooldijk
Tot.: O7O . 391 24 74 Tol.r 01749 - 47255

es!!i!9!!9.cs!s:
A.H. de G.oot
Por2iklaon 25
2564 TV Eion'Haag. ;i '
Tol.: O70 - 325 l5 50 ï'

SamënrtollingbeBtuut.

KONTBIBUTIE BETAUNG TERNEINEN EN KLUBGEBOT'W
Poslbank 336711 Hongololaan 600 ., .-. 
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de redaktie

. K ,.8 R S,T ,',93 ea tr[ U Z ,I,E:K i,r,r, In ].984 verzamelde de leree
zange; en compónièt Bob Geldof een aantal mueici om zÍch heen en dook met
her! de atudio in om binnen 24 uur een plaat ep Ee nelien.màt. atE titóL:"

. nDO THEY KNOW IT. IS CI{RISTMÀS?Í.. De opbrengEt ging naar het hongerend ;

, Ethiopië. : '. I
; DiÈ inlEiaEief vond'nàtblging in divdrEe overlevingeprol ekr.en zoa1E trIJive Àld l
. en 'rFaHn-Àidn. ". ,. .,, ..

Nu bijna J! jaqr l3Eor i6 eg. nog eceede níets verànderd : er ie dog eeeede honger, oorlog en
mèE ons a1len proberen we de.'aardbol tè vernietl,gen. À16 Í{e nu muziek zouden cómponer".r, -h.t
werd een breurmarB.

Beàenk ecleer ,., Ora vre'de aarde in lruit<leen hebben gekreger, ,", orrr" kindere;. " 
':":' 
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LENSREVUE ellde DEESTDA GEN

Deze KERSTIEITISREVIfB is voor 2 weken.

De volgende LENSÍewe valt in Íw brievenbus \rorosdag 29 .lpc-nb€r.
',|

Ook dit wordt een edide vooÍ fwee weken
- inlevertermijn kopij : maandag 27 dwember voor 20.00 uur - (i.v,m. het grote aanbod
kunnen, srukken die binrienkomen na dit tijdstip uict meer geplaatst woÍden). ::,

de redaktie

van köbij

'Vcrn Hat BasLU\J

3283 A. Debie.

s

, 'í
SEZO, 17-08-1972, HenEéIo1aan 348, 2545 ,fZ Den Haag,

3244

3286

3288

A.M. van Oort, Leider, 17-12-1939, Dedemsvaartweg
2545 ÀM Den Haag, EeI. 3210954
O. Àldemir, E, 2 6 - 10- 1984'i * HerÈenrade 338, -'

2544 HP Den Haag,' EeI'. 3670934
M. Sahin, À, 15-05-1976, c. DouBtraat 6Oa,
?526 NH Den Haag, tel-
P.M. Hoet,-F,. 18-01--1988, TerracoÈ Uagt.taaí 42,
2284 HC Rijewijk, rel . 3935341 . ,

Àfvoerèn als lid:

3 98

P. À. schaapveld. - i.
D. v.d,., Beràh' -c. EsÉilfie . ' ,. :r
À.V. Conlei. . 1,

3024 H. G.Àl dè RooAe
3100 .f, . Hayen . t

3101 N. Tèktàiriieolfui

,,{

Ir'.-
1i. "

+**

PAPTL UATÍ DE ViTBEK
>>>>>> A. s. zondag gaan
we hec weer proberen om
,Nico siliakus, de all -
' róunder van D4, hPupil
'van de week" tè laten 1 .
! ai j.n_,!i j de wedsrrijd

R O O K Vit O A S ?.
' - nleÈ op, vrant bij de wed--

;i r:..; ,. "r.LÍ 
j4 LENs-.vroS ,zíjt ze

. .,.er vreer die eappige rook-. lror6t.en met. of zonder
broodje.

L; L_ENS-VIoS .

Nico, we verwachférr je om 12.45 uur op LENS !

.=i-t::=:=-*,
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Nieuwè feden:

\\ /i, -

314 9
319 7
3 213
3222
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:.EEjT INTERVIEIT >>>>>> op de bark.praat íohn vaa det Lubbe meb EED"SpÀI

PraEèirr mec Fred ie een gezelli ge..bezigh_eid..:at;
r\"

iE,htj i.nog m iddenl in Èei..1aÍige .schoreln§a1iérlödè In dic eeizoen kunnèn 4 wedstriJden achorsirig
gewoon Ewee naanden èr naast bet.ekenen.

Fred iE aL heet 1
ren.Mets een paar

an9
onde

Iíd van LENS, oÍn
rbrekingen heeft Prehij

cie8 Èe zijnt"
alEijd voor

;J;i; iÈ,'c:ji,ài;_
LENS gevoeÈba1d. DehiaEen in zijn voecbalcarrière zaten i

sonE waB hil ineene verdwenen. De
ndeEi j

1
d dat Fred no
aaEEt,e I aren Ë hij veel

J

al onbeÈeken-s
volwaeEenér én heefÈ meer verantwoordeli j kheidÈgevoelHij ie bliJ nec zijn vereniging LENS, omdaE hi j iederèeh kent en iEdereen hem; hijvoelt zich op LENS Èhuis, op z'n gemak tua een alle leden.r,Jé kunÈ fiét. j edereen een praaEje

rnaÀ;àa ovet- voetbaT en ardere di-ageà en àat vi.nd ik hé7angd-jk !,Fred betreurÈ ale geen ander daE ong eergle er zo Elecht voorsËaàt , maar ziet de,-omrnekeei 'naderen. ?echniech vind hij LENS I Bt.erk genoeg, maar dat boe!j e èxtra en daE "
beeE emeer felhei d zijn nodig voor boterè resultaÈen, "Helaae ftehberr we dit ee.lzoen ook,ààr( Pegh,, zoaJ,e tegen [ÍesÈ]andla en ]IM,SH. ?och raooÈen rs€ aarv4 77end bTijwen .epe7 .rta.qrook tot de--laaÈate ZlinuuÈ" vindE hij. é,t,

Hàc ktinkt. volkomen 1ogisch uit de mond van Fred, diè èèn voorbeeId van doorzetEinge-vermogen en st.ri j dluEt is. À]a pluspunEèn van zljn.elgen apel noeÍnt..hij ook r een grooEIoopvermogen, verdedigend en aanvallend kunnen , opelen en, alti jd po8itièf dehke weet

baar was

dar hij vaak Eé irnpulaief handelÈ waardoor hi'j hèr o';erzicht
een echijnbeweging èn iÈ ietE,,te.vee1 o
een .beÈere wedÀtrij dmental itel c 'àair men ig prbfvoetballe

eome l«ri j t ie . ' zijh epe l'mistp sneiLheid gébaóeerd. I5r Ínijn,ogen heeft hij echEer

n. Hi

ri
venÈjeB

Fred is crainer van de C-jeugd en dat lwerk vindE .hij heel, Ieuk. .Hee, is mooi om die -.

teehriiech teat Ee leÈen en,on een echt tean tsè maken. Dat laatBÈe vind hi j hetmoeilU kBÈè work bij dè C-eet es. ?rooat e Fred, daÈ iÈ bij senioren nog Bteeds moeili j k.l
l

r. ,.

De j eugdE ra iner dènkt daÈ de eugd egolatiecher iE dan pak we9.10 jaar geLèden; het wéer erg

l

)

1

gËapp+g,.iE;, éè dat het bezoek .van zijn pupillen op zbndag bij LENS I I!
Pïed iB Èechniach inseallaEeur met in het bi jzonder loodgieteri j en dakbedekking inheE pakket,. Samen meÈ _zljn vàder en broar voimE hlJ de FIRI'IÀ sPÀ, dle een grooE, reclamebordop on6'vèld heefË eÈaan. Mèt zo'n ei§en bedrijf heb je een dru[ 1even , ale je zo hoog..

voeEbalt a1a Fród. en,ook nog .junioren trainÈ. Een enkele keer foopC de planning weleenÉ'-fouÈ .

hij a1s wibtr€nnèr Iid'x'as'van iDe S
Erainen. Nu ie hij blij dar hij voor voetbal heeft . gekozen .

Eij dj

daE niel het oèva

Èoen er nog wac meer wrij 99

è. eamenwoont.. ToÈ ongeve
' celukkià kan Fred tijd genoeg

er drie
parcaann i hij rebd I

rrri jmaken voor zi
aar geldeo wae. hij

jn vriendin meE wie hi
dagelijks aan het trainen,

ange aÉ-etanden èn moegÈ. dué

j nu al een

Op 17 okEober wèrd Fted iegen -Lugdunum op de bon geslingerd èn oll 9 deceddcer, Ei j deneone §eoprek, 4oopÈ hij vurig dats dè uedstrrl en tegen S. J. C. en VIoS zullen doorgaan, À1srid
t'iB, zir,hlj in 1994 nog meE die EchorElng in zijn maag.. -

Pred bli jkt eigenlijk geen Br apper te ziJn, hi wag en ie vaak rhuie. vorig. jaar,)
z elldii bij !BNS rohdtl

dt van ru
ePèn, gi
Etige nu

ng
ziak, waarechij

hij weleens
nlijk aIs .t.egenhàn-
op -6Eap.': Noflraal ,

s Mariah par.ey -en 'Whi
romanEiBche

Èney
nuzi ek nog'neer Èe

HoueÈon, zij ri"

geeproke n i6 echt.er graag thulE Hij hou
er'voor 'zijn drukke leven en 6port. Àrtieaten aL
avor19È,,ma.ar onder invloed.Ían zijn vriendeh begint hij

waarde ren.

g
Í.

' ÀIB hij tocli' ul tsgaat iE heE meeEtàI nàar de bioBcoop.en bi.jna: nooic. naar eèn
dansgelègenheid . Thu is ie het ook zeIIig 'tBen CD-tje,draaieni .eent spe77etje.. doen of éenge
videofiln bekij ken; keué genoeg. n

een e_c-hEe -tv:kijker.is Fred ook al
I een bèetj

nieE ,- naat
e apannènd zíjn zoalE Jcl.l

hij, kijkt z ijn het aporEproàranima, s en
ffhanger'r meE Sy1\ieater;

aie
f iIÍns. zo'n fiLn mèeÈ we
Stallone:. .,.:i.:",1i{:1 r.i i; r

Een gelukkig leven met de nensen waàr
gÈ hij, maar,íz

)
I l n wriendin,komu daar nu b

om geefÈ iB het belangriJket.e .ïöor hem. ',Deíj. Zíin vriendèn-r
e

f,ami 1ie Sp,+i .i6 erg closetr n ze
!kri ng. vergeet, hij ec
avondj e op 6tap.

hEer ook- niet 6n een-ènkele keer gaan,_de mannen zonder aanhang èen:.

Een dure auÈ.o of andere koBEbare zaken dragen nièt blj toE Fred,s ge1uk. nIE bèn',geTukkig er È6vIed€fi net wat. ik hebn. dIk ga li ever Tekker.op vakantie dan dat jk dure
d.ingeD bezittt . Een van die landen waar raag.hij ,s naar toegaaE iB Duitssland Í,

amping, waar
De fami{ie l sp-a

. 
j ekomt aI vele jaren achEereen in santic Goar biJ Koblenz. Daar iB een rnooie cvele vrienden en bekenden jaarlijke terugzidtJ lekker wandelen, een beetJe. yissen enbíjkonen van alle drukte I

IK yriag Fred of .hij beaèft. dat hij onczetEend populair ir bij IJENS: Da! bedefr hijniet, maai hij :zegt met ledereen goed te..hu:nnen opgch ieton. rl{iemand le ook vert,e-? end Èegen
ni1', .. vanzelf6prekend, denk ik, màE zo,n karakter. AlB er veel meer mensen op de wereld
waren a1 g Freil Spa, hadden we geen oorlogen meer,,hoogBE op zondàg tusaen 14.00 en 16.00enEtuur. r rT1. -\'-ii

oi*';rr
' ' -z-,'l3:" :

Ë"jo' "jr-i rrll
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sëIf; Sanioron

t' -' '!'; i'f:.
due kànnen wij u hi

-, 
-r'- ï,r,il-r 1., i

Hor,rrmissio

. I !'ii. '

erbij de

SEI'ITOREM ZONDA9

Jlc. 1
D. s. 2

- IJENS 1
- LENS 2

LENS 3
IJENS 4 -

G.P. S
S.E.P

LENS 6 - VRI,]
LENS ? '- W]K 5
TAC '90 7 : LENS 8
LENS 9 - VRI,J

'' . '' i r :r .'1--r'-_ i" i
UfTSLÀGEN . È , -:-,.,.t
:11Í:1iil lgl :" di:.y":kend weer vorop gevoerbatd worden,vo.tledrge uit.Elagenlij Ët. presenleren: -- . ,

s
G

1
5

0
2
2

1

5
1
2
4
5

10 - 15
1o-1+
9-12
9 -72
9 - 11

3

1J.
0

Í.,ENS3-cDs3(2-2)
Door bleeEureg en achoreingen noest 6ns 3e
vandaag meE maar.liefse 5 invallers aantrÀ_
den_Eegen het IaEÈige cDs. De t.enweaetiiia
hadden ne ÍmmerE met 2 - 1 verloreh, ÀIvó:rens hee verelag te beginnen, wif ik dé in-vaIIerB bedanken; epeciaal Barry die ons naeen kort Èelefoontje uit de brand kwam hel_peh. Bedankt Eric, Roger, Marcel, Earry en
Leo !

In de !-e helft troffen wi'j èen agreesief
speLend GDS. ook aI mede àoor de-nieurrÀ-ea_menatelling van one rean ktrarnen wij onderdruk. Door ci{ee misveretanden kwam'COs it0 -.2.. Door het goede verdBdigen kreeq hètgptiEch sterke cDs Eoch geen échte kaieen.Neen. de mooiste kans kreeg LENS, echter deinzet van M. Àpontoweil waÀ ieuwat t" 

"*atr.
De 2e hèIfÈ gaf een boeaal andèr beeld: LENSspeelde achter 1 tègen 1. Wington Bcöndnaa6t teo in de epite. lIeE was jahmer daÈdeze wieeel cen ko6t.è moeet gaaí van de uit_stekend apelehde Barry otothóorn. cDs wigÉgèen raad met dèze veran<iering. teo van Ri.irrachter- de _epit6en, liet zijn àaaeepefÀre 

--''-
uitEEekend voetballen. De ene aanvài na deandere IieL LENS de tóeachour,rerE ,ien. Nitien minuten,epelen liet. t{inston, aie heà1rJverrg gras, 1 - 2 aantekenon,.rDe faEe hier_
la ïa! er maar 6én ploeg die v.,óetba1de, LENSduE! DaE er nieC meer doelpunten vielen waE
aan de uiteEekende keeper van eDS ts danken.
MeÈ nog ruim een kwarEie'r te Bpelen kopte
Í,IouEer na een fraai genomen vriie trap'ong ,.,
tweede doelpunc in (2 - 2) . Hieiroee wàs dielange erg bIiJ, lrant hij maakEe ziin toui i.,dè eerBt.e helfÈ hier meer dan goed mee! 'Eén minuut voor tijd werd hec àoor l{inston3 -.2. Eindelijk wae die keeper verelagen,
doch de scheide keurde het dàe1pLiàt. o.-orrlduidelijke redenen.af: eindetanà aue , r--2.

GROEN Í{IT '58 . LENS 5

ov.rlqc ul,Èsl.,qbEt :. - ,

H. B. S. .. -..R.K.À.V.V- ,

DUNo "- VELo ..i
DUINDORP - BMT
G.D.A. - VREDENBURCH
T,AÀKWÀRTÍER - CRO}TI.ILIET I'

K;N.V.B. 2e Klasse A

ffiffiffi§E& {$ MHffi§ffiffiffiffi

tuffiffi
Wffiffiffi

Í oonvorig: .14,ffi uur

terein: EN$ hcomp I

Hengeloloon, Den Hàog

alongènË bedankt. vooi de inzët en volg'ende
week hopelijk met een kompleE t"^. uÍc iÀ

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

nge

;
6
1

It{
:-2
-6
-4
-1

1. LENS 3
2. VELO
3. DUNO
4. BMT
s. n:«.1. v,v.

Trdnlng nict gcsatektecrdcn:
GIKG DONDERDAG 2o.3o uur

'DE KLEINE DOELEN'
tr

APELDOORNSELAÀH

A
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ven spe

TUSSEnISIÀ$D
week §een vetslag van de E;il.l Lrof

.rong
eri d

PRocRÀfuÀ zoNDAG tg:''àsc8ítrE,w. 7sg3'

i;ri» l.:v.m. "de liraPPS inlevert.Ë rmijn deze ,,e-e.naài.íe1 Len tusEensË-óa

voelE de hete adem in zijn nek van Hane Àpontoweil en He
dteigÈ Brian Linge

nk v1l,
r. maar hij

1,.

op de 1e pLaatB staat, voorlopig nog onbe
'I.Ianrooi

À16 Àrno de
íonien zi'j e irek

en Ricardo Tettero Èi
ce bedieigín§'voor

jdene hu
de top.

n wedetriiden zo conecant blij
JI

Ien,..r.,

t u

r.4.00
11.00
12.00
10.00

14.00
10.00
11 . do
11 .00

IrENS I
IJENS 2
RKÀW 6
WIPPOLDER 7 _

tBNS 5
RKAW 9
RKÀvv 12 ' :r. .' -

.LENS 8:;.rr -.;. '.' ';':
svH 5 - ..-',,.r r." --

, .3131/s69
., '-: 325'1 / 62'7 . '

32es7646)'.'
3329/681'3.1

v10s 1
VREDENBURCH 2
IENS 3
I,ENS 4
vri j
t ENS ,6 -t.. LENS 7 I'

,t l Br.iAUIi 'zwÀRT 8.
. IJENS:9 ',.,,' .

7O04/52r
1033 / 62r
3085/5s5
1122/s66

. sl-uyteï
schreuder
. Harm6èn 1i:, ?;1r I :,, I

J.C
lJ,
R.E
N.N

1
7

2
t'

N.N.
N.N. .;

N: N.'
N.N., i r'

-. :... t.^
VRIBIIDSCEÀPPEI,I.]T WEDSTRI{'DEN! T

9 ,IÀNUARI 1994 14.00 uur : TONEGIDO 1 -
. f! , .--:._

WEDSÍRÍ,.IDPROGRÀI{IÍ,A zONDAe Í6 JIINUÀR

14.00 uur : TONEGTDO 2 ÍJENS 2I,ENS 1

r 7gg4

.: ^( J -- r -...- §

Í

rh

14 .00
11- 00

IENS 1
I,ENS 2

OPSTELT, NGEN
LENSlt./m3:
LENS4t/m9:

RÍ.]SWI.IK 1
R.V. C. 2

I,lagner'
G.L. Sinke

. i-..
s;'dé,Nenhie ( 366

" -':r " ti
,.a

€

1
t
M

'; 
J

1O04 /521
LO2O/621

1

overigg progranma' p voor 9 en 15 'ianuari a-B nog niet bekend!l

; wordE door de trainer ÈemengeÉte1d
. a1s vorige wqek i:l

A F S C .tÍ.,R rÍ V .E IV .:ii
LÉNS .4 sekeriB

Heijnen
de Groot
DuiyeEteÈ
Wituing .,
Khammar

BT;T PROBLEN,EN : G. v.d. KIey (orzqe - rsrag)

ÍERREIIíE}Í :

,F
H

.À
,G
.I
.K

',.(323 L1 30), - b.g.g.
. (346 10 88)
. (325 15 50)
"(01891 - 17 9{3 )
(327 30 5s) - blg.g.' (352 02 10) - b.g.g.

, .!. i,
E. Kuík (367 73
À. Blmahi .. (323

I r. \Í À

67 98) ' ,
LENS
LENS
,LENS

I,BNS

5
6
1
I
?

LENS

-it

.,. Il

' ur'-'"
t( 'rr '

.'. i'..t , I ,'

00) -,or
95 19). - !r

: ir "ei' i,' : :.-

bel, 015--615I57

LÍ,GGÍNG
R.K.À.V.V.,
Vlippo).der'
s.v.H. ,

: sÉorÈpark Kasteleàring, LeidEchendam, íe!. 321]2:-5:
': SporÈcamplex troude Làann,' Schoenmaker66traat, Delft,

,. .: EraÉmuweg t/o Ded-erdEvaartweg, t.e1 . oL742-9.66af , . . ,

Lc'n§s 'ëé sícorE@n ,vcrr^r' c)e ZI\A 'làc,èl@/F-i

S.EIiÍÍOREII, ZATERDAG

UITSLÀGEN: Ook

JE

,tc2

'hier- eén.vóllëdig prograinma i -' ÀRCH/oRNÀS'1 - LENS 1-: I': 2
i: ,'..' ' RÀVA 1,r.:-' : -. I,ENS.2 J :: 6 - 3.

PROGRAIIITITA:, ZATERDAG- 78 DECEMBER 7993 ),:1 .21 \\Jt'l
u1

, ft1. "-; -" i
14 . 00 BLAUW: ZflÀRT 1
11.45 LENS 2

- LENS 1 ."*'. -
- DUINOORD 4

' r ' ; I ! r ,i:;t ,

EvenÈueel afmelden en informacie bij ,John Boerena, tel'
Àfrnelden LENS 2 bij "N. .v.d.

' r'{ tt' 
"I

, te1. 396 20 16.
i:[- ri v, Ltj:r!Y_.i

Nouland

1 ! .1ó26loo6
1060/013

VRIEIIDSCÍÍAPPEI'I;ïKB WEDSTRIiÍD: woenÉdag 22 december, "20.00 uur: LENS 1-- Rr.ISwr.rK 1

LXGGÍNC TERRETI|7EIÍ
BLÀI,VI ZIíÀRT ! Dr, ManEveltkade, Wa§Eènaar, tel . 01751-L5787
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ZAAI;PROGRAT{IITA'
dattiE' rí d thuit ul,t klisao zr8]. gchcLdarechÈer
vrLj.Ll .1,2 19.00 LENS 2

I9.4 5 LENS 1
BOI{EMEN 2 R2À
SNÀCKBÀR EN.IOY 2. RlB

OCKENBURGI{ N.N.
OCKENBURG, .,.,.. A. MMERLÀÀNa_.t : . ,-ïÀ..-

KÀSTELENRING. N.N.
, HOUTRUST 4 E. \r. van Maanen

:'
maan.2o.12 22.20 SEV 3-

woen.22.L2 20.30 LENS.1

LTEG|TNG SPORÍEAL '' '.!

KÀSTELENRING : LEIDSCHENDM

QÈurus a

. R2A

R1B

I.ENS 2

tulí VRN HÉT J€UGDfBONT: atgomae-nkonti:ktporsoon:
' Poul v.d. st@sn, ChopiostÍoot 103. 2551 SV Don Hooo. tal. 397.01 .54. 8rj goeo gehoor: FrÀold v.d. Don(k. te|.397.ó5.39

WEDSTRI;IDPROGRAIfrqIA A-B-C-D-E ei ,F iIWA\ ;,.-..-,

À f B I Í. Ir E N voor onder8taande wedstrijden alleen bij paul v.d. sr.een
(3910754') i zo epoed.íg mogelijk, doch uicerlijk de dag vóor de wedGtrijd voor r19,00 uur, B.g.q. bo1len naar ArnoLd tàn der Donck (39?e5i2) ' -..-
Ín uirerBÈé.nóoà nog op àe dag Eelf belten naar IrENS (geergi+) bij iemand van
de Jeugdkornnieeia . ,ri - :

elfEa1 datun èanvang t.g".rÀt.rrdà" 'uit/thuie vela/rËrréin sah.k r,ENs

Rijewijk À1 uit Sp.park Pr.Irenè
HMSH À2 !' chuia ,V1',j L3.00 (auto) 7-i 

'À1
À2
B1
B2
c1
c2
c3
D1
D2
D3

D4
D5
E1
E2
E3
E4
E5
B6
E7
B:8
F1
F3

18
18
18
L8
L8
21
18
18
18
18
18
11
20
18
18
18
18
18
18
18

,.18j: -, 18
---.- ".18

de
de
de
de
de
de
de
de
de
dè
de
dec
dec
dec
dec
dec
dèc

ë 14.30
c 14.30
c 12.30
c 12.30
c LL.00
c 18.30
c 12 .30
c 09.30
c !2,45
q 09.30
c ,12 .30

oDB )
auÈo) -
auto)
auto)

auto?) ' 1.

auto)

11.00 ÀDO D4 thuis V 1 10.30
1?.30 LENS D4 of D5 ÈhulE . 'V 2,i , t?.,00:r ., 'Lr..- Í ,.09.30 Tac'90 D2 thuie V 3 09,00
L4,45 vuc D3 thuie V 3 14.15
09.30 Vredenburch E1 thuiE V 2 . r: O9..Oo, ..,
1O.OO HIiÍSI{ E1 ' .. uit VrederuBt.Iaan 09.00 (auro)
14.30 ' Groen VliÈ'58 E2 'Ehuiu ' V 2 .- r+,OO '.
11.00 oranjeplein Et- uit Zuideipark' 'rrr' 1o.oo (auEo)
10.30 \ HBS 86 ule Daal en Bergselaan 09.30 (autso)
14.30l\DuindorPgv,M2,.Ehuie")..,va..l14.0o
1-1 .00 t-. RKDEO E4 ....uit -- Sp. parkwsg/Nootdorp 09.45.-(auEo) -_ . .11.15,...GravenzandeP1Ehuig.-v.2.*..-'l0.45*
ir,rs ...-- LaakkvraiËier. Fz. i--.thuiE'-'1,' '-:,v.2..-' :: -. ..10.4s -.:.-.. i.. -;;:;

DWO 82
ODB 81
RtJ awijk cl- sv ,35 cl'
l{eat landia C2
RVC c2
vvP c1

, ViteEBè. delft
vros Dl

14,00
v 1. 11 .30

AlberdaEtraaÈ 11.45
Sp.park Pr.Irens ' o9,45
Buurtweg/W'naar 1?.15
Sp,park Hoge Bornen 11 .00
Í V 1 09.45'Zuiderpark -'^v L1.45gp.park Tandhof - Zuid. 08 .15 .

Me1is gEokelaan. 11.30

v2
v2 - -u.3p...,'- 12,.30' "'

,',

D1 ,

ÈhuiB
uit
uit
uit
uit

thuis
: uit
uiE
uit

dec
. dec
dec

. dec
laa".
^dec-
' dec
aé;

" 'ta
-- -. 18

18
dec
dec

13.00 Oranjeplein F2
13,00 Í,reot1andia F4

thuls
thuia rrr;ir.,fr,\r!

*:', -,, r 'r.,i:
LEN SREV U E en dc FEESTDA GEN

Deze KERSTLENSREVITE is voor 2 weken. "l i

II
I
I
I
I
I
I
I
I

,l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

:J

De volgeode LBNSrcwe valt_ io urr brievenbus u,oqdrg 29 deo€obeÍ,
. i -r ,i

Ook dit wordt een editie voot twee yeken - inlevertermijn kopij : maandag 27 decemb€Í voor 20.00 uuÍ - (i.v.m.
het grcte aa bod van kopij zrllen stukf,en die bimenkomen Da dit rijdsrip niet rheer geplaarsr worden),
dC rcdAKtiC !!!! BETIIAR,EN DUS DEZB BN DE VOI.GENDE REVUE !II!!
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.^ . BT;IZ,OIÍDERTTÉDAN
Àanw.ezig Jeugdkommiss_ie : W.. ,Helmen, E. Kuik, Irl

Ir.qa gDdcrEÈa..udc topy orae,§ocd door. r
- wintergtop, ko! ÈrjàuÈies eEc.

opEtellinqen alÈ bekend met uitzondering 'van

Reuver en P. Schuurmàn

..

oLethooinvan Diemen. on iB-.
v.d. -Berg
Sahln

" de Roo , ,Í..., r..
v.d. .Gee6t
Nazarali
Ilnnu
v. Oorb (2x) _ ,.
Àldemir
Hoèt i

zoÉder :
zo4der :
met -:
zonder :
zondor . r

. zonder :
zonder :
iorider :

I met '' ':
zènder :

O LENS
O I,ENSÍ-
O IJENS.
O I,ENS
O LENS
O LENS
O. LENS

O LENS

À1
À2' '

ès'
D4
D5
E6

F3:,-

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS.
LENS
LBNS
LENS,
l,ENS

.LENS
LENS
LENS

12.30
L1.00
11 .OO
10.00
09,00
1o. oö
1Í1.. 0 0
10:45

ÍÍt.
l,l.
g.
D.

P.
G.
o.

s

Bij twijfelachÈig weer mog
weten Írij echE nog nieta)
door gaat of niet. líoet je
te komen.

AFGE trEURD, of ÀIÍET ????

en de epelers van D1 t,/E F{ vanaf 08.00 uur
naaï IjEN§ bellen (3661314) en nergena anderE
voor 08.00 uur verzarBelen dan zlt er nieta

g. C H A D A.W'P R O G R A N IIí A

. .-:
:. ._

.'. ': L i r, '' 'li
(nieE eerder, wanÈ dan
heen of hun wedeErijd

andere op dan gewr.ron

De gpelers van À1 t/a C4 die voor 09.00 uur moet.en verzamelen mogen ook naar IJENS bellèn. .

Verzamel je echter PaE na 09.00 uur zet dan de Ív aan en EÈen af op blz. 602 van tokaÉext.'Zij laEen zien welke. $,ed8trijdén zijn afgekeurd $raarbij het thuiedóelende elfta1 rirordE
geEoond alg het afgeheurd ie.'

ri

Bi

ne
VE
op

j
1

alqehele afkeu
e spelere en le
. Er zijn vele
hard op lKwiek s
het veld of _op

ring welken we deze week weer een al-ternat.ief programma af. t{e verwachÉen
iders meÈ btj zich : sportklèding, fralningspag. voetbal- en eportechoe-
alternatiieve denkbaar zoa,lB voetball,en in het Zuiderpark, op Íbt. etraód,port,. in de zaal (alieen voor E- en F) of toch ergens èen ueecrild Epelen ,hetskunBt'gras.Gawoon.overaIrekéning-mee"houden-Enkomenhoor.i!t!.,

aÀrwai,tc: ELFIÀILEN i vbnzÀuBlrr,ro , '

n

1.2.30
11 .00
11 ,00
10.00
09,00
10.00
14.00
10.45

0 woengdag 29 dec.
t!

0 donderdag 3 0, de.g ..

o maanda<r 3 i an.

o dinÉdao 4 ian
i,

0 woènBdag 5 jan, 
,

0 zaterdag q jan.

À1 en À2. '
BI en B2 :r/
C1, C2', C3 en C4 '
D1,D2,D3,D4 eh Ds
El- en E2
83,E5,E6 en E7
E4 en E8
Fl en F2

tfainen
trainen'
trainen -

trainen'
trainen
trainen
tral,nen
tsrainen

12.30 uur LENS F3 §n F4 Erainen 12.30 uur

rèveh gaat er met ingang
daE er.van 22 deqember È/n'nóg'wel wat gevèetÉald.
pub!.iqeren,we :9tl _ .. . : .- I

D É Wf IÍ?ER S I O P >,,,,> zóàfa rre Vorige wóek ai eeh
van woensdag 22 'ààcember een kleLne winEerBtóp in, llt wil zeggen
4 januari niet. get.iàind wordt door de jeugd. Zo af en toe wóróË er
IIet programma van voiige.week waB nieE hefemaal correqE. Hieronder
aangèpaéu. progriqqa. : '*. - i "..r."' ..--

EI en Fl - tlSS midwintertdèrhóói
P2 en F3 - zaalvoetbalt.oernooi van SchÉvèninlen
E2 en E4 j- zaalvoetbal t'öernooi van Scheveningen
19.00 uur Den. Hoorn - LENS C2
A1,81 en cI - HBs rnidwintertoernooi I
E1-2-3, E5-6'7-8, F1-2-3 - ivraLuwènzaaftoérnooi
C3 en.D2 - zaalvoetbaltoernooi van scheveningen-
E4 en F4 z[,aluwenzaal t.oernooi ,
EL E/n.F4 eventuele finaleg (nrs 1 van de podló)
Sbarten. weer aLle traininqen
Competitievoetbal voor À1-t/rn F4

Volgendè week za1 er geen LENSrevue verechijnen omdac er op 25 en 26 déceIÍÈer gen voetbal]en
i5. De eerót'Volgende LENSrevue zaL op 29 dècember in de bue valIen en daarin Étaat het
programrna !/m,9 januari. In de eerste week van januari vergchijnt er dua ook geen LENsrevue.

de lrENsrevue pagina 7
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K O .U 1l R I B U T Í E S >>>>>> Helaae mogen einde..afgelopen zaÈaïdag een aanEeljeugdleden niet meer voeÈballen en Èrainen "p irlis.. o..,"AÉr, i-"-1.;;;;;:. dir, seizoen hoqgeen cenr konrribu.ie i6 beraar.d. Dir kan ""i""rii5r-"i.t .. *i:-tàp." ààE'a. o,rd"ru .n.1 -betalen waardoor hun kind weer sauw r.""' l.à" 
-,',à!iË;r t.;. t,liï ilij rlri"i"aËià"n er nogmaal' opda. op 1 februari 1994 de hele Ëontriburi-e *nriàn- mo"t z:.3 n" 

"veí-Ëer 
-;;i;;" 

1s93194 neruitzondering van die perEonen die vÍa "." 
póv ËJlif"n. --".._-,::-..,ïl-.ïï-""

E.U N D E L Í;I K E y O- E-T.? A L D À G'>,,,,, op zaterdaq 4 .iuni r-es4 wordr inher sradion van psv wèer de randelijke voarbaldao gàorg"rri-r"ÈrE-E6EirË*ËiB. ook dir jaarhebben we h,eer kaa.ren besrerd; .""- "."tii 
-.iEËIÍrén 

-tínn.r, à.-a."à"t-i.Lï naart.ae.,De.kosÈGD zijn serinq n'f . f5,oo par pèr'oo! 
",r-Èii-i" arag.n--i.n-aJ-ïàí)"ËIài.o"."n. zijn er .erfrallen van À1 !/m D5 die naàr aË2" aàj i".-ririun, ai" rur,"àn à;-i;iil; konrakr opnemenmet pau] v.d. sEeen. Bodenk we1 daÈ het Ëe:.e tàai-rnoet gaan en aat rrei-veiloer met ce. 

.ouder6gegarandeerd moèt zijn, want zonder .rr"rroài-to*:i" er niet! !Tot op heden hbefr er nog geen enkels leider s;rË;g;;.à-;; " . 
., -l ;, .,,'*..

K A D Ei Ëlu n .s u s.>>>>>> r.n"r piter J, i"-.rs"rp.oken om in her 1e --.r*l ;;;ilf994 een vervótq ce oèven op de kadercurrrr ,", Jge1.p.n. jaar. Dit keer za1 de nadruk kom\ente rissen op'heE sevén ".n È.àini"!""-;;;-;.-Ë";à. cedachÈ wordE aan 3 _ 4 avonden.Natuurrijk een mu€r voor onze jeugàurainers/:.ÉraË..... rnrère'Ee : p.n'-rirr jpö.ilï:ti: p",,i,v.d. steeni ro ap heden zijr ei pà" + ài"*"iài;;;; .bt#;: -- 
- 

' ,:*: -,"" " _ ..ror.

urrsÍ,AeEN;ÍEUeD
:,

LENS À 1-
LENS à2.
LENS 81
LBNS B2
tENS. Cl
tENS C2.
LENS C3
GDS CI
DSO DI
Àrch,/Ornas D1
Quick D3
LENS D4
VIOS D3

.,qI:J

- vuc À1
.- schiplui . À2- Delfr 81- I,TIK 81
-.wc cI '
- Naaldwijk c1- Rijewijk c2
- IJENS C4
- LENS Dl
- IJENS D2
- LENS D3 ;
- QuÍck Ds
- LENS D5

Gravenzande F3

1-5
10-1

1-5

0-4
3-2'
2-4
7-2
4-1
1-S r. i-
4-3
4-2

g

,Í i,

IENS E1
KMD El
RÀVÀ E1
HTSV EI.
ÍJENS E5
IJENS E6
LENS B?
LENS E8
GDÀ F1
Duindortr)
HBS; F4
,IJENS F4

vcs El
tENS E2
LENS E3
LENS E4
Quick E7
Duno E2
DWO E7
RVC E3
LENS F1
tENS F2
LENS F3

EinderijÈ í"ri éene ."n ":]]:dig-Ionpeti rÍeprogtamma. slechr' E4 werd op ti.t 1ràrr.. *om.nlafgebeld omdat }ITSV re weinig slelerÈ laa. öe'íonïens gie op LENS verzainetden konden noq inandere teams mee voer.barlen. -oe'epeiere ài.-i"ÉiËËe..rt. gr;,gen"Ëwài;;-ffi; niecs bi j HÍsv.Ï:"ïffïài;t;ï"ï'ílË.ïÈlrl'EI ni"t'om n""i-r,uiÈ-'ià""crriivË"-Ë.'"i,ii-iJ"IaàI"à" r.g,rtiè" *..r
er werd weer veel oD dé Ècheidgrechgers gemopperd door zowel epelers 

"r, àd"...spelere gingen rechterreeke naar au 
"ir"ËariiijàËn zonae" dit. door te be110nnet_a1a gevolg waqhEenda Eeamgenoten op Í,ENS.eperere lcleven weg zonder at Í. uàiï."'rilràoo. o... n2-D? E< -- ". .. -,-^-.,-;Btonden.- D2,D3,85 en E6 inkombleet

te veel Bpeler' berden ',ae op zaterdagmofgen af waardoor aanvurlen heelimoeilijk of onmogelijk ivas. .,í.heel veel spelere kwàrnen te laat op de verzamelt.ijd neÈ a1€ re.ultaat ,rr"La.nd.ÈèamgenoEen op LENS.

ÀI diE.6oort onseregeldheden maken heE voor onE heel varvelend werken;om er heel veel riid in re BEeken, ,.", ,.iriËÉt.i dan r,.r "lr iiàli'iiÉaspelers en de oudeie. we o"trinlàn à;-;"i;;fi;";:Ier"s"n : ..

wij zijn beeb bereld
erverkÍng van de

;rE) ,ue DYEI1...r,A C.8 Iv,,,,,>
LENg À1 - wc À.1 Íl-5)
Àfgebluft door het toch wel knap voetballend.Vuc , werden we zeker de eér8te 30 min.averklast.. Langza am meer, grip op de wedetri

t karioj e6.
jd krij gend

en inzeE
hervonden we ong ze
waaïop Íriet§ aan te

lf weer en
merken wae

creeèrden we Èoqh zeker ook wa
belandde we met een 0-2 aeht erEtand bij het ruEtEignaal ,cezien het Epefbeeld had een donderspeech een zin, dus stiLleÈi es

de eindstand doen veino eden daE we in het
thee opdrinken en gewoon

tvreede
weer voor de 2e helft. r,reer knokhen. Nu zalbedrijf compleet zli
wij hebben heL zeff

n w6ggeÈpee1d, maar geloof me beBte Iezet, nieÈs ig minder waar, wantgezien. Zelfe bi jd e 0-3 .achterBEand waar wi zaLen ze
aIE eetje maz zel,

tègenaan keken,
Dus alE nou die
maar a1a, oké, i

op de vucbank nog. me t kromme tenen en een behoorli ke zweet.reet. ba1 van, en
l

bij
we die vrij e
dezè iet6 te

ÈraF nou oeng, en a1a we meÈ eendik verdi
HÀNS BORST
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j
b
maar nèergelegd.

k heb me

.: 5-2
: 8-6
: 7-L
: uitgeBteld
: 1-3
t. 7-4

: 2-4

: 2-5
: 2-8



DE TENSR.EVUE ' weekblad vàn'dè voetbalvereniging LENS
67' jaargang, nÍmmer 21

29 december 1993 i" ,,

DE EEN e,!r DE À IV DiB,R l;i{
Kijk ze daar nu eene gezell ig zlEEon zo meÉ, z, ntlreei ze hiJken naar de zandloper dÍè-.iàngzààÍÍr delaat.a Ee korrela van 1993 weg - laaÈ 1oPen. De .éénie moe en der dage zat, de' ander vo1' 1àvenglusten schijnt er eeht. zin in te hebben.

I

waè zou_er in-hun. gedachte rondgaan; ,"ï, uJ'*".,ze aan ? Do é6n mieEchien greI aàn trèt afcefàr:"rr"jaar, de ander aan dle gàede p1";;;-.;-i;;í;:
menB. ue èèn pèingE trat. er allemaal qood ie ae_gaan, maar vooral ook r^raar er 'gefaaId, is ii aegoede bedoelingen, do ander heeEt 

"f fe.n-n"J--.ilrtoekomEEdronen.
í..;..

De . zà-ndkgrrels 'stromen wegi het. ie bijna zover;de één en de.,aàder wiËeeLen nog een kórte b1iÈ.
ry9sÍ- even kijken ze elkaar aan é" a"n 

". :<f"[[à'00.00 uur draaiE die ander do zanafoper om,'à"é6n beBÈaat nÍer meer ! ook nu ,".i ià"fÉ"' --
ÍVadeFtje Tijdr roegeelagen en 1994 treeii zilnlnErede gedaan - gezellig bij familie ea/of -vrr.enden heffen we,het glaé en prooaten oD hetnl-euwè laar; pakken nog een oliebol of apielflaoen hé.bben plezier : we zijn geLukkigt ! --

Tijd om.rg.r. .nd"r"t àan te aenken hebben wenieE op dit. lijdstip, het vuur,,rerk moet. d€ luchtrn- ! 1,1ÀÀR I hoe zou heE zijn in Àfrika (Somalià)
- hebben ze daar ook oliebóIlen ." .pp.iÈi.""""'r
Hoe zou het zijn in Bosnië ? - daar ilèbU"" 'rà-Lo'
zeker vuurwerk: de.í6Èrijkere" daar zljn handqrà_
naie!-r. - hun vuurpljlen beEÈaan uit rakótteni- Éun .raCelband_ia heÈ geluid van de niLrailleur, dooden vèrderf zaaiend.

ProbeerE U. 99ne !!j heE heffen van heE glae daarheol even bij Et.iI tse staan om dan eerlljk te
,lgsgur, 

: ríE. EE8Btf,Í EET ErSa zo sracEtr Noé §rEr.
Wij wensen.u eon heél gezelllge jaanrieseling:en

_ 
geJ.urxlg nreuwlaar,.en we EEireken de wene uiL dacook de EecEor diongÈverleninq (politie, brand-Ireer, IIIM, t.axichauf, f eurE, 

" ziekénhuiepàr€oneeI.'e.a.) aiE ook kunnen zeggon.
t l:'r'; 'r':

Met èen beàtje goede wil moer diE lukken. ',

'- ... . "'1 . 'i ,r-i ,' '; "' 1'

van de REDAKTIE. '.. i r ... .

Lever uw kopij vóóÍ maanàag inr'; :r- -
wijzÍgingen zijn tot maàndagavond mogelijk!
uiterstè inlevertermijn kopii: - " --
Maandag 20.00 uur in het klubgebouw

I,
llr

t!

SEXo S6lrèt!.iart: Spon6ozaker
Senio,cn zondag J. vd. Lubbo
G.J. v.d. Kl6ii VlieÍboomstraat gog
Voihulslaan 1 2564 JA Den Haag
26928N 'scrave.nzgndo. Tel.:'O7O -'323 351Sr /..l\ ..'
Tel.: o17481.18149]L rl _ .. -_---: - . ,- . -- '- ,È ,-BARI(O: 

Bar (omn{!.i.
Scnloron z6tqdag mw. l. van dor Berg
J.G. Ham Kokosnoots$aat 62
Melis Stokelaan 1846 . 2555 XB Dsn Haag
2541 GC Don Haag' Tet.i O7O - 325 99 74
Tel.r O7O - 367 96 87 :

Algemdon s6lr6t!ri!at
W.M. Kouwonhovon
Bram FrosstÍsat 2t
2552 CZ D6n Haag
T6l.: O7O - 391 24 74

Soniot6n r!Ëlvoet}!l
G.J. v.d. Klèii
Vorhulstlaan 1

2692 BN 's-Gravonzando
Tol.:01748 - t 8149

JUXO:
Selr6t!rhot ,rugd
P. van don Stoon
Chopinstraat 103
2551 SV Den Haag
Íel.| O7O - 397 01 54

S6trer6ria!t rcdlttie
A.C.J. MIttoóurg
H6ngelolaan 981
2544 GG Den HaBg
Tel.: O7O - 321 32 85
fax(w6.k):07G367 8& 62
oÍ: d6 kqntinobrievoÍÈue
(bij do kloino bar)

EKO:
EvencmcfitcD XomrÍseie
mw M, van dor Donck
Jan Romeinst.Eat 37
2552 KA Don HEEg
Tel.: O7O - 397 65 32
b.g.g. mw. M. OfÍicior '
Tsl.: O7O - 391 07 57

Solokti6 r!totdit
J. BoeíemË
A. DioponbrockhoÍ 1 l
2551 KE Don Haag
Íol.t.O7o - 397 7279

Tralnats:
Seletrio zordtg
M. Rog
Nicolaas BootslEan 19A

" 2273 AH VoorbuÍg
Tel.: O7O - 380 63 22

SokrcÍariaqt Toto/Lotto
G. Kempoman Í Li' ' r' I
Bur. Kampschoorstr€€t 90
25gl AH Monltor .!
T€1.: 01749 - 12602

Sam.nstdling bestuu,
Voorzitter:
J.M. v.d. Kloii
Wagnorkadc 87
2lO2 CV Hoornstodo
Ío1,. 023-28 27 65

Sokrotads:
W.M. Kouw.nhoven
Bram FrosstÍaat 2I
2552 CZ . Dén Haag. ,
T6l.: O7O - 391 2474

!!d:
c.J. v.d. Kleij
VoÍh{lstlaan 1

2992 BN 's-Gr6/onzàndo
Tol,: O1748-18149 :rl ,. ,'

PonninomèeÍor:
A.H. do GÍoot
Poziklaan 25
2564 TV Don Haag
Tel,: 070. 325 15 50

u4:
A.M. CoÍ6t
Hengololsan 589
2544 GB D€n Haag
Tol.: O70 - 367 1O gG

Lld: i.
P. v.d. Stcon
Chopinstraal lO3. _.
2551 SV Dsn Ha6g
Tol.: O7G397 ol 54

KONTHBUNE BEÍALI{\IG
Postbenk 3367'l 1

Fabobank 129924229

,).,. ., 1! !
TERREINEN EÍlI I(LUBOEBOUW
Hohgololaan 600 . ' '
Tol.: O7O - 366 t3 14

t

de redaktie

J!

ili n
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!!! BRATITE IS ?O GELEERD . EEN CEHOORAPPARAAT IS r,mr zo'óut;R. rri. n '

.,|

I

..JE
BENTEENRIIND

VIJTRWERK STTJNT
I.l

I
.l

i

Vcrn Het BestUUT
t: :

:
N T E,U.W ,,J À Bestuur nodigt u uit voor de

t orden op
14.30

e

aa

25 ;TAAR

Hans Bèrèeng
Frans Flumang
Ceea.Iripman
Joop Heynen
Àad de PagÈer
J. Roodbol

got, B6rtutE.

"tí. 
.- 

--t ir '

a Voorafgaande aan de recept.e EradiEionele vedotrljd :

o
a
o

ouD / ,roNG E.E l\I S. Àanvang : 13.00 uur.a

Tijde,n6 de receptie zullen een aanEal reden gehuldigd worden voo'r huà Erouwe iia*à.c."r,'ap.,' .;

40',,ÀÀR

cuido Halleen
Hans Roodulm
Gerard Kemperman
PauI Schulten

i
De huldiging van deze ' j ubilarieaen vindt plaats: o,o ïa,ts'urr..

!!!OPGELET O PC ELET OPGELETII! .,

't"' 'deze. LENSRBVUE isvoor twe€ weke[ ...,..
I!tt! BEWAREN DUS DEZB REVUS IIIII 

"
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"j De vólÉende LENSEvue valr pas in uw bjeveobus 
'op, 

aooO"rO"g 

-t: 
i."*" rrri.

de inlevertermijn voor'deze erlitie isop maa.odag lO'januari tgsa vór zo,ó uur.,":

I
I

'II
I
It.
I
I
I

Wij wensen u een prettige jaaswisselitrg etr een voorspocdig 1994

I

25140 JAAR

TROTJW LTDMÀATSCHAP

L--*----__ de redaktie
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i'l lr'iË i'tí,e B n;:'oa v o b'n z Í r"T'r. n.'. . .'. .. I

. bèt larÈsè acÈ.t.E aoze grooEc bGrtuuEEtaf6l gaz€toÀ
achÈct d6 tÀf,.I : h3il J-c'wal huruaa vqglrt.n. ."

[et rd.csolead gcnoàgcil,ËÈ; Lk rÍadadica tlB gélxooD 11d. 6tr
s EcrBÈo oa zcvàa'niaut,c voorrlÈÈara gevolEd.

HEt moets eèn vlaag van verbijFEering in ziJn stoffige brein zijn gevreesE,
coen Gijs beslooE ook eenB een keer de. A1gsnene vergadering ,ureà EÀ maken.
Nadat hij een paar dagen later uit zijn coma waB onÈwaakt, verechenen deherínneringen aan diÈ Ewèej aarlijkee hoogcopunÈ in het verenigingeleven
qP zi
(voor

jn roonitor. '
zittor) Zor].a.q aattrqrlljk.at].ooael t,oGt hob ik' 10 Jaer §à1iaoà voor

e'jii1:r'I,ri

(Lid 1) Dqt
(voorzlEEer)
tlDgoD vaà OE

auppoEÈ.r a.. vèrrich-
(BarmedetrerkeEer 1) Ik ootG I . L: : .\
(Voorzit.ter) Ír. Ettla Gr !i.t gowcldig voot. Oaa E.rsÈo atEcE oÀd6tBB! olr v'. g.v6t1 Eslr ult
da.u uc Lull..E6À. VrooEar vra a.È oEg.lcàard.
( EarmedewerkBter 2) Nou, da!. hq4 Jo EÀq.r blraodouorker Dpito!. r.oEdoB. - -(Lid 2) tgannbór bsgiDt, dc RoEdvrr.aE?
iVoorz]-t.tàr) fk galf Lct t{oord ran d.e PonaJ.agocoBtàr voor aàD to.ltchÉlsg o§ dó iiorztaaà . '
BcgrotiÉg. . I

( nènning;eester) tÀLu, ndit aaïa. I ií \ : I '
(voorzit.t.er) Doc het Eu DÀ.r.' ,
( PenningmeeeEea) 

-ÍYa_ 
hobben ocu prai Èozuial,girigca Aoorgavoord. Do coDtrLbuÈla -l111goE!È6a zLjÈ

lagér, oqtdau rc dc laddu dic noolt b€Èalen hebbca afgoachE vèD. Ds.t bcÈokoDÈ,Dl.Ddor
o1ftal1.E .r dus E{Edct vglifhtlgr cu dua ooÈ aL-udar. afkcuriagca. Zo zulloa.rrc de wÍlrtot tísl .

(VoorzitEer). Ja, oE wq gaaD, yaortarÀ ook La È.ot d,oak6r .tr..L!cÀ. Dat ap!.óft óaérgÍo.
(BarmedewerksÈer.1) D.t:brd Jc g6ascht! ,i , r:.(Trainex) zo koEo! t6 trooit waÀ d6 ond.rato i placbr.
(Voorzitt.ér) WÀË eiÀdoE Ju11í6 vl.E oazc planncu? ,.-
(Lid 3) Naadjal Krunoa E€ gcèIr boaÈ6 qIrl6Egàrr voor alk vG!1LaBtrru.Dt?
(Trainer) fa.varlorg !l'tr coÀtraét. " -

Lid 1 ,l/m 20 in koor) .líU titUqrl càa ovcracbrlJrriagEfoEulr.a,r. -
BarmedeuerËoEer 2) Dr lEoffic i, k].aaE.
Lid 2) tlee. aoret 'dq. Rciailvróag. . I :ir:
Lid 21) EIks zoadag oan lotoriJ. zou ila.t roEt ziju?
Lid 22) ,rfhà,' ovoÈ dq, opatollLug vari LENS 1. : . -

Lid 23) Vfàt ga.è hot'béstuuE dooq ala z.t.rdrg E6a kdqr:Lo.a iloldt?
ileugdlid) D.a koÀ i.k tcrug ult haÈ boJaardonhui.a. , '$ ' t.'
Lid KIup van loo) Ik doa hèt allcaa op zoadrg.
Barmedewerkatser) .tc Ddet vBrsar ÈrrírGu.

{'.;\.à

- '-,p Í r.:

§,'f

voorzitter), Ik gcloof idít dq bcgEoÈLag io raa!'ououoD. tÍu dÈ Ronalwrca,g.
Lid 2) II( I(an ac clj fcrs: oplh6È n:Louwo goorobora Di6t 1.26E.
Lid 24) Ia Jc brl1. kapoÈ? :t. tr. r ,

Lid 25) E!. w.È g!àr $o docu op Nloulrjar.r?
(Lid EKo) ota6 bal16À lÀvqttcD.
(voorzitter)

' | Íi / I
1k ElulÈ de. vergadering. GI.'SLÀNGSDELIJN

G IÍ@ .€
K
V"e,ne,me,n[An Homm .ISS l,oontaklpeÍsoon: Marianne v.d. Donck ]e1.3971 65.32

DE GIROIE CLÍTBAXTIE >>>>>>'ie voorbij en
de opbréngat, ie,f aotd,-- bruto èn wij'vi-naèn
dat heel neEje6. -Àa4 de gerienumniers Èe zien
1oopts er nu èen geluJ<kig rnene].rond'È1j LE.Ns'
want er zaE-81. één lot. tussen van f 500.-- en
wervolgene oolcnog een aantal loten meË kteÍnere
prijzen. ttiè van IJENS de meeste Ioten zou ver-
kopàn heeft prija en Denriie í.d. -SEéèn'ie de
gèIukkige winnaar want hij verkoéhC ÍrEar liefeÈ
134 loten!! Een fantasÈiache E reEtaÈj.e Dennig
en van harte gefelicitéerdl ,, '

---:--- ''. -. ;
VOSSE;IACIÍE >>>>>> zaterdag. 8 januari stotrd'.
er voor alle E-klaEserg'cen vossej achE .géplandi
het neeete waa,'aI, geregeld (dei vogEen, Bpeur.-
toeht). Toen beeloob de KNVB dat'ook À1Le E-
kLaesers eèn. compet.ibièinhaalweekend hebben op
deze dag. De vosscjachE worde nu vcrschoven
naar waarechijnliJk de voorJ aaiovakantsiè .

'l,:

BEDAIIK,.JE >>>>>> zoalà iedeie íENEer weet
wordE er tradibiegetsroqw oi f ianujíi'de nieunl
Jaarsreceplie §ebouden'. "2o ook diÈ jaar.en voor
de hapjee en drankjee wgrdb gezorgd .- alleen de
ollebollen daar hebben we,een probleempje mee.,
vele, vele jaren werdèn deze gebakkeq door
Mariarure Herureveld, door ornsÈahdígheden-hèeft
zij echter moeEèn besluiten dit jaar er geen
tsijd meer voor vrij te kunnen naken,'wij hebben
alle begrip hiorvoor en ,bedaukèn'haar voor aI
die- jarÉn àah zij -klaaretond. 

-' ' , :: , ... '

OPROEP ,r>r>, wij .zijn vervo.lgens op zoek
naar iemand die bereid ig om voor LBNS zo'4 100
oli.ebolLen en +/- 8o appelflapFen Èé baklren. In
eèr6Ee in6tant.Ie aLleen dlt Jaàr dan zijh wij'
voorlopig gered. wie van dè ÍJENserE. denkÈ dat 

'ht j lzi j ercn paar uu!:, oier. heef t .voor de chib ,en
bakb ?l? :,,r.v,, r;:. :, _

À-l-s u de ,'rbEinei i niet thuià r,rilt "

hàbben,...geen nood wanb ap LEN9: bakken mag .r l
ook._ pèlk-nu 41qE dtsF doets ÍnL66ëhièn.e6D alrdèr
\íe] en voèIt. u zich geroepen bel dEn evcn i\eÈ
Mariarrne v.d.Donck (3976532 's-avondÉ na 20.00)

r:11J.i

l

i

OI'Í.EBOLLENTOURNOOf >>i>>> ook op zaÈerdag
I januari atond er voor de E-klaseets een olie-.
bollentournooi gepland. Maar ook zij hebbèn eerl
competsitieLíhaalvreekend. Niks geen ollebollèn
maar gepoon voeEballen; maar nieg geÈreurd voor
julLle verzLnnen we neÈ Paoen !,laC anders.

*3r



ToU 61oÈ lrenEen alle hedewerksterB van de Eve-
nenentenkommisEiè iedereen heèl fijne-'feèsEda-
gen en eeD preÈtige jaarruisseling toe

j TOT OP DE NIEWi,ÀÀRSRECEYTIË.

EKO

UiEslage_n yan,,rrrijdag, l?-rdecqmber

Jokeren,.,: ,. ''t

K r, A V E R ÍÀ,s /.,r,o r t R'E ÀI:-.,
. tr. .i

Hèè zits e! weer op voor diE jaar' Er)i6 fana-
Eiekrom.,de ,puntsen. gesbreden en ook^de lotserij-
èaf,el zag er lreer prima uit. 1',=..,;' '

re prije ...dhr. v.d. Beïg . - . .574 punbèn -2e prijs - n$, Hènnevèldt 60? PunÈen
poedel nvr coret 787 Punten

i. r - ;:r: ..ï1 i-'i-. xlàver.iàssen :r /-:t'-:::-:------:-
1e brijb l ' Í,eder:naméhalan -

2e prijs v. schaik-v. schaik
3e prijs sigàer-dé GrooÈ 'poedel spa-Spa

:.
-iI

': L.,

sszz pir-iiuéo " 
-

5159 punteh
5047 punÈen
4005 punten

j airÈari 1994 een
rganlEeren ovèf
én of tírèè niàa1 per
avond mÀg af,vallen

én als je een keer niet kunE, dan krijg jè 3s88
pu,rten voor wats beereft hee kl,awèrjassen en 666
punten voor heE jokeren. DiÈ ia dus een proef
die we *illen proberen; a.LB"lhg-t. aanslaat g4an
r.re diE elke 3 maanden doen neÈ uigzondering van
de zomerperiode. Hets moeÈ in ve,reniging a1s
LENS Èoch mogèlijk zijn om zoiètss ce organise-
ren. In januari zal, via de LENsrevuè nàdere ,.
inforrnaÈie bekend worden gemaakc ' - ,;,--

GOED NÍEIIWS voor de rJENskaarE- fanaat >>>>>>
Í{ij denken er over om m-i
klaverj ae/j okerèn-drive t
drie maanden. Br lrordt da
naand geepeeld. De slechÈ

JÀN HÀM & JOS WII'TING

l":' 1

eo
né
Ete

onzè rrnieuuerr voorzi!tér' zei heE
goed op maandag 13 decenber, Hec
i6 Ee hopen daÈ hets.groeien van
àè ocl.lb'lrrr, roo' niéc alleeri. r'\
aihangE van de resultsaten -van"onB,
eersce elftal . DaL-.zou- inderdaad".l
beEreurènsnaardig zijn, omdaE
iet6 van de trotg van vorig jaar'
dan misplaaÈEt zou b}ijken. , -'-

Laten we beaeffen-dats de club onze Bteun nu
téX"i ," hard nodig heefc ais worig seizoen.r
De€ondank8 zijn wij over hets toE nu behaalde
aantal }èden niet óntevreden. Íle heËben elkaar
niet zo íaak gezien door alle afkeuringen en - r

De oude etoelin en tafelg in hec blubge-
bouw moeten nodig vervangen wordeir.. Laaè dats
ons eerEte doel zijn.
Namene de "club va; 1ooí en de eponeofcomrniàsie
ueneen wij u 9en voorspoédig 1994'

' i. Jóhd van 6"- Lub5s 1EC;l:.,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van
13 dec€mber j.l. Ís voor de duur van eén jaaÍ eefl nieuw
besNur gekozeÍr. De sameDstelling van dit bestuur, o.[.v.
'oud gediende" Hans van der Kleij, kunt u vinden in de

colofon op pagina 1.
L----------

LETIS

ïriï

EEÍ'OOFT U IIOG IIT.SPROOIG,TES?

Kent u die uiEdrukkinE,
]-ieve lezers & lezeresaen?
Ik iyerd de afgielopen weken
Eech {aaraqhtig ,aàn heE
twtjf,elen gebracht. ! 1À't
ÀIlereerst \was dààr het
sprookje .raà ciuyff eh de
Sint, dat eraan moesE gefo-

, wen'.:.Nu'was het sowieào al
. een schier onmogelijke si-
- 'tuat.ie, van cweè íheiligen"

die met .elkaar noeEEen Ea-
'a meuwerkeD, maar goed, er
- , waren dÍidelijke jafspfaken

gemaakt. Toch bleek de toé-
. etand uitseindelijk onhoud-

bèbèn; ik heb.nÀdvocaat" iéEs t-e. lellet-
jk .Èot mi j s.1"1ï.. . " ;

. baaf.
onoverkoÍnelijk íao'eigeílijk al hét feiE, à;È."
de Goèdheiligman sinds eeuwen zijn eigen kle-
dinglijn heefE. Mear nog véél belangrijker Uaa
dan een ander heèt hangijzè!: 6ók de sinE- wllde
zijn eigen staf'mee/ en deÉr struikelde cruyff
haÈuuilijk oter'.-. i' ': ' :-
ToèÀ één rrèek.laÈer de deur voóË cruyff)naai
Àmerika definitief dichbviel, keran zijn zààk-
.Í{aarnèner nog even vèrÈell,ei, dat er nog afcijd
ce praÈen viel, maar aiè ieilde vanzèIfsprekend
de nzearÈe PièÈ" DieÈ krijgen, daC heÈ Èprookje
met cruyff, niec,Haàr bleek ce zijn!
Nog.e6órdat het nieue,rg over Johan' s.. afwallen l
eoor ',ÀIDèrikaI uitlekte;. rlist ik he_t aLlang; ik
was gebeld door een neef van mij, Àb shirt. Àb,
noet u eèÈen, i9 onder. anderè tweedehanda kle-
renhandèlaar en had.het zodoènde uit de èerste
hand; hij had mèc de kleren ran.cruyff ge ma-
kèn. En EeIiJk begon hij een eprookje tè vèr-
tellen, daE ík. reeds ]ang vergetsen uaè.
Het qing over een keizer, die telkens mÀar vreer
nieuwe klerèn Írilde hebbeÀ, fiij dreef zijn.
kleermakèrg Èot. eanhoóp, tsotsdat zij op èen
kuaaie dag miebruik nàakten van hets feit daE de
kèizer zeer slechbziend waBi ze.gavén hem on-
dergoed al,s nieuwe kleren en zó kwam de keizer
danook op zijn troon Ee. zitEen: in zljn onder-
goedt . I - r.ii. 1

LangzaaÍfl maa, zekeï begon hij mij door te drin-
gen, weírom Àb dit 'eprookje opeèns eíeer van
sÈa1 haalde; óók i'Keizer ,rohan r wilde steeds
Ínaar weer nieuse kleren (en-.nog-weel meer),.en
nèt' al,s in hec sprookje ataats hij nu i,in zijii
onderbroèk!'i omdat hij' heE- allemaaI nieE scherp
meér zag. zou een èoncaèc (meb) Li:Ns hen-nieL '-

-kunnen helpen?-
rk ziè zie'her- iriiiaders 6ók ni;t ...i'Lo'' -''
scherp, maar daE kont omdaE ik h
Àe reàaktie. on nieb a1IélIèé èè
nemen in de vind heb gèslaBlagen

et.. advies van
Lètcerlijk Ee
. Ikrhahad nij

al te zeer vérdiepb in het verschijnset 'Advo-
caats (nog niet gehoord van Di, eh Didick, trou-
wene na mijn open €ollolliciEatsie ) én wel in'
die matse, nadat ik hikl een delirium tremens
nabi
tserI

)
a

Lai]àI}ieve lall ' '- I"I"".!eÉraen. . , . . ,Iezers & la
ik rrens u een 'eprookj esaàfruige 5alaare*.,ie- -séIing, meÈ of zondér (nienieuwe) klereni en,
een gelullukkig nieuwwjaar. net veel nvuur-
werkr,. mamaar.dan'iÍ heE veldl ÍRof' op met die
eaale poEje€l rt ,.:.' ,..

Dgmitlee Àd G. i.i:
(eorry, ik rra6 de ren even kwijt)

;§ ' ''" r; i'- .' ;\, ',i,t '

lt
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vriendsch.
. vriendach.

HVB ,Iub. t .

"HVB 
JÉb.t..1

wriendsch.. vriendsch.
32oo /627
3279 /646
vriendech .

ar@À'

n. n. "
n.n.
F. de croot
§.:, ch-àri§é;
n.n:.
n.n.
nin.'i
nrni
n.n.

Hómm issi@.

SENT,REN zoNDAG 
Íir'-11 ' i"t 

r' ::: ^; 'r':'?
UITSLAGEN 

.'

fr;i-;;6aamma van 19 decénber j .-I. 'werd weer eens geheel afgelaot, dus gaan we nu m-aa-r'reéns il
bekijkè; of het nieutre jaar nets beEere lweers-) voornemens koÍnE...

WEDSERI{IDPROCRAIÍITA ZONDAS 9 'rllÈluAhr.7994;'.'-.: 
' I a'r'1::í..'. àril--Í',iilítiitÍ.:,.';ïil.(,; i

14 .00
14 .00
11.00
11.00
11 .00
13.00
11.00
11.00
13.00

TONEGIDO
TONEGIDO
QUIMUS 3
LENS 4
VELO 7
I,ENS 5
LENS 7
LENS 8
LENS 9

I
2

LENS 1
LENS 2
LENS 3
ÀDELÀARS 2'r {rl
LENS 5
VELO 8
vvP 5

QUINTUS 11.
IÀÀKKI{ÀRTIER 11

.r. j liÀÍ?hlJItiÍ, {Í,i'dlu..,

Íralning àlct gpsclcktecrdcn:
elkc DONDERDAG 2O.3O uur

F,

}t. . -i

,

.i.i'ïï::tr*..- ::ff.''!
f , :r./r§- l.'
i: "trl-'' i";
iJ ,i l{'lÍ')-}ï' i:l

.i

VRXENI'9CEÀIPEI,I.'NE WEDSTRIjID !
4 .,ÀI{IIÀRI 199{ . .19 '30 rrurr Í,ENS1-RVC1

WEDSTR:TJIDPROGRÀI{!4II ZONDAE 76 ;IANIIART 7994
.S.'l: ! lÍi,::.- §r {
t-i{'J- 

",'.

.1,r,.f.!',

t e EI d

14.00
1r.00
11.00
11.00
12 .00
13.00
11.00
12.00

LEN
LEN
LEN
LEN

s1
s2
s3
s4

't
L2

9

^RT,JSWIJK L LOO4/52L'
R.v.c. 2 1o2o / 62L

DEN HooRN 7 37o1/s66
LENS 5 j, .3059/562'--
vros 3 í- 3].23 /569 ,
ToNBGTDo 11 3255/627
rJENs B '3298/646
VRI.I (voorplopig) a

,.L
M
F
s

n
n

,.Wagner.u i,
.c.t. sinke
. J. M. . Ilarland
. coudberg
. Linkerq .
. Pronk pr.';
.n
.n

.íp.i
,'r. i'

1
1

§

VREDENBURCH 6
LENS 5 ":

LENS
HBS
LENS

r.v.M. 4 I.1EDSTRÍiIDBN OM 11 .O O UUR ZÀÍ EEN ÀÀNVÀNGSTI.]D NOG GEI,'rJZI

. I rí: t c.'

r(323
(346
(325
(0189
1327
(352.

- r79A
ss) -
10) -

.-..:.-,.;.......-.,.....:::-i.:.---:;-.:.,..,....'.----.....-....tí..-.''..-..-;...,.-'ïï-ïl--:i::i

,-, !:. r-tS UWCOHTRIBUTIEALOVERGEI'|AA|fl" :' 
.n i........:.:.........:..:....-.....i..'.,.........,..............."....'......:........1'.....:.;!'-.i.:.....:Ii rJjs

r'fi.1
.(],{ \*i:r

OPSTELI,,INGEN : t:irraï., Z .:r ;:;-F - 1.
LENS 1 t./m 3 : wordt door de traj,ner
LENS, 4: E/n , 9 I ir :- i., qlFJ_ve-r-igg,,Yrpeli v .]e -,.

. i.' r-((

AFSCT{RT;IVE.![:

r; I Ài..1Ë,aqacsr'Jïl,.*:ï'tai,ÉsamengeEÈe1d .-. - , ,..-i: -Jisr..; ,! .+r-v ,"' § l . 
;

, . .. i. + jÍr' '.i' F t jd lír.rt' -..;í
30) - rb;grg., s. de..Nennig -(Qe§l Z-l .sQJ

:88[ ,,. -:^,,; ,iÍ.".. ,r'.n.. :

LENS 4
LENS 5
I,ENS 6
LEN9 ?
LENS 8
LENS 9

BTJ .PROB.LE EM I G

.LÍ@Í!Í6_'TERRETNEU .-

ToNEGIDO ,r
QUINTUS P'vEto. . .

:.. F,. : Sekerié i
r, W.. Heijnen
: À. de Gïoot '
: 'G,. DuivedEelm
: J. WitEing
: K. Khammar

3) .-r.
b.g
b.g

,., ! :

.q. E, Kuik (367 73 00) i

.ó. e. sl."ni (323 9G 19)

,l \i I
i ,. .

J;!rf i i +:'J,r

!.7
10
l5
1
30
o2

\i:a,',K1ey -( 0174i11 :r 161491 roSrin5r;,,i.'

n
sportcomplex DaÍnsigt, Rodelaan, Voorbuig,
Leeuwerik. Kwiht.sheul, Eé1. 01742-94208
Noordw_eg 26, Vlateringen, Eel. 0!742-.92779

t;i .'igeg dàO'G.* ..1 --

'_ ti_t..:t':r.-,'
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Lcrngs de sporler-t \./crn dq,ZI\A lcrdcjer-* .,1

'.,i..1. {:',' i -
S.EÈg:TOREIÍ ZATERDAG

OITSLÀGENI . Hier wel een volledig progranma: ! |, -1
0- 0

rJ'-11\ .::1 -' "F'1 ,)',r',

14.30 GDÀ 1
RAVÀ 1

r.0r0/006
to2s/oL3

LENS
LENS

1 À. P-, GrooEhuiB
C.J. Denmer

WEDSTRT;,,PROGHATIT{A ZATERDAG 15 ;TANUART 7994 ,I

u

'. Lo26 /006: ,:. t059/013

en E,

uyt
. Mark

Ét

14 ,30 .LBNS 1
11.45 LBNS 2

DVC 1
RVC 2

J..r. c

:. ".u
Eventueel afnelden en informaEie bij John Boerema, |'el. 397 72'13.
Àfmeldgn IrENs 2 bij B. v.d, Nouland, l:1 .j-11.ïrrr.::6".;.. r,_ -..

'r, !" Í, i'.Íi:. 't,.:,.-,-[6 r,]

| 4- 4

: 3 -. 1 i*Ci. ,,:,lli.Í j,i:.0 - 10.?i ! lc/iii r_i.. '

ZAAT,PROARANTIA
& datuE titd thu{E - ulÈ " "'., '. ttiÏ':'.Éi!i.6 riii:'-:'' . . "r'À( iAàcidiiàcËÉii i''

ZRRL
VO€TBRL

vRlaID.0?.01 ..20.45 SEIIIPER Àr,T. 3 LENS 1 .

I{oENS.12.O1 19.45 ',g GRÀVZ.SE W 2- LEN-S 1 f
1-'

VRUD.14.01 21.00 ENGELSMÀN 3 .- LENS, 2 ,.

woENs.19 . 01 19.00 IJENS
19.45 LENS

- ÀTTENT Z'75
- GYMNOVÀ 3

LTEC;ING SPORTËAI.
DE SCHILP r Schaapweg 2 - 4, Rijewijk
DE HOEKSTEE

- R1B DE SCHTIJP iI. vèrhoek

R1B DE HoEKSTEE À.S. Dihril
'i

mrsLÀeEI!
LENSl.WESTLÀ}IDIÀ5
I,ENS2-IIESTLÀNDIÀ6
LENS 1 - ENGBLSMÀN 2' '

LENS'2 -'OSC 5 "

R2.À.

R1B
R2À

n.n

1
2

r MercaÈorweq 50, Hoek van Holland

n.n
n.n II

t Ir I @ =, ilflI,fà§*diïFfff im:#iffi f;ïï:rïsË;
fiIEDSTRIJDPROGRÀIOÍ]I A-B-C-D-E en F ;IWGD

.If,Ènl drttr.E

À1
!.8v.4Í t.g.D.6tsa.r , uit/thuit

10. Oo !lBs-to€rnooi (zle kopy)
12.30 Rijswijk A1 . Èhuia
t8.30 Felenoórd Br '.1. thuis
14.30 Tac'90 À.1 uit
10.00 llBS-toèrnooi (zie kopy)
12.30 Schevenl.nge[ 81 uiÈ
14.30 Volo B2 thuiÈ

' 10.00 HBs-Eoernooi (zie kopy)
11.30 VUC C1 uit

vcld/t.!,lcLÀ ; ra.o.k LRIg '

4

10
ó

I
8
3
I

jan
jan
j".
lan
j"t
lanj"n
la!j.rr.

DaaI en Bergselaan:
v1

Ààgje Dekenlaan ;
Daal ën Bergeelàan
llouErusÈweg

Daal 6h Bergoelaan
'! Kleine Loo

( r.lBs )

(TAC)
(HBs) -''
(auto)

À
B

.B

l-

2
1

de LBN§r€\rtre pagina 6

09.15
11'.00
17 .30
13.45
09 ,15
11 .15
13 .45
09 .00
10 .15

(auto)
(aueo)

E fï :.-!

_ BLÀU1I ZWAR'I 1; jENS 1 , i
LENS 2 '. ,. - DUINOORD 4 !

OCKENBURG

HOUTRUST 4
HOUTRUST 4

À f B E L rJ E l[ voor dG zarltocmoolcu zo rlrel roogtqluk doi:h ul,tarlLjtr 56u alag
voor hot tooEDool bl.J Ruud v.rorckoD (3910{89) ,,. I, - .f . 1., I i
I r's E í r, r n'ilóor de wedEErijden alleen bij Paul v.d. steen (3970154);
zo epoedig nogelijk, doch uiberlijk de dag voor de lredetrijd voor 19.00 uur.
B,g'g.be11gnnaarÀrno1dvander.Donqk(3976532):'''
[n-uíceroÈe nood nog op d.e dag ie1Í belled naar:.LENS (3661314) blJ .iemand van
de .féugdkonnissie' !r : .f ,.r ! ! : .r ,:



Gl,fÈal aaÈuE

D3l

F3

F4

jan
jan

I'rjL{_j.t

aaavallg tog6D8È ldGr
i'l' I tl.r"',',.'
uiÈ,/thulB' vrIè/Ècrrrl.a s.lr,& Irtcíg

c4
D1
D2

D4
D5

5
I
I
I
I
I
I

-s
8

I
30

J
I
I

30
'4

,:d

'8

8

I
I
3

3
I
4
I

j
j
)j
ilj
lj
Ij
)

an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an

dec
jan
jan
jan
jan
dec

"J an
jan
lan'jan
lanjan
Jan
J"n
Jan
Jan
Jan
Jan
dec
Jan
lan
dec
lan
Jan
lan
lan

1?,30
08 .15
11.30,
13 ,15
09,00
10.00
0s .15
r2.00
09r00
17 .45
09.30
09.00
09.45
09. 00
08 .15
11.00
09.00
1.2 .30
0e. q9
'r1 aE

.09 .3 0
14.00
09. 00
10.{5
r.2. 15
10.45
11.00
09.00
11.00
09.45
08 .15
1{.00
08 .15
12.30
08 .45

09.45
12.30
08 ,15
12.30

(auEo)
(auso)
'(auEo)
l(auto)

'(auto)
(auÈo)

(auto)
(auto)
(aueo)
(auto)

(auto)
( auto)

(auco)
(auto)

'(auEo)(auto)

(auto)

'(auto)

(auto1
(auÈo)
( auÈo)
(auto)
(auto)

(auto)

(auto)
(auto)
(auro)
(auto)
(auto).

1g.30 oDB cx''(!É)' " 
t 

,iÈ/'i ' èl.berd'astraat
09.30 Naaldr,rijk cl uit Hoge Bomeh
12.30 r'schev;.zaalEoernooir (zieikopÍ)' a der'Blinkeït.
14.30 Rf!ÀW c2 (vr) uit KaEtelenring,/L' dam
0e.30 . GDs cr. . 

", 
r!ui. . ,,. . ; .,y 3 .rj.,... .,11,00 " lléeElandia Dl '.' 'thuig - V 1 ^

ö;:;ö ëff":'r.-lïtià'""r r,i":iilplil de ÈtinËe;i ;;' rr' ''-'
13.15 RxÀw Dx (.rr) uiÈ Kast elenring/t'dam
09 .30 RVC D2 .r, , -Lhuie ,. V 1 1r .,r,1
ig,oti' ' .oeir uoorn bt (vr)" " uiÈ 'woudeeweg/Dei ttoórn ..

10.30 - DuiEoord D1 Éit ÍBabel1alaÉd
lo.oo GDÀ D3 uit Madeateijn
10.50 zwaluwenzaaltoernooi (zie kopy) sosefhal /Hon' dij k
09.30 D§o E1 Ehuis \ 2
09.00 Schev, zàaltoernooi (zle kopy) Lindoduin
12 s0 0;;,. . ZwaluwenzaalEöernóöi 1 (zie Ëèby): oraËjèplbin-' h 1 r'.

09.30 ouick St.eps E2 thuie \l 2
f3.40 Zwaluwanzaaltoernool (zLe kopy) oranjeplèin
10.00 - LaakhwarEiar E2 uit I J. .v. -BeerggÈràat .'
12.45 , ' schev. zaaltoernooi (zle kopy) . Lindo{uin r. Íà.'- -'
10.40 ' . ZwhluwenzaalÈoernool. (zie kopy) oranj eplein _. ..1
14:30 Hs Texae DIIB Mf '-- Èhuie V' 2.. ,' ."
1o,.00zwa1uwenzqaIcoernooi(ziekopy)I,indof,uiq'',.,
tI.lis osc E2 thuiE rt 2 ,

13.30 Zwaluwenzaaltoernooi ' ( zie kopy) Soeefhal/Hon'dlj k
11.15 SenDer ÀlEius EI Èhuis , .-Y 2
12.00-: ZwaiuwenzaalEoernooi (zie kopy) Gaelaan
1o.oo Duindorp sv M2 uit sPorllaan/Mezenplein
12.00 ' ' ZwaluwenzaalEoernooi (zie kopy) GaEIaaE-' :
11.00 RNAW E8 uie ' Kast.slenring/L'd.T -,
o9.oo zwaluwenzaaf toernooi (zie koPy) Gaslaan''
14 ..3 0 Gravonzahdo SV F2 chuiB ' \'l' 2
09.oo, schev. zaaltoernooi (zie kopy) tindoduin ! !
]-i.40 zwaLuwenzaalÈoernooi (zie i<àpy) caeJ.aan,'"
Ío.oo RKàw P3 (v-r) uiÉ : KaEteleniing/L' daÍn :

12-45 8chev. zaaLtoernooi (zie kopy) Lindoduin
Io.4O ZwafuwenzaalÈoernooi (zie kopy) Gaalaan . ).' ,
l3.Oo Laakkt artier F3 shuia 1l 2
09.00 Zwaluvrenzaaf loernooi (zie kopy) caalaan
+3.00-. Naaldwijk F3 , , t , ,,r.,.'.thi.riÈ .i .1,. 'l.v',3 i'.'- r',,' ''

E3

E4

E5
E6
E7
E8

F1

B lir z O.N, D. E_E.IJ E D E 
'Í sï'... l: - -- ; -. II-

èanwazig Jeugdkornnieeie (8 jan) : M. Rouver, R' vareecken en P' v.d. sEeen
..,i'

I,cèa osdersÈ Aàà kogy baà1 ranilEeht{g door 'r. 'i: .llq,j';. 
= \'I \ 1L {"'

ppstel.Lingsnl ,Àor ii' januari als behend rnet uitzondérià!,;àt.,- - "'. ..s--..,{}iui''
O I,BN8
O,LENS
O IJENS
O I,EN8
O IENS

zondèr
zonder
zonder
zonder
zonder

oosÈerveer en J, schëlfhout
Bekking en P.; wààar6l1
ehey
Ibrahim : ' r

DroaEen en T. Ila66an

DI
D4
E6
B8

R
K
À
M

li dli ri

: ., ; : r 'r

"::
ook de Epelers die nog geen kontributie hebben bat.aàId. over dit Bei
nog niec Erainen en voeiballen tobdat er betaald is. Dit kan op maa
19.00 en 20.00 uur op LENa of op zaÈerdag g januari. - i

AFGEEÉUED OE.
' | -^ 1".' 

'\rr r E f ???? (wot, I Íe+ueri)

a, :i. l, , '€1 I .,', '

zoen (in -toEaal 4) mogen
ndag 3 j anuari ÈuEaen

' tt-'_

Bij ,twijfelachtig weer nogen d
want dan weten wij echr nog ni
hun wedsErijd door gaaE oÍ nie
anders op'dan ge$roon te komen.

De speleÍs van ÀI È/n C4 die yqq!-32,..109-l]!lE moeten verzamelen mogen ook naar LENS
be1lèn.- verzàmel je echter pas É-o'-Q-Q-JE zeE. dan'de TV aah. en stem af op blz. 602
van LokatexÈ';' Zij-Iaten zien selke wèdsErijden.zijn afgekeurdl waarbij het thuisspelende
e1ft.al wordE geEoond afB het. afgekeurd is.

e spelers. van Dl t/a F4 vanaf 08.00 uur (niet 'eerder,'
erl'i naar LENS belien lgE?ïírI'i-GÏergens anders heen of
t. MoeE je voor 08.90 _uuf.verzamelen dan ?iEr er. nieEsj.'r'

de LB.{srevue pagina ?



!!! OPGELET O PG ELET OPGELETI!!
o

, deze LENSREVUË

!I!!! BEWAREN ,DU.S

is voor twee weketr

DEZE REVUE I!II!

De voJgende i ENSrewe valt pas in uw brievenbus op donderdag
de inlevertermijn voor deze editie is op maaodag tO januari 1994

Wij wensen u een pÍettige jaarswisselingen een voorspoedig 1994

13 jatruaÍi 1994 -
Yoor 20.00 uur.

de redaktie "

é C H A D' U tl p R O.e R AIí !í e, (voor I januari)

eij- g+gnge. afkeuring werken.we deze week weer een ar.ternaEief programma af. weverÍ'achEen aIle sperers en reiders met bij zich ; sporrkleding, t.aÍniË;p;ó; vàetuar-en sport.schoenen. Er zijn vele a]È.ernat.ieire denkbaai ,óàis -"àËÉoài iË"-ïi r,.t zuider_park, op her. sr.rand, verhard op Kwiek_sporr, in aè-zaài-iàr iËJ"-öËI'ï'Ë" D of rochergens een wesrrijd sperelr op Éet verd ór op nèr runstgràs. -cÈr"ói-à"Ë.àr 
rekening meehouden en komen hoor !.!lt --

. 
ÀÀNVÀNG : ELFTÀTLEN : ] VERZÀ}IELTIJD :

I,ENS
LENS
IJENS
TENS
IENS
LENS
LENS
I,ENS
IENS

L1.00
10.00
10.00
09.00
09. 00
14.00
10.45
14 .00
12 .30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

en 82
en C4

D5:'
E3

.. 11,00
10. 00
10.00
09.00

' 09.00
14.00
10.45
14.00
12.30

uur
uur
uur'
uur .

uur
uur
uur
uur
uur

,À1 ,À2, B1
c1, c2, C3
D1 en D2
D3, D4 en
81,82 en

,E4
E5,E6,E7
Fl -.
F2, F3 en

en E8

F4

trainen
Erainen
trainen
tra!nen
trainen
'Erainen
trainen
Èràinen
trainen

e

f
I

EEN VINGERTJB MEEROF MINDER. WAT MAAKT HET UIT . JE ITEBT ER TocH ÏEN

IE BENTEENRI'ND

AI.§JEMET

IL-----
VI,URWMK§TUNT

I
I{

IC U N S T G R A S q Z À à ^É f O.E R ÀI O O.I-E N rijdens de winEersrop >>>>>>De laatst.e weken ia er volgens ons Ee weinig gevoetbald door -de j.usà ;.*. de velearkeurinsen. Het leek ons óaarom reuk om iiiaË"i -àà-gJiràiàà 
Ëà.iE"iïnËàr".op Eoch wataktief Èe zijn in de zaal (scheveningen,/z*"Í"*Ë"t en-oi ÈJ""tgi.=- rnaëil NaLuurrijkhebben we in veer sevau.en ae nurp.nóaii ;à;-à;--i.iàe;Ë ;;"à;-il;";;;-;;*. ook zulr.enwe ouders vrasen om een ream re rèiden.".wij r.,óp"" oar 

"e-n:.er ;;;;Ë;.Ë een beroep opeenieder.doen(ookvoorvervoer).:,-'-::.._.-.-i.*""
Mochten. er vragen zijn of.-moet. er afgebeld vrorden neem dun t ontukt op (zo snelmoselijk) mer RrruD vEREEcNEN.EeT.:3eí04se. nij ààoiàI".Ë;Ë e;^';iliE;Ë.,1Éti"n ., i"aanspreekpunÈ ïaineíó de Jeugdkornmissie voor àé àuaeii ;"- à"-i" i;;;;i="'-'
De belangrijkste gegevens m.b.t. deze tóernooien vermetden wij hieronder:
II B S - M.ï D W Í IIf E R T O E R.N O Of voorÀ1, Br'en Ct >>>>>>kunstgras van HB§ aan de DaaI e., e"rrgÀàtàun tin 5e artiSó ,roetËii"í. Íur.rdoorgaat is dan ook niet-nodig. oe coérnóóiÀ., 

-àr."r, 
,un 10.00 uur tlm t tl-voerballen op kunsrgras doe_Jè op voetbalÀcÀàenen met. vasqe nvrà" nàppËà otsportschoenen; dus GEEN sÈalèn. aÈschroefbare ,ofpe.,r LENS A1 en .81 verzamelct verwachten we op LEN.. Meer,nieuws is er ol àir *o*Àr,i ;ie;-t;;";:--

Op het.
en of het
00 uur. .
op

en bij HBS

de LENSreuue pagina 8
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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t

S'C II E V E.D, .r IÍ G E ÀI Z A A L V O E T B À ! voor C3,D2,É,2,84,p2 en F3 >>>>>>
Scheveningen organiseert, alEijd zaalvoetbaltoernooien voor de Jeugd. De speLregels
worden nieE zo nauw genomèn en. vooral de r,indoduinh-al is waE,aan de kiappe kanÈ_ Maar
Eoch voor johgens dj.é graag vpetballen.is. heÈ. een.réufè beài§treioï'xatuiii:.j[ïÀi-eïë"-"e
deze 4adlsport. op _schon-e spoíE/giyÍnschoenen 

. 
met 'een'lichte klóur zciol. De toérnoàit5eszijn lekkèr korE (r I uirr),' zoaàL. ae ineerijdende oud<irs niet-al te veel tijd kwiit-

zijn.' van C3 -en D2. doen. e-en.7.-Eal. spelers:Jne.e i.vgn d.e,oy9JiS9,teqms. verwaèhten íe.eL,LE

De -opeÈèIlingen s i or..' il .: +B- iril i:ir írs cv;r-r l.f,l i E.d.

LENS C3 : S. ÀIEing'- P. Dahoe - J. el Haddioui - R. Klopstra - J, v. IJoon -
F. e} Masoudi en R. vreeswijk. LEIDER : C. v. Loon . r1-r 

'r.í-\i.i-. r, ^l
x. Éöuf,:.i l o'. 'ntsing ':" M. .Ëàsiàd ^- -É.''vP resdéà -,,,r.
en C.. .Sprockel.- ;.. IEIDER : R.-Heidel

cdeiroun -'j N .'' Heidel

IENS E2 ats uetena'J ionoè.;'n. i r.triuïÈ"í*lí íi li .ti 1'l r.l ',t t ";::iit 
'.àl

L,EIDER : R. Vereecken

T,ENS D2

!

IJENS

I,ENS

I,ENS

l

zw

F2t

AL

even konEak

De opstetLi
als . bekend

O LENS E6..:
O LENS E8":
O LENS Fl :

t\
als bekend - zonder G.i:Ríjkèti

aLs bekend .:,-.,.1r..i 
.Lrf.

als bekend - zonder M. de ceus
r ,t:i:i:;lrl .,.,y it t{

UWENTOERÀIOOTEÀI

. l,:*JiïL ,
À P B E L L E.N,:.i,,

zo spoedÍg,.mogè..1i jk bij :
Ruud VereeckeÏ-. TeI !.:: 3910489 :..,*. f " L, r_i.-. i

goede doeL .E.w. de.gehandicapEe jeugd doen wij, natuurlij
vetd en in'de winEersEop in de zaat. Het inschrijfgeld w
naar de gehandicapt.e jeugd evenals de dbnat.ies van.aLle
de hal ,staàt een groEe bus waarÍn aIle 'deelnemerÈ hun,bi
meer' zijn) in kwiJt kunnen. DOEN HOoR !! ! voetballen in
gespeeld wordt. op schone gymschoenen-Ínet een lichte kleir
àndèrs maar die vertèlIen-làe 

^ 
leiders ju11ie del.iÍàri rrenl

moec spelen. HeE zijn korEe Í ÈoernooiÈj es die's 2 uur: durjanuari ereer in de finalepoule. Mocht, het zover komen da
leider na de faatsEe poulewedsErijd. rve rekenen op ieddf,
LENS met. vervoer. Ga dus niet rechÈsEleeks; kan je niet

ka
aÈ
dee

It.ijd.. -In, dg zgmer.pp her..
oe verenr.grngen bet.alen gaat.
lnemérs 'én t.oeschóuweró'. fn

jdrage (.Í 1,5o -' het mag ook"
de zaa] i§ een kunst aparÈ;' 'r zool . .Ook 

-dé spelregels zijn
'horen juIlie ciok cegen viié je
en. De Írinnadis sÉeléi1 op 4
n horen 'iullie diÈ van ie
eën en bi ,voidóende 'buóéis 'ep: ;l
komen of heb je vragen neem dan

E op meE Rr-rxd. Vereeck

ngen :
met uit.zondering van

zondei r.' akay
zonder À.'Ibrahim
zonder M, DroBten en

Í

en. VeeL plezier allemaal! ! i. 1i\ri_i;_?
. 

.; !'

T. Hasaan

''.'.,.,-.. À F B B II IT,E N :
zó spoedig mogelijk bij

Ruud Vereecken. TeI .: 3910489
a,

ala da @€ H
t$t-

spelen alle jeugdtèams weer een wedsErijdr de meeste voor de kompeti-
Eie en een paai vriendschappelij k. voor ons reden om meE sommige
Eeams toch wat'eerder met de trainigen te beginnen. eÍ zijn immers
belangrijke wedstrijden te,spelen zoals TÀC'90-J,ENS A2 ,/ Schevenin-

we hopen danook alle spelers op de t.rainingen ce'zien en spreken de
wens uiÈ dac de veLden dan ook eens Ee bespelen zijn.'Hieronder i

vermelden wij de daca. wanneer de Urainingeà weer .gàan sEafEe.n;., j.,

18.00 - 19.15 i ar,ae en Bz. /r.19.1s :'' 20.30 i: Br- -

'- À f ![ Í ÀIG E ÀI J E U e D >>>>>> Op:zaterdag I januari

18.00 - 19.00 : C1,C2 en C3
A1le Eràiningen a1s normaal.' (si draiàc niei i.v.
17.00 - 18,00 :a]Ie spelers wan C3 en C4 / 18.00

Maandag,
Dinsdag -

woensdaq -
Dondérdag

3 j an'
1 jan
5 jan
5 jan

(t

. spee It )Vriidaq .7 ian : 16,30 - 18,00 : Dl en D2 (+deel D3) / 18.00 - 19.00 :'.t-

Met. ingang van 10 'januari wordt er weer noiTaal get
keepers- .en de ]oootraininq.1 --_

: ;.

fr. sÈs-tdernooi) i
,-. 19.15 :,CL (C_2,.

Al én 81 '" J

ook weer net de
' 

j !, l,
raind en starÈen we

i 'l

_ .. . i,, , , ,

de LENSrevue pagina 9

711

rl _

41



I

T

Ntr^E d w J A A'R §. B E'9 E P ! i g'-rr,r>>.op'zaEerdas I ja!:lJi nodiÖE heu
-eu"1.iu, -rr., 

IJENS u uit -om 
naaL de ntèuwj aarsreëepÈ ie !e komen-van IJENS. Dezè wordÈ

;;il;à;" in ons klubsebouvi van 14.30 t/m 18.00 uur. De oliebollen en appel.flsppen sÈaan
ii;;;;; ,róoi Oe eèhEe. liefhebbers wordt.om 13.00 uur de wedsErijd gespeeld EusBen oUD

iil.rstr-àà n"t'Éuidige ionda§eenioien l-elftaf. Iedereen is Í,elkom l! Degene die'we op

EEiÍ e'rizoND & vooRgPoEDrG 7ggr1'Ï't'': :'

DE .,]EUGDKOI,íMISSIE Li

(VooÍ een_ volledig programma verwiJzen wij u naar,b1z.2 van deze revue {red.)}

HETLAND DER BLIN DEN IS ééN O O G KO NING I
I
T
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I.t

ll

,EBENTEENRI]ND ' .:-

AISJEMET
rl

VIJURWERK STTINT

.O.LIEBOLLE .[Í O P. L E IÍ g rrr>>> Dat was een verassing, de Evenementen-' kommissie eà een aantal oudeis hàdden -voór oliebolten gezorgd op 20 en 21 december.. De

spele{s'van À1.À2,81,82,CL-2t3 'en D1-2-3 die op de Erainingén Ílaren werden geErakteerd
à! orrérfreeifiiÈe ótieUoften en dat ze er besE'il9ln9en bleek na aflooP. Zo'n 300 stuks
wèrden er opgègeten overgoEen met veeL poedersuiker en weggespoeld meE- coca-co1a, 7-up
of slsi. neÈ-wàs een leuÉe afsluiEing van de vele Erainingen in de blubbef, oP de paden
of ,bij Kwiek spoft., .. '.EKo en,ouDERgbedaDlÈtl

U T T S.Ë À G E Tf TI E U G.D
-, l

RijsB,iik À1 . rJENs A1 i : 0-0 i iË§3 E} : VËE"if"'"h E' : 3:]LENS.A2 - IIMSH À2 : 6-0 HMSH 81 - IrENS E3 : 2-8
LENS 81 - Dl{O 82 : 0-0 LENS E4 Gr. rvit,Sg EZ. : t-7
ODB B1 .- LENS 82 .- Ë t 7-7 Oranjeplein EI- LENS E5 ' :2-4
Rijs$,ijk C1 - - LENS Cl ' t 2-2 HBS É6' - LENS E6 : 3-0
I,Iestlandia C2 - LENS C2 t 2-4 LÈf.fS UZ - Duindorp sv M2 : 3-5
LENS C3 - RVC C2 t 3'2 RKDEO E4 -- LENS E8. : 0-5
WP C1 - LENS C4 : 3-2 LE-NS fi - Gravenzande F1 :' 4-2
vitesse DelfE Dl- IJENS D1 t 2-L LENS F2 - LaakkwarÈier F2 I 3-0

LENS D3 - ÀDO D4 ' : 2-0 i .' 'LENS F4 -' '- We§sÉfàndia'F4 rl 2-1':'
LENS D4 - Tac'90 D2 : 5-0 ' * oestaakE na een vermeende béehbreÈÈ van
LENS D5 ' ' .- WC D3 : : 7-1 .' ) ee; speleÍ van Rijsrrijk. ;e:r.:-r.' '"

celuhkig toch nog op Cte 1aàEst.e kompeE it I ezaterdag een volledig programm.i bij de jeugd.
Jammer iaren Oe ónnóaig gelijke spelen van 81 en CI. Kostbaar puntenverl ies . t egen op
het oog mindere Eegenstander6. De EraineÍa en gpelers weEen wat er,.te cloen is -de,2e
[o*pur ír iehe1fr om-ale kans op promotlé ge behouàen. Wij vertïouwen er op daE. dit'gaaE
Iukien.als iedereen positief-blijfÈ en zich voor de volle 100t inzeÈ. Leuk was het om

Ee zieri hoe blij de Ëpelers van o.a:.C3,E1 en E2 reageerden bii het maken van een
doelpunr; zo hoórt het ook eri we hoÈen diE komend jaar nog.veel vaker en bij alle.teams
te zien. Minder leuk was heE dat biJ o.a. CZ en 86. tè ieinig vervoer aanwezig was.
Ouders reden 2x oí een vader van een ander elfEal bood hulp aan (bedankt|). KOlÍ OP

OTTDERS heE is ug ioón die voeEbalE. HeE
vervoersprobleem afwimpelen op de veréniging. of op andere ouders is weI heel erg
gemakketijk. Dit moet teter ià 1994. ook waren er een aanEal spelers boos (diÈ is modfe
Éegènt*ooràig) en bleven zo maar weg. onsportief Eegenover je EeamgenoLen of niet soms?
«oí op herei er is aI genoeg eIlénde op de wereld - uiÈpraE,en die -problemen en nieE zo
maar iregblijven. Bij r,ÈNs B2 gaan we zeker Praten en ïel op zaLerdag I januari.-we

, ver!,rachÈen àIle spelers om 13.45 uur op LENS. HopelÍjk brengrÈ die ene speler.ook de
À,Jltxtas Eerug en. àenict de rest in déze $rintersuop eens na over- hun gedrag t.Íjdens de
laarBte weds.rijden. We hopèn de leider. ilohan SchouEe, dan ook tse zien want zonder
leider kunnen dèze jongens nieÈ voetballen. Genoeg nu over heÈ laatste koÍrpeEit ieueek -
end. even wat minder of voor sommige teamg helemaal geen voetbal en training. Bewaar
deze LENSrevue goed en zeker Èot 9 januari, want er komt toE die Eijd geen nièuwe LENS-
revue meer uit.-Nogrmaals prettige kerstdagen en een gezond en sporEief 1994.
DE .]EUGDKOMMISS]B
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Alóem6en sekrelàíàol
W:M. Kouwenhov€n
Brihr Frosstaar 2'l
2552 Cz"De; i(aas "
Tel.: o7O - 391 24 74

SENO Sokretlrillt: I

Scni'oaen zondnE
G.iiv.d. Kloii '1'
vo'rhllstlàan 1 I

2692 BN '§-Gràvénzanda
Toi.:,oi748- |8149

SenioÍen 2olordàg 
.

.t.è. xam '

MolÈ Stokolaan 1846 '
2541 GC Don Haàg
Tol.:.O7O - 367 96 87

SenioÍeh z6alvo.tbal
G.jl v.d. Kreii
vuihulstlaan 'l

26b2tBNr's-.crsvonzando:
Tol.:01748 - 18149

;JUKo:
Sekretàdsat ièugd i

P. van den stson 3 ."
chopinstraat 103
2551 sV Den Haag
Tel.: O7O - 397 01 54

Sékrotari!at redskri6

BARKO: B!r Kommieoio
mw. l. van dor Berg
Kok'osrioo-tstraat 67 .
2555 XB Don HèaO
Tor.i oio - 325 99 74

EKO:
Evéneménten l(ommi66iè
mvY M. van dor Donck
Jan Romsinstraat 37
2552 KA: DoniHaag:i* ' - -
Tel.: 070 -'397 65 32 '
b.g.g. mw. M. Ofíiciot
Té1.: O7O - 391 07 57

- I i:
Tràinsrs:
Selékti€ zondng
M.Rog.. ",
Nicolaas Bsetslàan 198
2273 AH Vooèurg
T6l-i o7O - 386 63 22.

A.C.J. Miltonbur0
HengelolEan 981 Sel.lti6 z.retdag
2544 GG Don Haag J. Boorema
Tol.: o7O - 321 32 A5 A. oioponbrockhoÍ I 1

Íax(ivók):o7G367 b8 62 1255i:.kE Dai ttaag 
"6ï: do kairtino.bÍi-evenÉqgr, ' ;T-d.:qZp, 397'7?-73

(bii de kloins barl t 1.: i l! .;r,.ii.;l,'
t - -: ',

,

Sekrota.la.t Torl/Lono .
G. Komporman ]'
Bur. Kambschoorstraat 9o
2581 AH Monst'or
Tel.r 01749 - 12602

Spon6olr6kónj 
L. ,là. Lruu"
vliorboomitrà;t 3o3
2564 JA. D€n Haag
Tsl.: O7O - 323 35 25

Samonetélllng bestuu| i r.\r
Vóörritt6Í: -. Lid:
rrrrlviliÈii irÈ l-'.ia. coret.:

Sekr6taris:
W.M. Kouvionhovon '.
Baam Faosstr€at 21

2552 cz oon Haàg -' 
_

Tol.: 070 - 391 24.74' '

!Il: -.. ,
,. G.J. v.d: Kloii
. Vorhulstlaan i' 2992 BN ,'s-Gravoiizondo

'Tel,: 01748 - '18149

Wagnertade 87"', -, r"

2102 CV Hoemstodo
Tel.:023: 28 27 65 "

2564 Tv Dàn'Hààs,
Tel.: O7O - 325 15i5-q

iia:
P. v.d. Stoon
Chopinstraat'lO3
2551 SV Don Haag
Tel.:O7O - 397 O'l 54

egui!s!r9.e§!9!:
A.H. do Groot '
Porziklaan-25 I l'-

' Hongololaan 589 ; -
, 2544 GB Den H6ag .

Tel.: O7O.= 367 1O-96 ,^,

Rabobank'i 2992422ö' 
- Tel,: oro - 3bo 13 14.

\. i...' 1 l' ' ' '\ ',

- ; ia;-'r
BETALNGKONTRIBUTIE TERREINEI,I EN l(LUBGEBoUW

H6ngololaan 8ooPostbank 3367'lrI.. '

weekblad van de voetbalvereniging LENS

--:' j : j.: 671 jaargang;-nummer-i22 j:::ï"'..,-'-

' ':' í3lanuari 1994

van de REDAKTIE ,. . I , ' ," 
-.'

Lever uw kopri vóór maandag in;
wijzigingen zijn tot,maandagavond mogelilkl
uiterste inlevertermiin kopii:
Maandag 20.00 uur ín het klubgebouw '

.t

vOóRNEME

f clubblad vó6r en d66r LENs-ers !

N

Uitelndolijk hebben r+e de brandrceerhelrq nieE .!
nodig gehad... Í{E hadden u een gezellige jaarwie:
_eeling. EoegewèngE en dat is..begÈ wel uitgekomen.
veel- en prachEig vuurwerk;'grote -etlàatvurén en
veel gezellige nensen op straat! Zo zijn lre 1994
ingegaan. ,,-. rr 1,.r.. - - .l. ,-È r. .,. "s l:r.._. :..
Traditioneel gingen we dan,ook op die eerste dag
van het nieuwe Jaar naar de He.ngeloaaàn. ón.vele
Lena-erg ook d6t" toe..te .wen6èn wat, jè. hooËt---dab
je. zelf dic jaar ook zal overkomen. De bekende
wedsErijd oud Lens - Jong Lens noesten ue diE
jaar weer onÈberen,. wanE ook op E6caÍnp etond heE
water je aan de gchenen. Zodoende ontbËak dUÉ eeà
publiekEErekker. Hèt. h,ae dan ook wat. nlstiger in
het clubgebou!^,, naar nieE .Jninief Se?9lli!. ,.. - -

iuËeen oliebotlel, kaag èn worsE, en eeggeepoeld
met een door de club,versurekE naEjè.kgnden we de
EradiÈionele huldiging van jubilariseen aanochou-
wen.
Na een woord van r^relkom door vooziÈteli Hand van ,

der K1eij, di.e enkeLe iradnden gdleden niet ver-
wachÈ had dat hÍj'nu de"Épeech moe€t afeteken, .r

die hij liever beluiEterd had, uerden de pennin-
gen uitgereikÈ voor 25- en 40 jaar trouw lidmaaE-
schap. EnkeLe jubilarisEen nangn direkE de gele-
genheid te baat on de toehoorders deelgenoots te
màken van hun wenseí voór dit nieuwe jaar.

Zo vroeg jcióp Heyhen 2ich af of er nÏet mèer ". .
rkiaese i.-pfiràeeie zijn, die''de handen op diE.
IJENs-complex uit de mouwen kunnen Bteken. Er
moeEen toch meer mensen zijn, die neE af.s Joop.._ 

r
moeite willen doèn LENS te helpen en zo hun vrije
uurEjeÉ hier'Ee vullen !

,:
rÈane Rooduyn, 40 jaar lid, heèfE zich voorgénomen
zljn gezichc èen6 wat .vaker tse laÈen zien, wanE
zïjir huidlge eerËtse Eportlièfde tennia, had de
conÈacEen met LENS waE verdrongen
Guido Halleen, ook 40 jàar akeief, herinnerde de
Eoehaordere aan zljn fijne jeugd.die hij aI woec-
balleud bij LENS. waé doorgekonen, en ePoorde. de .

.IUKO en beBEuur aai vooral door ,te gàan neE een
goed jeugd-klimaat Ee lraarhorgen t

ir.zictr graàg nieirii aaÀ en r,rit'u
aag wèer 'voorzLen van een gezel-

GOEDE

Uw redakcie.';1u
ook dit._tjàar'gr
IÍ9, informatie
' i. 1' .1 _

de redakcÍe
ï':-f

1

1.-, . .;. j iL.
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Door eeí.telefoontje van. bevriende zijde werd ik in kennis gesterd met alweereenover1íjdenvaneen,bekendeLENsvriènd,PIETxRoI..
-_MeE zijn kinderen en- bekehden iras hij in OoscenrtjÈ voor een paar dagengezerrige vakanEie."pror.sering werd Ëiij ohiel ,en overleÉd, ià :àil,"-àrà,'vrijwel

zulk gebeuren komE hard aan. i

--. -_-11-?.JYim9 qija onEmoeEre.ik. hem op d.e l,ENsEribune waar hijvriendencLubje onder een gezellig babbeltje de voetbalwedsErii d ;
P1! yas..ook zo bij,ons laaÈsEe ontmoeren. En nu is htj 

""""iiàp"-krrng...Maar erger is, daE hÍj weg is uic heE door hem-zo beminàèkleinkindersrel . rédeï-.leef E 
- 
met -hen mee, nu trii "o on"èrwààÀËJiy:! ll:l midden ''is., weg§gl?Tel. ren moeilijk iu àiasun verries. nóssEerkEe vinden diE verlleg t.e dagen.

,,.. _.2?u1" h1j in de maarsehappiJ zijn best. deed om goed ré'presh1l op de 9Ia:T?E ook.zijn mannetje. Groot. vàn gestalÉe en *eÈ ééheE.spel wqs-'lr1j, een ideal,e -verdediger. piec Krol heeft zijn elfEgediend. Eg ?ijn liefde voor de. werèntging is hem bijgÀUi;Ër;-;;
meernalen blijk gaf.
a -_..IJaEèn wij, zijh spoiEvrienden, ' .hém nier vergeEen en bidden].n zr]n genade op Ee nemen.

Hij rusEe in vredel "'
.. , ,- . 

,t,

met. een
at Ee bekijken. ,'
weg uiE onze
kinder- en
zo schrikbarend
en zij dg ." ,

teren, zo sEond.-
í goede kljk op.,
aI Erouv,
arvan hij' , '- 

.,

wij de xèer hem
;, tr,

P. J.

IrI t EMOXTÀr P.À.rÍ, Eotr _

GIí@ '.L

ÀÀNIIÈ{OAIIiID -:.iE vasÈgesgeld op 2O.OO ,aoa..r, .,wordE vr!.endetrlk werzocht ygg die cijd aant+e_ ,

zig te ziJn.

De-foto,s Helke CiJdeEs de modeahou gemaakt
zijn, kunneh worden besteLd È./m e.s. zaterdagbij MaEbine VereeÈken.

KLÀTUERJÀ.g§EIV.,. E' ITOKEREN "

JÀN IIAM & JOS tlIlTINo presenÈeren op de volqen_

INSCERIfEPORUU&IEREN zijn eerkrijgbaar aan deDar.en Kunt. u, r.ngevuld inleveren bij .lan of Jos
9l .d:Eoneren Ín de groene redaktiebiievenbuebr-l de kLeine bar.

,fAN & JOS

21 6D 29 JEDuarI
11 6a 25 f,èbruarl

.. 11 è!r 25 EaarÈ

MEER EKO NTETTWS IrÍNDT U, OP DE
I,JIÀ?STE, BI,ADZXJ'DË UAN DEZE -

Per maand lrordt er op tslree avonden. gespeèld en
de 61echèBte avond mag afvallen, À1Ë u-een keerniet kan Ítrorden er bij het kLaverjassen 3g8g
punÈen en voor heÈ jokeren 666 pu-uten..íin reke_ning gebracht n .

Xf,EVen,raSgEH : hr woidC gegpeeld. met vagté
koppelo voor alle avonden. Ook mensèn die qeen
va.lEé EarÈner hebben kunnen inechrijven. itin .
hen wordÈ bij loEing een frartnèr Èoesewezen. ErÍrordc geBËeèId volgens hèt bekende !'ÉotterdamBè
Èy6teèm,,. Bij inechrijven dienC het inEchriif_.geld te erordeti voldaan en beiliaagr p.p. Í s;oo

' .,r. l ,- ]!
iroEEREfi : Er kan evèleens gejokerd irorden. r -
Maximaal- per tafel ie.e lreísónen. rneàhiijtgefa
Í 1,99 -p.p. per.avond eveneens per insctrrljíing
tè voldoen. ..: !r .i., "

t'
tur PUPTL UAN DE):"'-: -

ÍíIEEK >>>>>> En .wil
maar denken daÈ
dit voecbalaeiz oen
kànden gaan epteken tvan dé Pupil van heÈ.
aar.

Maar als dé lreergodeD. ons nu giunsCig gezindzijn dan io a.B. zondag bij de rcedsÈri j d. LENS-Rijwijk Nrco SIIJIÀIOS eindelijk de pup

l

week. Nico t{e verwachten e om 12.45 uur
iI van de

LENS in je volledige IrBISuit.rusEing, trai
oP
n_angÉr -Plk, dikke j as en heem voor de zekerheid ookeen paraplu mèe.

dé redaktlo

l

r
I
I

!
wrE zuN TocH TL A's H 

"&
B A C K ??? ZUN ZEMN 1?:2.

ZIJN HET K\ryIK cD KWEK ??? - en KWAK dan ??? IwAr HesssI.I aJ MET LBNS ???.,.:
I

LEES ER BINNENKORT ALLES OVER IN DE LENSREVUE !!I
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.{ J{ÀÀR GÀÀN WB IN IIET NIEITWE ,lÀÀR NÀÀR rOE? .À ' ..

. \', : \...., j .i,r r r:.Í-'\r?., .r:,'F tf,. .-...; ttieuig-egierig. gelr9rdeii, door de aankondiging van'het' iíwetten vàn enke'Ie
oude LENS-baIIen verliet Gijs op Nieuwjaar6dag de knusse e;:onde om
naai di traditionele lnws -wieuwl aarereóeptie Ee gaan.'
Bij binnenkornst in he_t klubgèbouu volgde een harÈelijke verwelkoming
nameng heE beatuur door de woorziCCer z'n broer. Dè nieqwe voorzitter
zé1! wae er ook. Gijs was neh op cijC oh ae-. Nietwjaarjrede r/àn de
voorziÈter te beluistsèren. vanrsègie hèt gioÈe gewicht van de'zé toe-'''
Epraak heeft Gijo de i-e 's awonda thriis snel ' opgeschreven, herwijl Àij
aan hets bijkomen trae jVan heE bedvrèIÍnende recepÈiegebeuren. -

.4,

L-!'.1'il.r, 1. I "rl'r

íJ s
longs
de li n

cije Langsdelij n

Nieuwe leden:

Lieve Lenaioten, l; rr'? ''
Het Íras me het jaarbjè igel Het oude jaar braèht 2owe1 een nieuwe inte-rieur-nrederrèrker 'der
kleedlokaleo a1à een nieuwe inEerim-vóorzitcer. van de promoeie vàn zondag-l naar de 2e klas zijn
we nog Eteede niet bijgèkomen. HeC is onderEusg'en de vraag óf hèt nog.i we1 zin heeft. uiÈ onze
kampioensroee ce ontwaken, r.rant het ziet er naar uit, dat ue wàn deze vetrwo!.ven positie maar korc
zullen nogen genieten. Toch moet ik u mededelen, dat onze trainer er nog Btseeds à].Ie vertrouwen
in heeft. Hij heef,c aangekonaigd de wereniging ce zullen verlaten als zondag:1 degradeerts. Daarom
Í/eet ik nu nieE !Jat. ik moec zeggèn, nadat ik de2e week vernam dat. hij volgena eeizoen. in dienst
Èreedt bij onze zustervereniging GDÀ.

I ''!: .., . . ï. illl . r-1'-r-1.] l'r L!.li-r'-l i'i.Brave LENsburgers,
Meb de gemeente bLijft. hets Iaéhen en huilèn Eegelijk. pnze velden iormen aI 40 jaar het dak van
een gedroomd' ondergrónds metrogtation, reden Éaarom de gemeente uiterst terughoudend ia lnèt hèt
verbeteren van de doorwateringi. Men is bang da!.de perrone onder Batser komen tse icaalr. in de
onlangs gepresentseerde pLannen onder de $èwènde ÈitèI "i Ie-Wiè -9laai-Weg- Zuid-we6t-ThÉis -Be6t,l
heef,È tnen voor onze vèLden wedeiorn pfannen met een dubbele bodem bedacÉt. op bladzijde L3 r.ril lnen
deze locatie voorzien van huizen, op bladzijde 100 ziet nen.er Èoch ook wel glaag'een buurtpark
èn op bladzijde 1001, die 'e nachÈe moeb zijn geBchreven, wil men ons klubgebouw velvangen door
een bedrijfekantine op een parkeergarage. subsidie voor kunsÈgrag rordÈ. in -hëË.'riooruiE ziéhË .

gesceLd'als trENs bereid ie he fuÉeren net een noodlijdendè trlub, die- elders in Zuid--wèst een
Ieuke boulrlocatie achterlaat. waar de nieuwè leden zich moeÈ€in omkleàen en sp"Ieri, vermeldt. de
vooruicstrevende nota niets, Da! uordt dus Perron-o. , ..

Dierbare .fubiIeumbaIIeh,
ó"ai"f." r-,, Éienae en grlJiende riieerlijk behoorc u to! de meesu kleuriijke figureh,uie'ons 

,klubfeven. Hoe hebE u dit zoweel jaren kunnèn uithouden? Hèt moeE een donkerblauw hdrt zijn, of
misschien zijn het de vele.blauwe knopen, die u in one klubgebouw heeEt laten veràuipen. Ían de
25-jarige jubilaridsen zijn tvree productieve exenplaren aanwezig. Hets zijn Hane Bert.ens en Joopgeijnen. Harrs EcoorÈ vooral veel binnen de lijnen, terrrijl Joóp zich buitèn de lijnen werdienale-
Iijk maakE.. De huldiging hebben zij dah ook dik verdiend- van'de 40-jarige jubilarisaen zijh hier
aanwezig Hans Roodulm en Guido llal}een. Hans koóc de eer toe namens IrENs hec allereerste doelpunE

.op diE complex te hebben gescoord. sindedien heefts hij zich gÈeeds vaker gedrukt, naar hij heeft
me pereoonlijk laten weten dat daarin verandering komt, nu hij zich heef,ts aangemeld voor àe xfub
van Lub. Guido i6 nog steeds populair bij de Eeneratie echeiderechtsèrE uit zijn aktieve

. voetbaltijd,. evendls-bij he dàtàilhanàel in pàrapIu'e. EIke 2ondag, is hij tegéf!,,èoidig achter heE
- doel van de tsegenparElj tsè bèzlchtigen en verder adviEeert hij ,het bestuur aI 40 jaar over de _

onEwikkefingen' rond PeEon-o. " i
ToE sLot apreek ik hoopvol de wens uie, dat, u mijn opvolging, spoèdig zult Í{eÈen t.e regelen..
Aínvallen ! ! l

f

Vcrn Ho[. Bastuur,
7 g g 4 >>>>>> rnhakend op mijn'woorden tijdene de nieuwj aareréceptsie van t januli : ttec
zoeken naar allerlei oploeeingen zal heb komen jaar de groot'ete uitdaging zijn voor IJENS. rNaasE
vasthoudendhèid zulLen creativibeiE, flexibiLiteic en inventsiviteit nodig zijn.... IrENs heefE een
goed jaar achter de rug; acherovér lèunen kunnerl we one niet permiÈeren. De wèield om olrs heen,
met nane in Den Haag Zuidwest verandert. À11è LE{sers zullen hun bij d-rage moeten Ieveren hun club
haar unieke plaats tse laÈen behouden, Een ilrteressaDte uitdaging !'voorepoedig 1994 I . '-_

DE VOORZITiER: ', ' i e -- Ë. 'r;"-... : ' .: '' r; "
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SeIí@ Senioren Kommissie
Vooí adressen 6n teleÍoonnurnmers: zie de cólöÍon op pag. t

MEIr,Í,,ÀàRSTSENS ">"' ÀarÍ au goea" ,"nt.; oi. àe afgelopen ,rl"k ortr u -zlin:uitge-..
Btort, wil de sËKo gràag dd hare-loevoegen. À11-e zaterdag- eÀ- zondagsenioren, ' , '.
zaaLvoegballerE, cràineip, begeleidere en eupporters weneen wij zowel privé ale'sporEief
een goed, gezellig en gezond 1994. "
ÀLa 6e, voornemens.ook ,zij;";n;- ...' 

''-r' ' ''. .t'. ' u.-

- veel punten uiE het vuur te BlePen
- tolerant t.e zijn t.o,v..Echeiderechters èn ÈegengÈandère
- op Eijd uw kontribuÈíe ce betalen .
- aè ctuu- en lrainingeavond op donderdag Ee gaan bezoekén
- een actieve, ro1 in het verenigingegebéuren te overwegen .,

t .ir,.r : ",.
wecen wij zeker daE ónB voornemen oÍn heb u aLlei bij tBNs naaD de
kunnen afagen. -" '

zrn mahen, zaIte

NOG IííEN FEf'ÍeÍTnEAn >>>>>> Àlhoeuel de huldiging van de jubilarieeen aI op de
nieuk,j aarsrecepc io heefE plaaatgevondgn toch èven aandachE voor degenen onder hèn die nog
ateedË op hec ïeld actief-zijn. Bij dè 40-jarigen zijn 

-dat 
Gerard KemPerman en PauI

schulten (beiden uiE Lews s) en bij de 25-jarigen zijn dat Hans BerEene (ook LENS 5) en
Ceee Lipman (LENS 2 zaE,). Zij kunnen el ErotB op zijn Íneer dan 1000 regp. 5oo
Ínedgtrijden de LÉNs-k}è!.rr.èn tó hebben verdedigd. Haren onze. fèIiciÈ.aEieg meE de wen€ dacj"iiià-i"í iiren. *.t ptLr'i"" lij lBrqs aclief iurlen kunnen zijn. l

STÀIIDEÀIOUER ZICET ,rirr> Nu de bal weer rolt; 1íjkt. hee goed om cer opfriosing van
ieders geheugen een korE. averzlchtj e van de standen van de diveree e1fÈal-Ien te
oubliceien. '' ' -

överigens zullen wij ernaar sEreven de EEandenLij6ten wekelijks in hèt klubgebour.r 'neer Ee
hangeË zodat u ook àp die manier heE wel en wee van de LBNs-elfcallen kunÈ voLgen- we
ziei dat LENS 1r5 en I er aan ÍnosEèn gaan treltken a1B ze niet in echte zorgen wi1len
geraken. LENS 2(zat,),1_en 6 zijn goéde middènnoEèrB, LENS.7 en 9 iatg Inoer nog dan daE,
cerwlj I bij LENS 1(zaE.),
LENS 2 en 3 (heel) voorzichtig' aan tog.""t mag worden gedacht. Éii't.u- zaalvoetbal doet
LENS I heÈ.zeer behoorliik en is LENS 2 na een fliueende aEart evén. fli.tsend wedr
teruggeiallen. Hoe dan oót<, tii treneen aIle elftallen een pteEtige Èweede ëcjmPetitie-
helfÈ.

ZoNDÀGgENIoREN

KNVB 2E KIJÀSSE A
l. HMSI{ 1 9-15.
8. VOORBURG 1 11 - 9
9. RIJSVIIJK 1 10 : 8
10.RRÀW 1 10- I
r1.EE9_ 1___-9__:-l
12.!IDVS 1 11 - 4

KNVB RES.2E KÍ,ÀSSE À
1. VREDENBURCH 2 LI - L9
2. HMSH 2 LO - 1,6
3. tJElÍg 2 9 - 15
4. ADO 2 10 - 14
5. À,,PII.BOYS Z LL - 14
l2.HDVS 2 L2- 3

HVB RES . IE, KI,À.sSE E
1. ÉErÍS 3 .10-15
2. VBLO 7 10 - !4
3. DUNO 2 9-L2
4. BHT2 9-!2
5. RKÀvv 6 9-11
I2.DUINDORP 3 10- 3

HTIB RES. 2E KIJASS F IIVB RES . 2E SEB I{VB RES .28 SEI
1. RRDEO 4
7. DIIL 6
8. II,EAS',{

10 - 15
L! \'9 - 10-

'-"10.- 10i

5- 9
5- 8

-5 
--"',=3-

1- )
7- 2

1.

..§.

8.
9.

POSTDUIVEN 3
GR. T.ITT' 58 3
ORÀ}IJBPLEIN 2
v\ip 3 --
BÍC 3
f stg 5

1. VIOS 3 9 - 11 '
2. VOORBURG 6 g - 12 :

5. VCS6 8-10 -.

7. RXÀW 9 t0 - 6' xt ,DYNÀMoi 57 2 9

9. SEP 3
lO.9IIPPOI,DER 7
12.GR.Í.IIL.IT 5

ÍI1IB RES .48 KIÀSSE G ,

1. t{rK 5 ..^ 9-16
2. DUNO 4 9 - 16.
3. ÍJENA 7 - 9 - 12
4. VR.BURCI{ 10 10 - 12
5. LÀÀKKWÀRI.8 8- 9
12.GDÀ 9 9 i-'t'2 "'Í'

zÀÀtvoËrtsr.l

9
I
1

10 -
10 -
9-

rÍvB RES.4E KLÀssË'5F "1. ',VDS 6 '.10 - 18
2-, TÀC' 90 ? . ,.. 0 -' 15
8. REMO 5 7 - 4

HVB V .2E KLASSE À
1. DZS 5
2 . PÀRJAÀT 4
3. ÍIEíS 9

g-
9-
7"-

13
10
I

9 . 
'.ANg 

S

lO.RKSVM 13
12.HBS 12 .

4. rrÀÀKKWÀRT.10
5. RKSVM 15
í.O..DUINDORP.7 

.

9- - 4

HVB RES. 1E KLÀSS B I{VB RES.2E KLÀSSE À
r. 'S-GR.W 2
2. QUINTUS 4
3. SEMPER À. 3

23
L1
!?

1. ÍIESTLÀ]\IDIA 6
2. FV SNOEK.IE 6
4. OSC 5

10
r8

L2
11
L2

18
LZ
11

4. t EI,IS 1 12 - 14
5. Enjoy 2 . t2-L3
13 ÀDO 2 1,2 - 6

E---&sN§--a------:i-9--al6. YBTJLOWS 9 - 9
l1.SEV 3 9- 3

,-i" :t !

@

7- 8
8- 3

4- 2

':,. 9 -'- '9'

I



ZÀÍERDÀGSBNIORBI

rrvB 2E IGÀssE 1 '1: 
' -t i HVB RES.2E

1
,
7
g

PZH
MÀRINE
W'KWÀRT
IGNS 1

t4
13
-tJ

9

18
16
t+-
11

ARcH/oRNÀs
GR , WIITLEM t2

1, RVC2 14-18
2. MÀÀSDIJK 4., 11 - 15
9. DHIr 2 13 - 10
1o.LENS 2 10- I

! ïfïöï§Ëuïfr:ï fi-:-
12.DORR s ),2 - 4

9
3

11
6

T RÀ I ,tf J[NC S g T Ae E Z OND À G S.E L E KT I E >>>;>> zaEerdas-
norgon I jan. j.I. om 08.00 uur verzadelden de apelere uiE onze zondagBelekt.ie op LENS om
een trainingsotage te bereggen. De 2e groep ging o,l.v. pèEr BaE en Jàn Ireine naàr Maldenin de buurE van Nijmegen en de le groep o.r.v. Maarten Rog naar ReneBBe in zèèfand: Eeen
korEe opeomming van de gebeurtenisEen over de, jammergenoeg niet. complebe !reerEÈe 2o van
LENS '. Na een lekker kopje koffie (bedankr Inge en Joop) verErokken- wij naar Renesse.
aluaar om L0,30_uur op het Etrand ggErainal noest eorden. l{et Etrand waa natuurlijk niet
vreemd voor de jongens na zoveel, veldafkeuringen de afgelopen 6 maanden.. maar dic
t.rainingEkanp moet nauuurliJk gezien worden a1s voorbereÍding op de efn-eNenf.I(É 2e "
COMPEIITIEIIELFT, ale 1e januari start meÈ de wedstrijd regen Rilswijk, waar tENs nog een
appelcje mee ce schillen heeEE, na- de.. srnadelÍjke 3-2 nederlag i-n dà- openihgewedscri Jd. Nade licht ochtendEraining en de.omakelilke luneh werd er's míddaEe eiiraetijt< we"r eénr op
een (zwaar) grasveld geEraind in Zierikzee.
Bij terugkomÈE wisl iedereen weer wat het was om met. een bal op heE vetd te trainen. De
namiddag en de vooravond werd verder door de trainer en leidef gebruikt om zoveelmogelijk epelere perBoonlijk te onderhouden over de nagere verrichtÍngen van de 1e _., :compeEitiehelft en hoè de kvraliceiÈen van deze groep nu we1 in reEultàEen om Ee zetten. .

De spelere kregen na egn prima verzorgd diner uiberaard de gelegenheid om het verlorènvocht (zqreeL) $reer oP peil ue brengen in de plaatsBelijke horeca- e tabliesemehten', ' zodat .de -volgende ochtend iedereen weer ÉiE en zonder ui Edrogingeverechij neelen aan het ontbijt
verecheen.

!

Àrs afeLuiEíng van het ErainingBkamp Etond er nog een wedstrijd in voorburg gepland tegen
TONEGIDO., opv'a}Iend. in deze' wèdeurijd was dat LENS vreer aIs eàn BCHT TEÀM iilri t.qenstàn-
der. beatreed,- dac er-EouÈen van een andeï her8Èe1d werden en daE wrd taten zíen.díc LENS- r.'
on!aqË-q,,dq zw-are- inepanningen v!n. de dag. Lrvóor- zorgdè LENs .roo. i... ."n""ti.":a"Jr : - 11'' '!-.-
Tonegido meE 2-4-.Ee verslaan. - Dit 

_ 
Ínoet de ploeg veel verlroulren geven voor de nog +jl.ti --'.J:;.'

spelen 
_ 
comPetieiewedetrij den; al is,er in de 2e kladee geen énkelé'iptèèg;diè LENé zovëef t-tvrijheid zal geven en minder inzet za1 tonen. ':

Zo op heE oog zaL er zondag tegen Rijewijk
heden een beetje gemiac hebben en wat de 2
toE aanEprekende resultalen t.e komen. .

weer een Etserk cllecEieE sEan, wat. wij tot op
voorgaande seizoenen mede van belang vrar om
' ii , ", ;' -.1' {i' ",.\.ti'.. -, :,T.s.,,Í. ,, ,

II!LENS 7 KOtrT ERUG III
AI meE aI zullen de meeBt.e epelers zondagavond vermoeid,

-de toekomst dit ÈraininjeweeËend hebben érraren.

TON 'S-GRÀVENDIJK

. :. r_l

voldaan en voI vertrouwen voor

SEHÍàREN ZOINPA6''I'''I'

U I T S I., À,G E N.

í

-t

TONEGIDO 1
TONEGÍDO 2
QUINTUS 3
LENS 4
VEI,O 7

4

)1

LENS 6
I,ENS 7
LENS 8
LENS 9

, i q*,..-\., i 
_:,I i

Í{EDSTRT,JDPÉOCRÀ1fr{A ÈöTfr,EE T6,IAiWARí' 79

- r,ENS 1 . .
- Í,ENS 2 . ,. LENS 3
- ADEITAÀRS (Eest.
. LENS 5

4
1
)

5

94

VELO 8
vvP 6 . .'.
QUINTUS 11
LAÀKKI{ÀRTTER

7
4

'6
10

" ri

À."Ëil',i
r

)ij ,' ,i i,' I r.c

6

RTJSI{IJK 1
R.V.C. 2
HBS 5
DEN HOORN 7
LENS 5.
VIÖS 3
TONEGIDO 11
LENS 8
VRIJ

tio+1sz:r
L02O /62r
3 071/5 s s
3!01/s66
30s9/562
3723 /569
32ss / 627
3298 / 646

Wagner
,L., Sinke
.'M, Harland
coudberg
Linkers -Pronk : ",

1
1

)

3
3

L.
M.G
F .,J

G.

n.n
n.n

r
(

*5+

14 .00
L1 .00
11 .00
13 .00
12.00
13.00
1r.00
12.00

LENS 1
IENS 2., :
IJENS 3
LENS 4 .
VREDENBURCH
LENS 6
tENS 7... ..

HB6 12
I,ENS 9 . .



9íIEDS,IRT;TDPROGRAI{I4A' ZONDN| 23 ;TIdIÍ'àRÍ 7994

d

14 .00
10.30
11.00
11.00
10.00
13 .00
11.00
13 .00

RKAW
vÉLo 2
LENS 3
Í,BNS 4
VREDENBURCII
IJENS 6
LENS 7
BLÀI.,W Z![ÀRT
LBNS 9

1t

17 30)
10 88)
15 50)
117943
30 55)
02 10)

Í,ENS 1
IJENS 2
RKAW 6
,IIPPOLDER ?
LENS 5 (vr)
RKÀW 9
RNÀW 12
LENS 8
svH 5

toTL/52r
77oo /621
3O76 /5s5
3rt2/566

J.Th. van Rooij eÈ
C . de ilong '
À.J. UÍÈerdij k
M. Flanderhijn ,'

1

2
3

OPSTET'T,TNGEN :
TENSlE/m3:
LENS4t/m9:

AFSCHRTTT
LENS 4

ENS 5
ENS 6

LENS 7
IJENS 8
I,ENS 9

wordt door de brainer samengeeteld '
aIe vorige week

3:-28/s69
325s/ 527
3296/646
3326 /68L

- b.g.g. s. de Nènnie 1166 xz 98't

8',

n. n.
n. n.
n.nï
n.n.

n

00

V E ÀT ,,
F. sekèriÉ
u. Heijnen
À. de Grooc
G. DuiveEÈelm
J. Í{itting
K. Khammar 

1

(s23
(346
(32s
( 0r89
(327
(352

)
- b.g.g.E, Kuik (357 ?3 00)
- b.g,g. À. Btmahi (323 96 19)

8TT.I PROBtrEMETí ; c. v.d. KleY (01?48 181{9)

LTGGTNG ÍERREIIIEN :,.
ïn-öïisu-ncH- I.r"ri.fà."ci" bij de Vredenburchwes' RijE!'ijk'-tel' -121?2Bs
;;:;.- : Daal en Bergeelàan, Hook Evert wijtemaweg' te1' 3696454

de =porc@Í\ VCIN de Zl\A, lcrcjcler'I

Lcrngs

I' I T.S

r,rrs r

IJ,A G E N

' -r eoÀt 1 IIJENS'2

WEDSTRT JD PROGRNINA ZATERDAGJ 75 ;T,.IIUARÍ 7994

1 I RÀVÀ 1'

l"'i-il

-o'tt-t

14.30 IJENS I
11.45 LENS 2

DVC 1
RVC 1

LO26/OO6 : -
1059/or3

,J. ''
.r. v

. Guyt

.d. Mark '

Wr#,STNr,IDPNOEENÍMA ZATERDAG 22 ,Tj.jITUARX- 7994

UITSTÀG :

riir.,,

14.30 LENS 1 . - BLAITW ZWART 1 .' 1019/006 B'B-M' Plante -..; ' ',''

1I.45 LEN8 2 . . . . - - DHr.2 : 1044/013 ' D'Storm

Evencueel afmelden en informatsie bij 'loltn 991t:1"1 EeL' 3g7 1i 13'
Àfsrelden LENS 2 bij e. ,.à.'N""i""ai cet' sge 20 L6-'-- 

- 
" ,'l ' 'i"-.

ZRRL
VO€TBRL -;.rsBYPPR.rtLI 

3È -=, l."I"r-,t i ras'f PIP.-HP, " r: -. .
2AALPROORATA,ÍA t,,.1

- ' I"ENS 2

: ÀTTENT Z' ?5' - ' cYm{ovA 3

" 
obKBNBURG

HbUTRUST 4
HOUTRUST 4

OVERBOSCH

vRr.rD.14 . 01

vloeNs.19.01

HÀÀND.24 .01

n.n

n. ri'.
in. n'.

n

*6*

'21.00

19. OO

19.45

22 .00

ENGEIJSMÀN 3

I.BNS 1
I,ENS 2

osc 5 '. I,ENg 2

R2À

R1B
R2À

R2À n
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VAN HET JEUGDFRONT , - Algemeen kontakipersoon:
Paul v. d. Stee4, ChopinstÍaat 103,'2551 SV Den Haag, te1.397.01 .54
Bij geen gehooÍ: Arnold v.-d. Donck,'t'el, 397,65.32 - : f.' r '

'l

Jrrlf,@
. .. WEDSTRIJDPROGRÀMIIÀ À-B-C-D-B eD F ilEgcD.iiri ri] - I i,.1.;',

I i s s i I e u voor de ,éa"ti].jà.n e-Llee; bij pàrr r'.É. steen' (39701s4),'
2o spoedig ruogelijk, doch uiterlijK ae dag rroór de wèdstrijd voor. 19.00 uur' -r,
B.g.à. bellen naar Àrnold van der Donck (39?6532)
In-ulterete noad nog op de dag zelf bellen-naar, [ENs, (356-1314)."bij .ienand .1 .
van de,,reugdkornmieeie

a n

À11
Àt
B1
à;
C1

c3
D1
D2
D3

Ëi
E3
E4
E5
E6
E7
E8
F1
F2
F3

15
15

71
15
13
15

.15
15

l5

15
15
15
15
15
15

an
an
an
an

14.30 .

14.00
14.30
18.30
13 .00 ,_,
18.30 l'
L2.OO
r1.00
13.. 0 0
14,30
11. OO

09.30
19.00
12 .3'O
17 .00
13'. 0 o
1?.00.
09.30
1?.00.
09..30
10.30
09.30
09,00
11.00
09.00 ,
09.00 '
1d. oo.
ir. rB
i1.15:r-
13;OO i
13.00

. :-16 .4s

. 12.00

. 16.45

:.2 .: o
13 ,15
13 .30
17 .30
12.15
17 .30
10.45
10.15
12.00
14.00
10.00
08 .45
1? .45
12.00

09.00
15.;45,
o'8'l i o'
o6.so
09.00
08 .00
10,00
osl. oo
09.15
o's' .4 s
10.45'
10..45
12:30
12 .30

(aubo).
(crom) .
(HMSH) -^

(Duno)
(auto)

(auEo)

(auco) . ". lil
1I' " 't

..* i:.--','
(autö)

-'::'* -rf
( àuEó) ri "

II,
(à.uto).
(autó)

Zoetérrnèèr À1 .. UIE,
cromvliecÀl ..luit''.
HMSH 81 . uit
Feyenoord 82 . thuis
Duno 81 uit
oDB CI (vr. ) uit
Vredenburch c1 uit
vcs c2 '. 'uit 

.

Te'vléiue C1 uit
Crdrirvliet C3 .. . Ehuie
KaEvrijk D1 (vr) . thuie
Quick SÈepB D1 thuis
Den Hoorn D1 ui,È
Hs Texas DHB D1 thuiE
EXTRÀ TRÀINING OP LENS '.
Quick St.eps D4' .' uit
EXTRÀ TRÀINING OP "LENS ....Weerlandià'D6 . thuis
EXdRÀ.TRÀÍNING OP LENS' .' .

: sp.park west ' .
Rederij kersurgaE ..

. vrederuaElaan. v2 .

,: . Mr, NolenElaan, s .
ÀlbardaEEÉaàE '.

. Vredenburchweg ,

. Dèdensvaartsweg

. Vredenburehweg .

.,. ... v 3.'.-.,'... v1

. v1
t{oudeewèg/Den Hoqrn'.. vl .,.

Í

D4

D5

15-

L7
't5-
17

an"
ah r'
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an

l
?
1
1l
)
il
I
).

l
)
i
1j
1

ilj
J

ll
J
lllj
,j
j
j
)

Nijkerklaan ' 'ï

oà''

Vt,c El ': .

HBS E2 .',i'. .' :
Flamingo's E1
Tac'90 E1
VUC E3
de ste:. E2 .-.-:
vcs' 85.' ..r:,. .!1 l. . . .

BlauÉ lZriàrE' E5 .',".'
DUÀo r.F1 t; . , . "n ,

cróen WiE ' 58: Ff i:i
uuno rJ
vleeElandia F3

't Kle ine. Loo
. ,.Daa1 -en sei§eelaa

. Àagje dekenl,aan

.r. lt Kleine Loo.-

. 
rr: Àagje Dekenlaà'

. . DedemËvaartweg
: Dr. ManÈvelEkade

uic..
., ui.t ,

Ehuia
uit

- uit. ..-
-uir jÈ
uiE .

.uaE .
thÍi€ . .

Ehuie "r:thuiÉir . ilj
lhuie
. i.,ii .

n
an l-
an
an
ah-{:
an'
an - -t'
an:
an'
an '.'
an

( auto)
(auto)
ràn9q1

.nilg.,!

, 15'
.. 151

". ,15
r: t (

l
auto)

i, \

. 15

. 15

(Í

n)

v
lV
ví.
i;;

2 r.' . lr'

-l, .,

::,'B'ÍÍ.2 o N D'E R H Eb"'E'N

..tl.l:g: onderBtannd"e kopy'aandachrig door,

a.

-- 
' "";i,iarin vài de '.reugilkommiegie ' , í' urr.J, E . . K!.rik .rr' p. .irn aàr, i:..Lp , , i .

- opsEellingen al6 bekend meE uiÈzondering van i
-::- 'ilr. .'o IJENS c4 zonder F:' Bàyhan,'i. Fforencina en z. okzr.'rf:ii. ,.- ,:. - (alIè 3 geschorse wegenE niet opkomen op

ll

t.l

.I
uloglir
s'/ Ll

o LENS D3 zonder À. RamhieE (geBchorst wqgen6. nieE ,9Pkom?P*S/1) È' .' t. . r'
o.rJENe D4 ?o;a., r.'Yilairim lges'éËóree ndsËn. ai.i 5;ro..; à7rl .'
0 IJENS DS zonder B. Sabri (geschor§E wegena niet oPkomen. E./1)-.--- -.,:- ;----:l -'i: -I'. -
o Lrtè pj"zbiàer s'. oufrighe I (gesehorets ,JgLr,"' ,ii.t 

"ÈL"màn 
à/r.l '

, , g,LENS S+ zoilàei i: 'ilto'. J {} : 'r. 
"'. 

i e' ii 1I t.
. ..i .' . e,.: l : - ,rr '.', -' :r i.'. J. '

""rr:,0 isi,IË. rz zonder §i Bonyàngà, la.' noirtier (gedchöre
-l r-'< 't.'1

1
. -r ;,0, LENS.F2 .rneÈ: s . IEI Àyad! . i . i

'*-1! ''!-.1.. r'r
:ÀJ-: lr'- -

È i{esens "if iipiiàààà" e7.rl

; .,;l':itt'Í"ti. '
èL opkomen ,,1t51i,; .r:-i:
Erainen en àpelerï\.vó6rdat

' ":" "ll

:.t

0 LENS: F4 zonder. À. oufrighe (geEchor6È wegene.ni
.:i, ,t_, ..- . .r.

ook de drie epelera met een conÈribuEieachEerBland mogen niet
de conEributie is bet.aald !

It



AFGEKEARD of, IvÍ8r ????

Btj 
_ 
cwijfelacirrig weer rndgen. de epel"rl í1" of iZ. È! vlr,'"f ög.oo,_,,,i, (rri"u .".a"r,,1",i.dal wer€n wij echr. n99 niàrE) naai r,rxs belren ( 16 6131atËËE;Ë-nàËil .rr.o' or n,.,.,wedacrijd doorgaaË of niee. MoeÈ je voor os:0o.uur verzaneten- àà" .iÈ- ài."iIIJii;[!.i!:"" -t, dan gewoon Èe komén.

Do Epèlere van À1 Èfu ci'a:.e ïoot os.oo-;ur-noàten verzamalen mogen ook naal LENS b.e1ren.verzamer jo-echÈar pae ur 09.oo uur zeÈ dan de Tv aan,èn sren "f-"p Èi;,-'eil ;;-;Ë;;:zii laeen zlen welke wedscrijden ztjn afgekeurd waarbij a. rnrriÀ"fËr"ià. àrrc"ir"" ,".àà"getoond bij afkeuring. - -

scEÀDUW',PROeRÀUl{À', 1. 
*-

Bii el,Sghelg. lfkeuring worken.we dezé. week ,,eer een alternat.ief prograrura af. I{e,,.. :È:,ve*rachreà' aLle_Eperère en I€idora meE bij zích r sporÈkr"ai"g, tiÀí"iiiïrpag, voetbal_ ensportBchoenen. Et zijn vele alternaÈieve àenkbaar zàar" 'roÀÈÉiírà"-iii-ËËË'àíla"{d;;, ";"h6E et.rand, verharr:l op Kr,ritk sporE-, in de zaaL ialleen voor E àn Fl -"t'ïà"i, 
ergene eenweatrljd Epelen op heÈ veld of-op hee kunergrae. cewoon ovÀrll-;.í.!"i;9:;; houdan énkomèn hoor I ll!

ÀrNv:ÀrÍGt EÍlIfÀÍJÍ'EN , VERZÀUEI.TIi'D

F

14.00
13.30
r0.45
11 .00
12.00
10.00
09;00
12 ;00
11.30
10 .00
10.30
08.00
10.00
09 .30
12.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur

12.30
13.30
10.45
09.45
r.2 .00
L0.00
09.00
12.00
10.30
10.00
09.30
08.00
10.00
08.45
12 .30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur,
uur
uur
uur
uur.
uur,
uur
uur
uur :

(auto)

( auco;

(auÈo)

(autso)

(auco;

WiLheLnue A1 - LENS À1
LENS À2,81 en 82 . '.
LENS C1 1... '.
WTT.HEÍJHUS Cl - LENS C2
I/ENS C3, C4
LENS D1
LBNS D2
LENS D3,D4 en D5

: Í1. vliaEw.
: Crainen
: lrainen: Í{. vlietw.
I lrainèn,
i Èrainen
: Èrainen"
r Èrainen',

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

RVC El -
Í,ENS E2
RVC E2 -
I,BNS E4,
LENS 85,
RVC F1 -
I,ENS F2 ,

IJENS El -(kunstgras)
....:

LENS 83 (kunetgras)
86,87, . . ...-:
88 .i
IJENS P1 (kuneEgraa)
P3 en F4 .'., :

trainen
Èrainen

Èrainen

trainen

REgELrnEs,, R E G E L' T'iI E s, RB6IEI,T;IEí >>>>>> _regerrJ ""';Lin echt. nodig oE ". ,.zo,n gror,e jeugdafdelinq 
"l:;gi: van LENS goed-re laten draÉien'. H"l;."; ;i;" er nog

!i;!!! iïí:fiE!Jï,i'-:3í"t":,i!ri:iil,ËEÍ;;.::I:.:;i"$:"*;i:"*titi,Í:tÍii:1"ï::*::.",echEer niet' 'wij hebben qeno.g 
-gewaarËchuwd an hebben-de ó""u"rr.tiÀ.ràË-ÀoËr"r, geschor.rvoor de eergtvolgende wedBcrijd-van hun elftal. fzi."- f."py-Àij-àË-"prËIifif,!..1 . ,

- Àfbelten voor de wedgErijden- {due niet voor de a".rrr*."i -";"rr""" 
"."euren 

bijPaur v.d' s'een sn g""--ll:r-!ii de leidere of r"ainere"oi'"Ë-inllil-vi" paur wordende leidere rngerichr,. ruer .ursÉLr,BN erreKENT.eEN waóËini.ro-§cx6iiiue-r r r

ca je rechtótreeke naar eën uiÈr,íedatriJd be1 dit dan uiterrijk voor vrij dagavond19.00 uur door aan paul v.d. steeh en óus niet p"" op z"tr.dígroi!.rr'op LeNs.Lièver hebben we hèt-eahÈer .ret iedereen gàroor, op LENS komÈ verzamelen en zeker deouders nec vervoer. ca Je rechr.treeke zoiàer aic'a""i e"- j""à"-ààii-iag d.e keidorje de eerare helft reEeive zeEr.en. - . .;,-; .).
- VerzamèIen doen'we ?p !l]d, dats uÍl zeggen ulterlljk op de EiJd die.in de tENSre',hresÈaaÈ vermerd. rom jè IaÉer dan Ie aac-óp- eigen rioico. her Eean r."" à.i-iiíàià=àÏ"weg zijn of de leidèr heeEE al een anderè 

"pËirigài"g.f;; 
- -*^ *'. - ---'-- .- 

.

- sperers die zich elechc gedragen ten-opzichts€ van wie àan óo:< .og.r, ioo. de leidereuit hee ve:.d qehaard of seechóra! w"raE". - dn overres È"t de ourói- .oàI'al=.,,àíiËft],wedatrlJd(en. i 
. .:

lte hoPen dat dè ieugdreden en oudere zich aan bovenglaandEi regercjee houiten. t{ij ,irrà;ii .'i
nieÈ6 vervelender om apelers 

_te. moeÈen echor;en ,à.. uo*" 
^iriË"-jírrià-ËJÈ"". ,Éri-""ir-.r,..'.__ ___- .J__i_y ..ee 

t.. ,t";

V E R V O E R S P R O B L E I{.EEI ,,>,,> VeeI re,.,".lÍ'.'ouderès g!gpp.r, op zaterdagmorgen hun kind or LENS zonder t ,,.t
y_:ry:::*idd:1. of Ecrippenkaar!. treeÉts u ooir- we} een gedichu.hSeulr zoon rn lreidBchendar. I{aEsenaar, NooÈdorp of waar àanook 1,

::1::lË,IT!.1ls hlj 
- 

ean. uítwedscrij d noet Ëpelen? vaar zijïhàanqere [a1ti]d de z6lfde) oudere de trKLOSí _ zelfg is een íeider.,helenaar alleen en moec hij of zx rtJààn-ot 
"éíi-1 ii.íàïÀ.ii-=.één auto vervosren, oIl trÀít rcET lÍIEÍ i ----

*8*



Nog]Ilaal8 doen wij-een dringend beroep aan aLle oudere om zoveel mogeliJk meE hun kind meele komen als ze uiE moeten voeÈbaIlen. ouders nst een auÈo verzoekàn nii in iéder qeval
om altijd op r,ENs re verzameLen. oh ja, jongene arc Je met een andere vàder/moeder"rnee-
mag.rijden gefraag je dan wel .in de arrto. .Mleschien àou een bedankje er ook'-eenB àtt""ne"of vinàen jullie Àea net ala veel ouderg vaàzelfsprekend t??ltt - -- , .- --'': _.-.*-"'--
.ËEr,,tR
oD zoek naar È

leugdeltta.I vrr'probleem 
.ni-et :l{IE oH wIE' hee

TntereBae:bd1

LENS À1
Tac'90 À1
Scheven. 81
LENS 82 r.-
vuc c1
Naaldwijk C1
RKÀvv C2
I,ENS C4
IENS Dl
R,KAW. D1
LENS D3,
Duinoord D1
GDÀ D3

- RÍjBwtJk Àr' .
- LENS À2
- tENS 81
- Velo 82
-. LENS Cf ,.
- LENS C2. LENS C3
- GDS CI
-, WesÈIandla DI
= LENS Dà -,

-. RVC D2 i,
- LENS D4
- LENS D5 ,

* LENS E4
. I LENS' E5

LÉNS E6
" Duindorp

RKÀW E8: LENS F1
RKAW F3

HS Texàd DHB
osc E2 -.':
semper Àltiue
IENS.'87.,.
LENS E8
Giauenz.6v F2
I,ENS- P2 '.

S GA Z O CE Í >>rr', De lTeugdkommiseie ie op dit momenr hEoI hard
wee àèÉiorenleden of oudere of gewoón geintetesseeraen peraonen di.;;;. -
lIen gaan leiden vanaf deze week. De trainingen zijn al- gereqeld dac is.hèÈ
Het gaat. elecht.s om de begelelding op de zaÈerdagmiddad: -'

f belangstelling ? IJENS-B2 EÈaaÈ op diÈ nomenE zonaer làiding.
dan PauL v.d. Steen (3970154)

.T 8'.À Í IV Í U C S B.ÍJ E .E .!í X.O ,!í s T.>>>>.>> osr
maandag- 1?_januari veiwaèhcen wij de'volgende,trainèis o,i Zf.OOurlr.op LENS- om- Eamen _mEE de JUKO een aanÈàI zaken té beBpreken

- .I. R"g1.F. RomboutE, C., Bo-Iman, F. Spa, p -Grens, p.. v. .Dijk en
- P. v. cils. . .. ),1I

TOURIIÍOOÍ.=.OVE.RZÍ '" )' j ' ' '"\C Ií f'>>>>>>.Een eersEe tournooi - overzlcht ie"
opgehangen op. het medederingenbor{ bij de ingang van óns klubgebouw. De kómende wekenzuLlen'lrier !99.r w9L. wij zigingen/aanvurl in§en in-optreden. KijÉ er dris.zi nu en dan eensop en naÈuurlijk "houden. julIie en de ouders deze àata vrij. -

E V B.-' ;I E' A G.D V O E T B A L K A it P >>>>>> Nee als voli! iaar'organl.eerrde HaagËe vaetsbal Bond ook nu weer-een voetbalkamp bij de w.v. verbriirÉh in foe-1ai5 k. van15,È/m 17 auguetuo kunnen aIle epelero van 10. È/m-14 jaar een 
"""t ii"g met voet»if leàigz),)n,

De-vo1gend6 onderdelen worden afgewerkt | .4 tegen 4 - parEijEjes - vàetbaltenn:,e -,paÉitiespelen - 7'cegen 7.-. zaal.vo_eEbal 
. -- 

.Éenaltybok"ai , ooÉ iorden er ecti" wuoet'iilaengeepeeld en t{oïdÈ.'er. een ihteressahte wédeÉrijd van een betaaLde club ergene in rilàà.iià"a
bekeken .

Dit aIle§ §Eaat onder begeleiding vàn gediplomeorden en ervaren trainers. oe m'edischeverzorging ie ook'geregeld. l{aarschij nlij k- komt. ook ÀDo-Den Haag wèer met net. eeieieerftal een training verzorgen tijdenÉ de-kampweek. De prije .rooí d"zà wèÀk-'inctuEief de
g:h::l_y:Ir"Iqde lunch. en rvbtdoènde- drank cijdene de dàs.Éedraagt / 135;:--p;i à;;i;.;;r.ue longen€ 'moeten srel, iedeïe dag zerf voor het vervoer naar verÉurch en huio zorgen.
IIeb je intereÉee.on nee-te doen neeem dan even kontakt op met de HVB (3295?01) ..r\.rr.",
llir :"1 inechrij fformurier en de inschtij fvoorwaarden aàn dhr. v. HeerEum of veldkampions advies voor jongena'die echt gek zij'n van voetba1 is : DOEN NÀTUITRIJI\IK l!!

' I( à D B' E 'K 'U R S U S 'Op È E àI .S >>>!>> slechre wier peradneí hebben zich
opgegeven voor de kaderkursuE varl Peter BoE op LBNS. Dit vinden ;ii . teleursÈeLlend

- ï9ilf9. Doen,wij het echt_allenaal zo goed ??'MieEchien wer. ma"i-Éei 
-kin attijd beter.werk. Je Ínet. de jeugd .a1e leider 06 trainer geef ja dan 6neL op bij dé .TUKO. IIeË gaac

sLechtsE om 3 à q avoriden., . . - - I .. '_ -. .,.,
I'ITSIJ"ÀGEN {

1
5
0

1

2
1

10
13

6
I

3
0
5

0
4
2
4

0

0
1
z
1

1
3

1
1
I
6

LÉNS E1 - DSO E1 .. . 2
LENS E2 - euick Sreps E2 2
l,aakkwarÈ. E2 - LBNS E3 6

.sv

M15 ..
'É

E1

4
6

,1
IENS F3 - Laakkwartief F3o
IJENS F4 ; Naaldwijk F3 10r Semper AltiuE niet opgekömen.!

wrB HAD DÍT GEDACI,TE ??? 'r"" Donderdags iagen de velden nog onder warer haar hegbleef gelukkig droog en op zaÈerdàg I januari kondèn we heerrijh vletbalren. Nietsleclereen had erop gerekend. pf I?r"! enkeLe spelers op vakanció gegaan zonder dir even

i::: ï. 
geven. VÍa.via hoot je dic dan wel rnaar echc àe bedoelin§ Ís dit niet, sloldig

öi-ui.r.t ."r, aalla1 epelerE zomaar weg.maar die krijgen a.e. zaterdaq hun verdiende -
loon. ook semper Àrrius breef weg (te. wéinig apelers)-ón LENs E6 ,àrà ËiË. a"-àrÈ-;;".
Zonde boys, maar daar konden we echt. hiete àan- doen op zo,n korte Èermijn.Nu we hèt toch over wegblijven hebben, even het volge-nde. rn ae xereivaÉantio werden ereen grooE aantal toernooi.en in de zaal of otr, het kuíEÈgra6 afgèwerkt.. -..i

*9*



ook hier bleven er een{greoE aantal E "en ,E:}ilaseere (E7 en F4 bijna in z'n geheel!!!)
zomàar vieg. De jongensrnemen we ditr niét kwalijkr maar de ouders deË te neer.'Àfbellen
Eoch echu een kleine moeiEe, Genoeii nu over deze negatsieve zaken en over naar'het.l
posirieve gedeelEe want er werd immers gevoetbald op deze achtEEe januari._ ,. _.. . r. .Í" . . i _ ,J ".: -,. -.r . ,., '., ,7'

. : ' -r' l',1 r ;:. -ii '

LB

,TUKO OUERPEINZTÀIGTM. en. .I,ERS+1GEÀI

0 LE!ÍS E2 .: geen leider meer
nieL maaï met de invalleider
mee naar een vaste leider.

Í,ENs À1 - RtJEwIJk À1 (1-0)

pe rè retsrevJe i; 'iggq Èan g"opena'wora'." ..i- een minimalà, maar zeller dik verdiéÀde 1-o
overwinning op'heÈ macig epeÍenàe Rijswijk wat ont toch weer twee puiÈjes. opleVerdé.. voor
ik overigenE veÍder ga wil ik iedereen namenE de gehele À1 Eel. eÀ begeteÍding eén gezond
en sportÍef 1994 Coewensen. iÍets eeret een afkeuring, een ge6Eaakbe (zware blEEEure.',
Rijwljk) wedEbrÍjd, eindelijk dàD de Ie vol geepeelde 90 min. tegen'Rijwijk À1..-"'
Met prima co[ÈinaEie6, goede inzet en weer een aangePaece opËcelling werd R., ale u goed
gekeken heefÈ een voetballes gegeg-ven. De uitBlag zal doen vermoeden dat deze lovende
íoorden waE overdreven zijn. iaàr-geloof rne, één-man heefE ons een glotere overwinning in
de r.reg geEEaan, en dat was de Rljswijkkeeper ! Door paal en IaE werd hij geholpen, naar
ook met schitÈerende reflèxen wiEt. hijr zijn doel toÈ een kwàrtier voor Eijd schoon Èe
houden. De druk op heE RijewijkËe doel bleef. eig grooE en ook verdedigend zat het bij ons
zeker prima in elkaar en daE winnende doelpunt kon due ook niet uítblijven.
Barry haalde zijn eporuieve revanche en knikEe hard. 1-0 in'de tóuwen'en. hadden r,le R. .;
eindelijk op de knieèn.

HANS BORST

O ]]ENs À2 : de oproep om te kbmen Erainen.waa Ee vergeefg en de opetelling wae dan ook
wat gewijzigd. TÀc wà6 de be6te ploeg en zaI. we1 kampioen worden. ,fullie Éweede ???!

0 IrENS 81 : meE leider Piet v. Gi16 (bedankt) een goede 1e helft en een 0-2 voorrprong-
na de ruEc hard gewerkE en de voorsprong gehandhaafd. zaEerdag een zrr,are, doe je besÈ. I

due dan naar even, een beepreking. Echt eerieus zijn juIIie
cock v.d.. BoFch (bedankL) een keurige 4-1 overwinning. Zoek

We begonnen de wedEtrijd zonder fred Spa en Wp61ey lJeder en Tim Jozee. We begonnen slechÈ
aan dé wedeÈrijd en kwààen goed weg meÈ een schoÈ op de paat van VUC. Na i5 nrin. epelen
kr^,am V. door het midden van de verdedigirig en kon Ecoren toen werden we eindelijk
wakker -,Juouf 'ging joed door aan de réchÉer kant - een enorme kanE voor Àkif die-zonder-
geluk die kans miste.'RUST,.. Ín he! begin van déi 2e helft pikte v. de draad weer op.
naar net zoals LENS EíngeIf, ze slordig net de kansen om. N.aeeD goede 1-2 van Àkif rnet
Àbdu1 kon de laatebe scoren, maar lieE die kans liggen. Na wat hachelÍjke epelnomenten
voor het V. doel was het Rico die inEikte - Twee mooie cikjee over de kéeper van V.'hden
bracht de eindstand op 1-3.

vuc c1 - r,ENs c1 L1-3)

EEN SPETER

O LEN6 c2 : epeelde beregoed voetbal maar miste 6én ding : t'boerenslinheid'r èn daàrom
wi6È NaaLdwijk uit 3 counÈerE Ewee ma4l te scoren. EeD donme nederlaag.

LBNS C3 - SéhsvÉll,ucea zaa].toerBool, (26 pla.ÈB)

Zeer gemotiveerd gingen we de zaal bi45ren; geen herrie, alleen maar gemotiveerde spelere.
ondankE knap voetbal ,van LENS werden we net niet 1e. De zege ging naar Triomph. Maar niet.
getïeurd: de volgende keer iE het anze beurt. Bedankt ouderB voor. het vervoer en de
spelerE voor de ,geze]lige middag.

JOCHEM

, '_ I -/ t .. rt
RKAW : LENS C3 (vrj [2 4)

0 LBNS c4 : als er 3 epefers wegblijven dan wordts het moeiLijk, zóniet onmogel-ijk orn
goede tegenEtand te bieden. qnel vergeten deze wedetrijd

Ja, wai maet je nu van deze wedeËrijd échrj-Jven; eigeílijk alleen daÈ jullie één goed
voornemen voor 1994 niet uiEvoeren n.1. je trbekkiestr dicht houden (ju}lie weten zelf we1
wie ik bedoel) tegen elkaax en meex moeEen voegballen. wel gewonnen maar gezellig voor de
vaBEe supporlerg wag het niet, helaas !lt :

, 10 *



Í{e begonilen de wedgtrijd zonder Àrno]d, dus ging "Kippie" in het döè1 èn a]. ak h; de
aftrap zótÈen iee W. onder druk. Na goed aamenepel viel dan'de 1e goal voor LENS. We
gingen doói fuec het zelfde 6pe1 en vl-ak daarna viel het 2e doelpunt. In'de 2e helfr kÈam
Í. EneL op 2-1 en zette ons onder; druk en na veel hoekschoppen werd het 2-2. Na een mooie
'aktie van Danis1 kwamen op vooraprong. KlaÈse gespeeld jongeng ! ! ,

In verband m6t.

IaTIs D1 --'Ií.stla.Ddl- {3-2) {

,lÖs

GDÀ'D3 D5 (1-5)

TEUN
t_

BÀS

zwalut gutourDooi E1 ÍJENS E]. -DSO E1 (2-2',)

THEO

LSIS E2 - OuLclc St9p6 E2 Í2-2)

Laaklqwértl-èr 1 ,JENÍ, E3 (6-3)

rij d/ruimregebrek verder alLeen de inselpv:rd? y.rrl..gil

Een prima gespeelde wedetrijd van LENS. Het verbasde denk ik iedereen hoe jullie de
uegenEtander op aIIe frongen afblufte meE heel goed samenepel en vooraL de goede ,.:,
teamgeeeb wi6Een juIlíe deze wedeÈrijd verdiend te winnen. MeÈ John in heE doel en julIie
je plek hebben gevonden kunnen we danook vol vertrouv,rèn aan de 2e helfdt van de compeci-
tie beginnen. .fongen6 Ílijn conplimenten ! !

l

lENg E1 _ DSO E1 (?-2)

Weken had heÈ geregènd, maar Loch ging heÈ door. DSO had aIIe6 get onnen en hog niét één
keer gelijk geepeeld, We kwaÍnen de le helfE 0-2 aehEer en kregen wel een paar kanejes.
Í{il}iam haalde de bal'van de lijn net een eliding - In de 2e helfE schoot Baa links op
heÈ doel en via de voeÈ van de tegenEÈandèr verdween deze in het doel (7-2) De laateEe
minuten gLeden voorbij. ,.sEefan gaf een hoge voorzet.. Roddy EchooÈ op het goal . De keeper
kwam één vingertopje te laats , . . . . cOÀÀÀÀÀL ! ll lZ-Zl . Het waE een hèle mooie wedËtrijd oí
naar Ee kijken (volgene mijn vader). We hebben door 'TKNOKKEN0 on6 punÈje verdiend.

In de ker6tvakantie hebben we meegedaan aan heÈ zwaluvlenEournobi . de eerste dag'överleef-
den we door Hoek van Holland, Vredenburqh èn HongelerÈdijk te verelaan. De.2e- dag,
schakelden we HBS, KFc en FuII Speed uiÈ. Ín de finale werd heÈ gelijkspel tegén ÀDo (we
verLoren na etsrafeqhopen) . Toch kregen vre een certificaaL met íwinnaar. zwa:Luwen,tour-
nooin, :

Op hèt..veld begonnen we 1994 tegen DsO (alleg gewonnen had mec a1s doelsaldo 7B-Io). De
tegen6cander combineerde heel erg goed en lraB meer in de aairval' -j' naar. -wat. een inzeË bij_
LENSI ! DSo ecobrde 2x maar ih- dé 2e helft. wetd er door LEN§ nog harder gewerkt en fel1ei
gerlpeeId.'In dit tsam ziÈten n.1. jongens die vrillen r,rinnen, vàndaar daé de noed niet
opgegeven werd._we kwanen met. rraE.geluk,op l-2 en vlak vqgg Eijd zelfE EoL 2-2. Eigenlijk
nog verdiend ook ! Een PLUfM voor het helà elfr.al (zekér ook dà keeper)

wat een prima begin haden wij; Iekker samenpef en goed kijken waar vrije mensen stonden
zorgde er voor daE we binnen 20 min. op een 2-o voorEprong atonden. Daor een gelukje kwam
Q.S. op 2-1. In de 2e helfË kregon wij een groaE aanCal kansjes maar de ba1 wilde er nieÈ
in voor ong. de tegenEtander Gcoordè jamnergenoeg uel , Hièrdoor werd de eindgtand 2-2. Dè
tègenstander wa6 hier erg blij meo, wij niet, want een overwinning was boch r.rel erg
verdiend geweest voor ong.

IJANS

Jongens allereersts een heel gezond en een l-euk en eportief voeèbaljaar in 1994. Dats het
leuk r.rordt waE zatserdag uel Ee zien. Met goed voetbal toqh helaaE verloren, maar oclk daE
hoort. erbij. Wij waren in efk gevàI tevreden meÈ heE spel dat jullie op her veld lièÈen
zi-en. ZelÍs de }eider van Laa\kwarEier zei dats julIie eén goed Eeam zijn. Dit laEen we
zaEerdag du6 thui6 tegen de Flamingo,6 even zien. Dan nog die, de Erainingen zijn weer
begonnen dus zoveel mogelijk komen he! Er ie mij gevraagd of juIlie zin hèbbèn àm neE
pinkateren mee te gaàn naar Limburg voor eèn paar v,red§lrijden. Zo ja geef diC dan
zaterdag eveir door aan nij. Tot zaÈ6rdag.

Jullie leiderg IIIARCEL EN MELIS.
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lt
r.ENS E4 - AE.ÍÀS pE U2 (6-0)

nHoERÀ{ de weergoden lieten het weer eeng Eoe-dat er gevoeÈbald kon worden.. Onze nannen-
konden haast niet yrachLen om weer een lekker te voetballen. En-zie, daar kwam de
tegenetander op het veld met in plaaÈB van negen atoere mann6n. nggen zger charrnante 13
jaiige dames. Èr werd door oJtse mannen zeer goed . overgeapeeld en geluisce5d en.medà
daardoor werd hot een mooie wed8Erijd ÍíeE.eèn aanEa1 Eqhitterende actíe'6, paBsen én
doelpunÈen. Dè dameE waren duidelijk afgebLuft door h6t goede epel vaJl onze LENS heren en
kondèn niet meer in het ape] konen. te:ren6 wil ,ik stefan een- pluim geven voor zijn -
keeper6vJerk in de 2e helft. De doelpunÈen werden gemaakt door 2x Gary - 2x Vincent. en lx
Michae.l en toE 61ot een prachtig doelpunt van Renco. ook Harry Rijkera nog bedankÈ voa!.
zljn coachwerk in de 2e helfÈ'
p.a. teveng moeEt ik van PauI v.d, SEeen Ee horen krijgen dat de moeder van Ramon BIom
bij hem heeft bedankt'aIs lid van LENS. Ranon ik uene-je nog veel geluk er.r plezier,in je
eport of hobbiee.

IIÀRRY

ZWÀ],I'WBNTOI'NNOOI LENÍ! 86

Maandag 3 januari :

Dit elÉcal iE oer6Ee geworden in de Sosefhal van poule 11 Eegen KMD, sEP en Honeeleradijk
- een hele nooie uiEelag jongene. EerLijk gezegd had ik dat wel verwaqhE maar nu de
f,inale nog. Laten t^re hopen dat we de finales ook met wine! uitEpelenÍ Doe je beEE !

Dindag 4 januari

HelaaB nièÈ zo'n mooi a""r,Ia.., ale de dag ervoor - geeff nikB jongene wanE voor mij zijn
jullie IGMPIOENEN l!! Tot zaterdag., .l|

SONJA

zovèel
koPt1... ''

,a i1 J .r.:, ,i:r '

hoeveelheid kopij en !,rij gebonden zijn aan een
pagina'e per LENSrevue, zijn sornmige. verelagen
een enkel gevaL niet geplaataÈ.

r,:

4 Door de enorme
bepaald aantal
ingekort en in
de redakcie

-NACEKOITEN BERTCIÍÍ VÀÀI D.E €vonam @nLe,n Hommissia
Kontaktpersoon: Marlanne v.d. Donck, tel. 397.65:32

eh

ouERzI cEI ÀrTr, v:r?srrEu

Het nieuwe jaar ie geEtart en de Evenementenkommigeie (ERO) komt ook r+eer in aktie rneË de
volgende akEiviteiten :

D-k1a§6ers r in f.bruari gaan deze. apelers zwemmen.í dd""ri" gezelfig-etsen àp LeUé.

c-klaesèrB : - in E!.rÈ gaan.'deze tàriieie lekker eten op LENS, nadac zij een zwembad
"onveiligtr gemaakt hebben. 

!

B-klaEseïs i .t voor jullie'wordc-in-het:voorJrar de beloofde VOSSEJÀCIIT gehouden.

F-klasser§ : voor deze groep zijn we druk bezig ieÈE te regelen.

Wanneer de exacte data bekend zijn van de diverge evenementen, lezen jullie in de
LENSrevue .

. Ook zijn we geEtart met de voorbereidíngen voor de PLÀY-BÀCK SHOW en àeze zal' gehouderi
worden op ZÀTERDÀG 26 maart a.E.

Kinderen vanaf 12 i".., *r"r ook volwasaenen die graag mee wi1len doen kunnei zich
opgeven. bij iemand van de EKO - het liefBt vèèr l-febiuari. TeLefonioch opgeven kan ook
bij Marianne v.d. Donck (39765321 na 19.00 uur. .

Vorig jaar waE heÈ 5ukse6 groot en dat probeïèn we È
overtreffen. DUE wee! je een l-euke act (aL1eeí of me
repèliEies beginnen half Éebruari.

NAI!íENS DE EKO : Marianne v.d. Donck

* 12 r

erhalen of mi66chien wel te
en groep) geef je dan 6ne1 op, De
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- Lever uw Kopu voor maandag tn;
wiizigingen ziin tot maandagavond mogelijk!
uiteÍste inlavertermijn kopij: i '; : :

Maandag 20.00 uur in het klubgebouw

LUCTOR ET EMERGO

.ztN
óf

DE'KAT

via de jeugdleden aan de oirdere overhandi
vraagt u nu eena voor de aardigheid aan d
willígere Í,rat de reEpone wae op deze akti
loof onE, u zult 6ceil aeht.erover slaan !

Mieachien moeten we wel boloningèn in het voor-
uiEzicht gaan 6Ee11en in de vorm vah 1x gratie de
fijnen kalken of aIIe -hoekvlaggen aan hets eind
van de dag ophalen ? En wats dàcht u van Iox gra-
EiE op en neer op de raltrap bij v&D ?

Her. wooid én dàad is aarr ir iu"atË ínuöïaAèri "í ",i!resE alleen nog de vraag waar u voor kieet :. DE LEEUW of DE f'ÀT M
ÍJij zijn benieuwd.

Korr op .ËEÀÍsERs !y"_! .?oy.* í?r, ï _ ",
Helpen we dà leeuw m"r ,àr;JrÏ..,- z"aat nij. bo.r"., --"'komt of laten we het bij heE oude -zodaE de vrij-
willigere vaak de indnik krijgen dat zé hét ëi-
genlijk voor de kac....doen ?

llet móeEc èr een6 ïan tdm"nÍ màar nu iE her èin-
delijk zover. Er heerst vsrdeeldheid in heE re-
daktionele kamp. l.le zijn het duidelijk oneens
over de íköptr van dit sEuk. on nu toÈ een be6lis-
aing te komèn leggen ee het probleem bij u neer,
want u. beste Lezer mag kiezen wat het wordtl I I

Net ale andere verenigi.ng"r, ailïir ook LENs neÈ
de hulp van vrij0illigers. Ale club zijnde willen
ue steedÉ meer èn beEer ong preoént.ereÀ naar de
buiteneach!. Dit kan wel, erare het niet. daE de
diverEe kommigEiee die dit wÍIlen'en. zeer'.zeker'ook kunnen be'lerkaEell igen dé huLp. nà,iig,neUUen
van iló§ meer meneen die hun e!èenbje willen bij-
drage om hun club zo optinàaf ite'^latèn .funcr ione -
rèn.'

j.

vele oproepen en noodkreuen zijn het afgelopen
jaaÉ in de LENsrèvue verschenen, maar uaren de
diverge komniiesies niet. 'tÀlè roepende in de woes-
EijnÍ?

ÀIa voorbeeld noenen we de werving6akEie van de
Barkommiesie (BARKo) . oígeveer 250 brieven zijn

9d
1e vr].J -

tENS
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In MemoÍism JAN JANSSEN
Wederom was er woer een teleÍoontie om mij in kennls te stellen met het ovsrliiden van een ouir-Lenslid. Het
betÍeÍt Jan Janssen, vele jaren geteden met ziin gszin naar Zoetermèer verhuisd, ,irààrdóàr'Oè Uàndimet Lin!1Í,'
lossre is gewordan. Hij.was 83 iaar en bii de oude garde van onze club staat hij nog steecis beiend als een 1 tj
gezellige, keurige sportmakkeÍ.
BiddenwijnuvooÍdezielèÍustvai.lJanJanssen.
zijn vlouw Jo en hun vieÍ kindeÍen wensen wij van haítà sterkte toe om dit veÍlies dappeÍ te dragen.

P.J.' ,." 
_t.". r-1, . t 

"

C LU B - L I E E D E >>>>>>,kennen. we alfèmaal in àt zi5n vormen, maar fr.'r ,oigeràe
iEtochwe1eenbijzonderfraaivoorbee1d:.;.;
DE ERÍBITNB >>>>>> Het zar.de oplettende LEÀiser nieE ontgaan zijn, maar het reek ei o$ aatonze tribune de laaEcte t.ijd aan de bovenkant leek te lijden aan vormer-r van verval en- nodj-g
aan renovatie toe $,as. Niecs ie m-inder.waar, uant. veel meneen zijn (in hun vrije tijd) bezlg
geweeEÈ om de bovenkanE Ee verfraaien. Afgelopen maandag wae het-de n finishing- toucË" , 1n-,-heu-Iicht van fe1le schijnwerpers en mèt een hoogwerker hebben Leen v.d. Berg] Marcel Keu6,.Fred en Tom spa, de Èribune -dat - 

gegeven waar het -voor gebouwd ie, n.l. een LÉNsvraardig _ .
bouwwerk met een bijzonder fraaie bovenkant. ËÀNIriBN dank, dit iB werkelijk een etaalcje-van
"LE*sliefde" in optima Íorma I ,, 

U. redaktie
; ' r ".

ï IIGE Z O N D E N B R LE.F >>,>,' Hets verheugt mij re lezen dar Hans van der
KIey voorziELer wordt. Namen van weleer, dat doet mij deugd. Zonder afbreuk t'e doen aan aI
diegenen die zich nu inze!;cen en hun tijd beechikbaai steÍ1en, maar.die ik niec ken. Deze
mannen heb -ik. geboren 

. zi en worden, ik ken hun ouders en achtergronden. Het wa6 mijngeneratie. Halleer:, Mirtenburg, van Luxemburg, van der I(1ey, ,!NoetalgÍe'! ie daÈ. í11een piet
JuffermanE, die dah allemaal weet.
Het is nu zakelijker, professioneler, NieE rlechter, niet. beter. Hii
met a11e6 voor ons clubje bezig. Ik draag LENS vanaf mijn f8e jaar i
een men6en- leeftijd.
Veel succes. 1

waren kleÍn, maar ook
n mijn hart .r d"e ,i:,

,. .a.
Tance Greet Jana6en-van icemert. (87 jaar)

I

DE KLUB UAI{ XOO MTN 7
ondanks de klinkende 6 -" 0
.geen jolige boel rond het b
klubgebouw. Eén €Eoe1 bleef

overwinning op Rijewijk was het zondag
ekende t.aEel-tje achterin rechbe in heÉ..

r-: i.r

Eïibune wae die midda
zelfs geheel onbezet. Ook ,op de,

nieuwj aarerecept ie waren lre a1 opgeschr
g een plekje open geb

ikr.
leven. Tijden6 de.
door het ,bericht daEPiet Krol tijdene z ijn wintervakanEie in ooEtenrijk door eenhartaanval zou zi n getroffen. Verbij Etering alom.Jtle konden onÉ hiet voor€tellen, dat onze voormalíge echoenenreue zich zou Laten ve11en.lnmiddele iE Piet in het. bijzi jn van veel LENSere naar zijn laaEEte rusÈplaate op ,,WesEduin,'

begeleid. Deze droevig gebeu rtenia verkLaart alIeE over die Iege ètoel in het klubgebouw endie onbezeEbe trÍbunep Ia
mogen on6 Lrog6ten meb de weten€chap, da

aE6 . Een warrn kLopP
rd

end LENS-hart i6 uÍ
e band ru6sen de familie Krol en LÉttS via aI ewen

t ona midden weggerukÈ, We i
betrokken zonen Andxé en peÈer in 6t.and bIi ft. Ín het 'In MemorÍam, beechreef pietlJuffermans o! treffende wiJze de voetballer en meh6 Piet Krol. Zo heb ik h ook lerenkennen. Ik wa6 nog maa! een pupilleeje, toen ik op ockenburgh bewondering

em
kr'eeg voor- degrote en 6terke back met zo 'n geweldig echot, da epel over de voIle

bij en liefde voor
t hij her.veld kon p1aat6en.- Buiten het veld kwam de betrokkenheid

Iengte van heq
IJENS ondermeerÈot uitdrukking door het j

kk
arenlang beschikbaarst.ellen van hets Echoenènma
erij van de LENsrevue. Zijn bedrijfswagena wer

gaz\
den

n aan de
ngeze-t voor het§ue?kade voor de huisdru

vervoer van taeeen en koff era van deelnemera aan dè jeugdsportka mpen\.
LaLer werd PieE Erouw supp
van de 'Club van 100' Nu o

orter, zowèL op zaterdag a16 op zondag
nverwachts de 'Klub van lOO min 1,.

Natuurlijk wae hij ook lid
Een lirooE LENS-hart EtaaC st.i1.

Gij el angsdelij n

l
t

If, De . v,oorbereidingen voor de Eucceavolle pLÀy-BÀCK SEOW iB weer invollè gang-en zal gehouden 'rorden op ZÀTERDÀG 25 ËÀàRT. Kinderenvanaf .t2.jaar, maar ook vofwaE6enen, die graag mee willen doen.
kunnen zich opgeven bij iemand van de EKO - héc liefer voor 1f.bruèri, Telefonisch kah dat naèuurlijk ook en we1 bij Mariannev.d. Donck (3976532) na 19.00 

""r. ;. .''- -- 
---'. - .. .. ]Í:.

lapen niet sEorm; toch willen we het door laten gaa
konren. ÀÀNVANGSTI,.TD 29.O0_UUR / ,Rorrerdarhs eyoràem

Jan eh Jo6

e avond ,r"., dez. drive. De 
".rr.":.ai.rg.ïn.: We hopen.dat de.vasÈe meneeu alsnàg,

' / 'verplichr gaan, i. r ,

i



HET TNEERVIEW
JOI{I\Í VÀTV DER LUBBE OTETïÍOET II'JIÀ.RTEIII ROC

Maargen en ik prauen op din6dag 11 januari meÈ elkaàr in de
kantine van ÍJENS. I,Je worden van koffie voorzien door- Tinuc, de
derde aanwezige op deze grauwe middag.

MaarEen wa6 Epeler van LENS van 1980 Eot 1983 en voeCbalde nec bv.
Wim Keetman, peter de Jong, Jan cerriLzen en FranE Disseldorp in
hec eerEte e1ftal. Zelfs speelde hij nog even samen net een paar
jongene die nu tot. zijn Eèleclie behoren: Richard v.d. Hoek, Oecar

- v.d. Laar en Leo van Rijn,'Na zijn actieve voetballoopbaan wae hij drie jaar jeugdbrainer van LENS; vijf jaar
eeniorentrainer van H.P.S,V. en, Èwee maanden (!) aesiEtenc - Èrainer bij Wilhelmus. In oktaber
1991 kwam hij nt. onverwacht in. dienst bij l,ENs na een we] heef korte l,lilhelmus -periode -

Begin januari konden we in ide Haag6che Courant lezen, daÈ MaarEen na dit aeizoen bij
G.D.À. in ï,ooEduinen za1 werken. Maarten en het bestuur $raren het volkomen eenE dat drie
jaar in dits gevaf voldaènde was, om naar een nieuwe vèrbint.eniE om t.e zien. Maarben vindt,
àat hij te lang bij H.P.s.v. is blijven hangen en wiI die fout niet weer maken.

Hij vindu LENS een perfecte club meE heel" goed epeleremateriaal en een loyàa1 beatuur.
Helaas heefc heE trainingsveld gedurende drie maanden veel ellende veroorzaakE. slechts 4
avonden kon de 6elekhie met de baI op het veld trainen, tserwij 1 clubr al6 S,'J.c., Foreholte

Maarten hàeft veel vraardering voor de jongene vaíi de selecÉie, tie ondanks deze handicap
altijd kwameh trainen. De al,gehele mentaliteit is dus goed, aI wordt die nog niet altijd
omgeiet in wedstrijdmentalitseit. De wÍ1 is aanwezig, naar som6 komen we te kort in fysiek
opzicht en qua nuchterheid. Er worden bijna alLijd "voetballende oplosaingen" gezacht,
terwijl in gevaarlíjke situaties een flinke knal beter.zou zijn'geweeEt.. LENS heefb lang
niet à1rijd antwoord op het "kick end rush" voetbal van clube at6 s.J.C. Hec iÀ nieE allijd
de manier van voetballen die ons nekt, tegen H.M.s.H. Epeelde de routiné b. v. , e-enj grote: rol .

À1 deze factoren bij elkaar hebben ÈoE gevolg, daE LENS meE 5 ptrriEen uit 9 Èedótrijden een
zeer magere positie op de ranglijsE inneeNt. I r. -' l"' | . -

Na het geslaagde trainingskamp in Renesee (ve1e geeprekken) werd hoofdklaeEér Tonegido
met 4-2.vere1agen, naar_ Utíee dagen later werd meE 3-1 van derde klaseer Die,=Haghe vetloren.
onevenwichti§ei ie moeilijk te Éedenken! l, !. . ..;',

DesondankÉ'hoopt de Lrainer'dat.de irritaties in Renesse zijn uitgesproken en daL de
techniek zal gàan-zegevieren in.de.komende 13 wedstrijden. De ÀpeIerÀ hébben hun eigen
mening naar voren kunnen brengen en die komt er op neer dac de spelers meer voar glkaar
moeten gaan knokken, Ze missen zeLf dus de eenheid, die zo broodnodig iE. verantwoordel ij k-
heid moèt nieE neer afgeechoven wgrden en een beetje zelfkritiek miB6taat geen enkele
voéEbal1er, denk ik.

Maarren Rog heeft ondanks twee promoEiee aI aardig waÈ kritieË ie vèrduren gekregeiï'èen
trainer krijgÈ weinig.kredieEi Heb:bestuur. Èteunt de trainer i,reI'en'is nuihter.iri' haàr.'-,
oo'rdeeI .- Dë- íoetba 1wËIeld ie, Jchtei.-Ëard:-en.dg oupporterE kunnerí zo'í.elechte periàde. -:*-moeilijk vèrtèren. Rog hoopt -dat de leden achter hun spelere gaan 6taan. on gezamenlijk een
euccèàvoI}e Eweede competitiehelft te beleÍen. Op Eommige pfoegen staan we een'aahtal punten
a.hter, maar met twee wedstrijden miDder ge6pee1d. A1les is nog mogelijk en gelukkig zijn
a] le Epeler6 daarvan overEuigd.

Hèt vxij grote verschil in handelingesnelhèid en routine moet nu weggewerkt zijn, na een
half jaar aanpaesing. Voor de club en zekèr voor Maarten zou een degradatie na één jaar 2e
klasse weI heel biLter zijn. one eerste elfEal kan voetballen en er zijn nog 25 punten te
verdienen, due mouwen opgestÍoopt! 

:

Ne deze beschouwing weer eeD pereoonlijk geluid. Ik vr_aag Maarten waL hij de voornaamste
kwaliteiten van een oefenmeest.er vindt. Na enig nadenken komen de volgende,punten naar"
voren:
7) Een tÍainet noet goeà mec mensen on kunnen gaan. dat is heE belangrijkËxe taceÈ.
2) vakkennis om geToofwaatdig te zij voor de spelers.
3) DiscipTine. L';t'-.. i ''l'

De oe?enstof komt daarna uex sprake. MaarEen sEelg terechE dat in vier trainingEuren
kondit,ie, Eechniek, Eaktiek en mentale craining aan de orde'moeLen komen. De kondiEie krijgt
bij hem een extra accent, omdat de technische handelingen zonder konditionele onderbou!, nieb
tot stand komen. Een gpeler zièt mooie oplossingen, maar kan ze b.v. door een gebrek aan
kracht niet uitvoeren. Het í6 niet meer dan nornaa] in zo'n interview dat er een kritigche
vraag wörd ge5t.eld. Ik veytel Maarten dat ik zo gràag zou zien, daE hij waÈ acEiever zou
coachen tijdens de wed6Erijden. HeE iÉ mij Ee stil in die dug-'oub. onze trainer heeft. zelf
a16 Bpeler een hekel gehad aan echreeuwende Erainer§ langs de lijn en rril die Íout nieE
maken. ', tk heb vóóÍ de wedsètijd en-in de ivÉE tijd om t.e coacheD en daë moeË genaeq zijn!"
Toch 6tel ik hem voor een paar keer per roodstrijd zijn stem te IaÈen horen, vooral al€ het
elftal aan he! wegzakken is. MaarÈeri heeft in de uwee jaar LENS goed konEakt gehad.meE de
jeugdLrainers, waaruit weer een6 blijkE daE zijn intereE€e in mengen groter is dan velen
denken. De samenwerking meE assisuent Bcs noemt hij goed.

Zii keuze van G.D,A. heett zelf.s ue naken meE LENg, Het besEuur, de jeugd en de
orgarrieatie zijn vergelijkbaar. Maarten Rog vindt LENS één van de betere clubs uiE de Haagee
regio. fn hets geruchEencircuÍt zijn al vele kandidaat- Erainer6 voor LENS genoemd, maar ik
zal u de namen beeparen. Het is wel te hopen daE de nieuwe trainer een Lweede klaEser
aanEreft. Dat i6 heg beete aÍscheidskado van de spelers aan hun trainer, alduo opgeechreven
door

ö"{..4 n4-t- *3*
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PUPTL VÀN DE,W-EEK
Het ongelofel.ijke iË gebeurE !
Nico Siliakrls, de allrounder van D4 was
afgelopen zondag eindelij.k' de Pupil_.van de
!leek.
Hij had de rniddag van zijn leven net war-
ming-up , bespreking, keeper inschieten ,

ën-2., enz. nèt ons lantastische eer6Ee
èIfcal, A1Ë zijn eEer-sPeler koos hij:
Edward Endlich (qgn zeer terechte keuEl).
Nico, bedankt hi.erbij de Eelektsie en bege-
leiding voor deze prebEige middag.'

De foto woor de PupiT van de week is he-
schikba4r gesËe7d d.oor :, :

t

#rl

Voor adressen en telefoonnumryrers: zie de! coiofon op pag. I

*
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SeIí@, Senioren Kommissf,e

!tT'UOtrETO

UITSI..AG
LEN
LEN
I,EN
LEN

vnepnNguftci{ e
r,ÉNs 6
LENS 7
H. B. S. 12

lnrus s ''
VTOS 3
TONEGIDO
LENS 8

EN

RrJS
R; V.
H.B.
DEN

s1
s3

WI.]K 3

2
2

1
1
1

0
3
0
4

6
3

1

11
HOORN

SÍ,ÈCXTg, fi;ÍDEN >>>>>'À1§ het goe.d gaat net hec vlaggeEcÉip van een

7

GOEDE TÍJDEN /
vereniging echrijft iedereen z,n vingerE blauw, GaaE het waE mÍnder, échrijfE er haa6t
niemanà.'..,, Dib keer een keuze van uw redakEie uit de vele vergLagen van ons eersEè :

r,Elrs 1- RLl sr{'t k 1 (6-0)

Itg.rop;rr. zondag moesE het dan gebeuren, .r".r, ,ri 19 sep'cemb"t t9g! ",r..d er.nieÈ'neer '

g.íorntËn en. de Étand:op de ranglijst iE heden cen dage nieE ècht rooekleurig. Na een
Éterke opening mec.2 tieffere van Edward' Endlich. zakie LENS lraE weg en probeerde
nijswijk:rerut in de wedstrijd re konen.. Dit leidde oiet tot uitgeepeelde liansen en LENS

kwinr oi slag ían rust zelfs óm 3-0 door Eddy Roos (pen.). LENS 6pèe1de op daE momell! a1
cugen io mai van. Rijgvrijk en dac leidde de 2e helfE EoÈ eeD groot weldoverwichE, ..reel
,.riËgeepeelde kanEenien Àlechte 3 doelpunEen van.Hans Apontolveil {2) ,en Maurice schuurman
(rtl oè. eerete Èhuisoverwinning van 6-0 eEemde- een iéder bot tevredènheid, a1. wà§ de
tèqenErand van Riiswijk zeer màtig. Deze overuinning had LENS hard nodig en dèor de'
neàerlaag van RKÀÍv iË het zaak déze p1oeg. volgende week 9p de ranglijsE :e paeeeren.
Maar RKÀÍV. zal ztc]n nieÈ zomaar" gewonneq geven. À1 mèt al heeft deze overwinning de
burger en vooral de vasEe supporaers weer moèd gegeven. Het nieuvre be€,buur had het 

,

absóluue vertsrou!/ren al uitgeàproken tot.de selekbie, maar éón zwaiuw maakt nog geen
zomer.

ToN 's-GRÀVENDTJK

ook van Guido Halleen ancvingen vJe een prachtig
verela(; herhalen indien beiden gePlaaE§E zouden

de . rèdaktie

worden .

maar we zouden boveneEaand

I



.r )r (- j l"'

,t-rr*j'- ï t'-Í,ENS" 3 .E .8. S. 5 (5,.- 0)

Nà èen brofe€sianele warming-up o.I.v' Wouter Frantzen qtond LENS 3 al .op e-en morele
:):.:::.:;;:=N;àài-"ii .."-ÈËtài"'"nae speech sehad hadden van onze Erainer/coach/verzar-
;:;;;:i;;ï;"ï;I"7prvËr,iii.iTmedicij nrnan- ,Ían. Hóins, beson r,ENs.3 aan. deze beladen
i;à:'J;;;à:-il;" !.|,'t bur.""-tegin mót een schibterend èombínatievoetbal ecoorde good-old

Diin .l - o wa een ."Éitt.r.r,o" acEie van onze Ené11e middenvefder Jaco T. werd
:ï:^:;"r::í'^r,". "ài"à"rà iz - o) . De rhee vra6 nog nier verÍrerkr roen de FzwarÈe parelf
fii;:;;"'#i.;;Ir"à-I -ó-Èi""un rikré. Toen kwam ,Éet noment" van deze -',Jed6crli d; Na een

Ï;i;;i;";i;-;;t i.-.,.r, srri", alà hijzelf met eeb echitterend septàacàte-1op afrondilà' was

her 4 - o. En vlak.,o* nài'rËii"."Ë"à"-.i"à.ignaal werd het Eeàstocte.5 - o doordat ui!
.iàr "otr,.t de bal beheer§t werd ingekopt door-Naziem (die zijn wekker toch maar een uur
vooruit moet zetten) ' onrÀ "",.pfitnÉnte'n 

voor Richard v'd' Hoàk die rechtEEreekE uit
Mexico om 1l..oO paraaE *"e o* ànt derde te helpen neL deze oveNinning '

Twee lEaliaanBe verdedigers

I{EDSTRTJDPROGRAI{MA ZONDAG 23 ;I,JIIIJART 7994

14. O0 R. K.À.v.v. 1

10.30 VELO 2 . ..'
11.00 LENS 3 -
11.00 LENS 4 .. '
12. OO VREDENBURCH 7
13.00 LENS 6 . .. -
11 .00 LENS '1 . -
13. oo BLÀUW ZWÀRT I
13.00 LENS 9 -
* gewij zÍgde aanvangst ijd

u

LENS 1
LENS 2
R.K.A.v.v., 6
WIPPOI.,DER 7

, 
" 

7o7l/s2l
. 1100/621
, 3076 /E55
..i37]2/566';..

VRIENSCHAPPELIT'K ..*

. 3L28/569' . .

. 3255/ 62't | .

. 3296/646 ; -

. .'3326/68t

.Th. van Rooi j en

. de Jong

. iI. Uiterdij k
lFlanderhijn

I,EN S 5
R.K.À.
R. K. A.
LENS 8

v. i/
v.v

9
r2

.l

A
lu

n
n
n
n
n

. n.-
,n.
;n.
. n..
.nr

1
2

S.V.H 5

WEDSTRT.TiPROGRÀ.IIMÀ ZONDAG 30 JAÍÍUARÍ X994'

14-00
11.00
t-I.00
10.00
x1 .00
14 .00
10.00
11 .00
11.00

VOORBURG 1
R. K, A. V. V, 2
LENS 3
IJENS 4
POSTDUÍVEN 3
!11!J D O

I,ENS ?
v,D.s. 6

IJENS 9

I,ENS 1
LENS 2
VELO 7
DEI,FT 6
IJENS' 5
VOORBURG 6
v.v.P. 5
I,ENS 8
PARÀÀT 4

7oo9 /52!
Lo99/62r .
3086/555
3].22 / 566
3LOO/s62-.
3138/569'- 5
3255 /621 .:.1
3293/646 . .

3129 / 68t

verbanac
co]1e
Purcel L

s
}I

n
,- .n

n
:--n

.D

.n.

.n,,
lN.
.n.
:n,-

1
1

-.' 3:

-r-
.cIa,

2

"à" rjiix ' -- !.
I

| --i

I
t
I

,,fRÀtXtXCXlrrGESETEKTEERD.EI? :' ir,- i'
' Eu(E DoNDERDÀ6 20.ío uun 

i
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OPSTEI,I,INGEN
LENSlt/m3:
LENS4.t/me:

,]rordE door de trainer eamengesteld
al6 vorige. week

AFSCHR^ÍIT
LENS 4 :

.i' ír=Jr \LENS 5:'L1ffi}- jlntls e ,

QIW\, #il;; :
L-- -.-' LENS 9 t

BÍJ PROB.LEIIEÀI : è d. KIey ( 01?48 1814 9 )

- b.g.g. S' dè Nennie \366 12 98\

E. Kuik (367 73 00) É

À. Elmahi 1323 96 Lgl

VEN..'
F. sekeriE
W. Hei j nèn
A. de Groot
G. Duivest.eyn
J. witt iíg
«. Kham$ar (3 52 o2 10)

(34 6
(32s
( 018 9
1321

17 30)
10 88)
ls 50)
1 17943
30 ss) b.g

b.g
s
s

LIGGING TERRSTÀIEÀI : I

í.X-.4.v.V. :.SporEPark a/d .KaEtelenring, Leidschendam, tel'
ve-io; N""ra*.è 26; wateringen, ',:Lel ' 0)"142-92779^^
vi.àunLrr"t, Íulialaantje, Rijewijk, Eel ' 3952288-
alà"* ÉJà".' Dr. Manaweltkade, Waesenaar, 01751-1538s

32'l'1215



Longs de =porïue-r't \./crn de ZIY\ loddar

UITSI,ÀG.EN
I,ENS 1 - DVC 1

VIIE D S T R T,TD P RO ERÀTíIIA
tiid ' thuis

6 o . LENS 2

ZATERDAG 22 ;TANAART 7994

RVC 2 1 I

uit wedstriid/ooulenr. scheid hter veld

14
1I

.30 LEN

.45 LEN
s. 1
s2

BLÀUW Z9JART 1 -
DHL 2

B.B.M
D.Sto

1019/006
ro44 /073

PLante
rm

VíIEDSTRI;TDPROGRAT,IMA ZATEEDAG 29 ;TAIiITIARI T994

14 .00 DVC 1
12.00 RÀS 2 ' ,',i.
Eventueel afmelden en
Àfmelden LENS 2 bij B

IJENS 1
LENS 2

i:-:'
informatie bij

. v.d. Nouland,

. 1033/006
: ..': '. 1O?2lO73 " . '

Boeremà, Ee!. 39i '12
396 20 L6.

h ve

Castemiller
J. Demmerlf ,::.: ;:!í -

,fohn
Èel ,

J

73.

ZRRL.
VO€TBRL

U.T?,9I,ÀGEIÍ;
LENS 1
SEMPER ÀI,TIU.S
I.ENS 1 .:
sEv 3

SNÀCKI. EN\'OY 2 :
LENS 1 :

QUINTUS 4
IrENS 2 i

r -4
7 -3
4 - 10
3-4

ZAÀI'PROGR,IIIIÀ

MÀÀND.24:or 22.00 osc 5 - LENS"2 R2À'.

Ligging SporÈha1: ovèrbo§eh, vlaËkamp 3-5, Mariahoeve

OVERBOSCH n.n

.Irtlí@',i.#;i.!};:"flï1,;Ïi.'i:ri,ïrrr*ï'$},';.#I:'H:'#ï?:l;'

z--^I-\

'EryË

WEDSÍRIJDPROGRh}II4Ii. À. B:. C -D-E,' Erl F TEUGD
' '; '' ':'-'it'À tr B a rl Ir' B N voor de wedsErijden alleen bij Paul v.d. Steen (3970154);

zo epoedig mogelijk, doch uiterlijk de dag voor de wedBtrijd voor 19.00 uur.
B.g.g. bellen naar Àrno1d van der Donck (3976532)
In uiberste nood nog op de dag zelf bellen naar LENS (366L314) bij iemand
van de.Ieugdkommiseie

22

22
,a
22

22

22

À1
A2
BI
B2
c1

c4
D1
D2

D3
D4
D5
E1
È2

an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an.
an

14 .30
r-,4 .30
14.30
14.30
11.00
12 .30
09.30
L2.+S
09 .30
09.30
17.30
L2.30
10.00
14.45
10.00
10.00

)
l
l
Jj
j
j
1j
.)

i
)
.)

Jj
)

Lyra À1
GDA À2
DWO 82 .. .
Quick 82
Rijswijk cl
Vios Cl
vcs c3
Cromvliet c2
HBS D1
Triomph D1
vcs D2
HVV D2
Bf . Zwart D3
DSVP D3
DSO E1 .

. sp.park dezwerh
Madestevh - '-

sp,park we6t\z'meer
. v3
. v1 .,

.12' 13

14
110

,30
.45
.45
.00
.00

(auto)
(GDA)
(auco)

uiE
.ui E
ttit

Ehui E
Ehuis
uic
uit

Ehuis
ëhuie
EhuiE
thui6
thuie
. uic
chuie
uit
uiq

(auco)

(auEo)
(auEo)

MeliB sEokelaan
Dedernsvaartweg

. 11.30
08.45

tt)
. . v3

onbekend . .

.. v1
Dr. ManEvetrdkade\I.I''naar,

. . ..v 2,
v. TuyIlep.park\z' meer
. Níj kerklaan

+6*

Quick SÈeps E2

12 .15
08.45
08 .45
L6 .45
12.00
'08:45
14 .15
08.45
09.00

E tEl



elÍtal datum Sanvanq teqens il/rhuls lleLd/relcin SAM.K LENS

.dch&àninsén È:
EXTRÀ TRÀINTNG OP
Tedo E1 ."

EXTRÀ TRÀINING OP

^c^ 
E,

EXTRÀ TRÀINING OP
Semper. À1tiuè E1
EXTRÀ TRÀIN]NG OP
Duindbip Ev M2 .^
EXTRÀ TRÀINING OP
RKÀVV E8 ',... ":
EXTRÀ TRÀINTNG OP
RKSVM F1 .l
Ouick F4 . '.
Monstei F3 .

MonsÈer F5 i .

'.) 1, ^. ,.1

.: v2 .

. vredenburchHeg .r

. Vlamenburg

Hoornpark\R'wij k

Sp . laan\Mezeplein

KaBtelenring \L' dam

24
22
24
22

z4

an
an
an
an
an.
an
an .,

an

I
)
ilj
J

il

09.30
17,00
10. 00

. 17,00
-' 11. OO

17.00
10.00
17.00
10.00
,1?,00
10,00
17.. 0 0
11 .15
11.15
09.30
10.00

. rhqi8
IJENS
. uit'
IJENS '.

. uíL
I,ENS '.

. 'i-liE '.
LENS
. uiE
LENS . .,

. uit.,
LENS
: . Ehuis
. EhuiE ,

. " thuis

. uiE

. b9

. - 16

. ' 09

. 16

.- 10

. 16

. 09

. 16

. 09

. '.í .lb
09

. 16

,00
.45
.00 (auto)
,,45

.00. (auio)

.45

.00 (auto)

.45 .

.00 .(auto)

.45,it:.r;,"

.00 (auto)

.45

.45

.45 ,

.00

.00 (auto)

;;:
E'l .

E8

F3
P4

22 jan '
24 jan
22 jan -

24 jaÍ\'
22 jan .

22 jan:
22 jan
22 ian

:::v

sp. park

r0
10
09

'2' '.

2
2
Polan

BT,TZONDERIÍEDEIÍ

LENS À 2 meE
LENS 82 zonde
LENS ë 4 meE

M, v-.d. Berg - zondel ,1. LanPe
r K.'. Elakbi en R. v.d. Po6ts
z. okcuoglu

(geechorEt wegene niet oPkomen)

Yildirin
sabri
Qufrighe
O.'GokauL
M,^Toka (geschorEt wegene niet opkomen oP 15-1)
Bonyanga, M, Boutier en J. Poncin
s. Hadàouch (gescharBt wegen6 niet opkomen op x5-1)
ouÍrighe

SCHÀDUWPRO'GRÀMI{A

- aanwezig van de Jeugdkornrni eeie": W. Heynèn, M.-Réuver 'en p.

- lees ondersuqande kopy eenb gàed door íOOK DE OUDERS S.
- opBtellingen àls bekend neE uitzondering van :

v,d
tfE,

.. Steen

0
0
0
0
0
q,
0
0
0
0
0

I,EN
I,EN
I,EN
LEN
LEI-,1

LSN
LEN
tEN

met T.
mèr B.'
mets s.
zonder
zonder
meE s,
zonder
MEE A.

sD4
sD5
SE3
sE5
sE6
s'E 7
sE8
s F4

càf a" arié LoàI.r" ,riret een koniribut ieaehterstand mogen niet trainen en Epelen vootdat
de koneributiè betaÀld iB. !!l

AEGEKEURD of NrsT ????,.

Bij twijtGldchtig r.reer mogen de epelers van Dl È/tÍr F4 vanaf 08-OO uur (niet- eerder, 
- 
want

d"n wetón 'nii ecÉt nog niéte) naai LENs bellen (3661314) en nergeng anders.heen of h\in
we<lstrijd doàrgaat oflnieÉ. Mget je voor 08.00 uur verzamelen dan zit erL-nieEÈ- anderè op

fà,-!àiààn i" Éà*.n. ^,;ll;;. .". I
De sDelers vln à1 t,/n c4 die voor 09'oo uur moeEen verzanelen mogen ook naar LENS be11en.
verzàmel je echber pas uE 09.00 uur zeg dan de Tv aan en BEem af op blz. 502 wan LokaÈex.
zij laten'zien welkà wedetrijden zijn afgekeurd waarbij de thuiespelende efftsàl}en worden
getoond bij afkeuïing. r ...

Bijralqehele afkËuring werken we dezè vreek wèer een alternatief programma af. 14e

""iwaËËIËiïf 
f e speleíe en leiders met bij zich : Eporbkleding, training.pag, -voegbal-

sport8choenen. Er zijn vele alternacieve denkbaar zoal§ voetballen ln heÈ Zuiderpark,
hàr scrand,' verhard óp Kwiek sporL, in de zaal (a11èen voor'E en F) of Eoch ergenE een
weËtrijd opelen op hel veld of-op het kun6tgr.ae, Gewoon overal rekening mee houden en
komen hoor !!!!

ÀÀN\IÀI{G EIJÈÍÀII'BI VERZÀUEI,TIi'D

14.00
14.00
1I.00
10.00
r.1.oo
08 .45
12 - 00
08 .45
14.00
11 .30
r0.30
09.30
b9.30
10.4s
09.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uul :

uur
uur
uur I

uli r
uur

, 
LENS
}Iith
I,ENS
I,ENS

, "I,ENS
LENS

í' Rvc .
RVC
-LENS

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuf
uur
uur

(auto)

( auto)

( auto)
(auto)

(auto)

en
oP

Wilhelmu6 À1 - ÍJENS À1
LENSA2enB2
LENS B 1

enD2

urainen
trainen
t.rainen

trai nen
tsrainen
trainen
trainen

1')
14
11
10
08
08
72
08
l4

.30

.00

.00

.00

.45
,45
.00
.45
.00

.45

.00

c1
elmus Cl
c 3. D 1
C4enD
D4
D5

E.1 -.IJENS
E2-LENS
E2enE 4

E
E

(kunsigras)
(kunstgra6)
E S : trainen

(kunstgra6)
. : trainen
. . : tsrainen

10
09

08
10
09

1
3

r/m
.tRVCFl-LENSF

LENS F 2
I,ENSF3enF4

I



R E G E L.T ;I E, ,ege7ëjeg, REeELT;IES (ook voor oudera ) >>>>>> vorige treek
eshreven wij eon stukje in de LENSrevue met bovenetaande kopbekst. Niet iedereen had het
echter celeien, want óp zateraagmoEgob belden er toch nog een aantal men8en op dat. ze
direkt naar de rrla- i,redsEri j d gíngen, Eeïwij l- ei gevraagd wae om dit a1 op vrijdagavond
door Le qeven bij PauI v,d, SEeen. Bovendien bfeven er ook nu weer een drietal epelers
weq zondér even af Èe be]Ien. Jullie beloning is één westrijd Bchoralngl!l Oak echreven
vrií in het arEikel ieEe over het gédrag van de apelers (we vergaEen de ouderE) ten
opii"hte van de Echeidsrechtere en LegensEanderÉ. Helaas gaat dic in dit eeizoen nieE
gàed. lle zitten n.u al aan een iecord aantal rode eh gele kaarten bij onze À-'en B-
jeugdelftallen. .fa, zelfE,bij.onze c-Jeugd zien we deze dingen soms aI wapperén. .EEJV

miniiraal . Dit roept 'ori maacregelen van onze kant. op het eerst volgendè trainers\ leider6-
overleg zullen we er beslist op cerugkomen. Via de leiders worden jullie ingelicht. een
steeds-grorer wordend probleem ie heE gedrag van aommige ouder6 langÉ de IiJn. via de '
LENsrevue hebben we aI mèerdere keren aangegeven daE ue graag VeeI oudera ale paeeieve
toeschouwers bij onze wedetrijden willen zien. Dit iE gezellig en bovendJ-en een BEimulànE
voor'de kinderen,' ookr iE er dan heE vervoeraprobleem .direkt opgelo§t.
wat we beeliet NIEr willen van de oudere,iE heÈ volgende :. L ... ,. 1 1. ., ,i..: - Í-

- bemoeienig met de begeleiding van hec team, want daàrhebËen'ré ."r, leider voor.
Zijn er problemen aEap dan even naar de Jeugdkommigsie toe.

- bii À1 tilm E8 \,rilIen rre,geen-ouders in hec kleedlokaal zien. de leiders zijn
veianLlroordcl i j k -roor àe-gang van zaken in heE kleedlokaal. Bovendien is hèt vaak
al druk genoeg.

- oudere horen BITITEN de afrasEering te blijven staan al-E ze ,nar de wedet.rijden
Etaan/ziÈten te kijken. Me! andere .verenigingen hebben we niets te maken, onder
geen voorwaarden mogen de ouderE du6 heE veld opkomen: Niet. bij de warming-up -
niet bij een bleesure en niet bij he
wat. we helemaal niet wi1len hebben i
rechcer, l,aac dio man met ruet; hij
een mindere dag hebben neE als u op
i6 makkelijker dan de man in nhet z!,

enaltyEchieten.
at ouderG konmentaar l-everen.op de €cheids-
E echt z'n beeu maar kan ook beeE we1 eenE
werk of uví zoan ep het voeEbalveld, nietE

" de 6chu1d te geven van punt.verlieE, maar

wi1Ien we en leidersover-
D3 t/m F4 om 19.30 uur.
gesprohen zal o. a. worden
eeizoen etc., etc, de

tp
ed
doe
hets
art

meeeEal ligE dit'toch echt aan het elftal.of aan, een betere tegengtander.

i,lij hebben nogmaalo deze zaken heel duidelijk willen stel1en. ook Ín hèt volgende
trainers\leiderGoverl eg komen we hierop terug. De grene iE wat ons betïefE echt bereikc.
He hopen dat we geen maatregelen hoeven te gaan nenen, maar als het nodig moeht blijken
zullen we ook de ouders aan gaan epreken op hun gedrag, We hopen dat de Leiders one
hierbij zullen belpen ale heE nodig i6. Wij wiL1en LENS op een goed nivo houden en dat
kan in onze ogen al1een alE ,we de diecipline in alle geledingen wat st.rakker aantrekken,
deenocd met wat minder leden.

TR À IÀI .E R'S O V E R,L.E G ">>>| Helaad
overleg van afgelopen maandag niet door, Het ie ver
IYAANDÀG 31 ianuuari om 21.00 uur. I'le verwachten dan
RorÈoutE, c. Bolman, F. spa, F. GrenÈ, F- van D ijk

ging hoE trainerà -
Echoven naa!
r M. Rog, R.

en P. van Gile èn
vert egenwoordigere van de .TU(O. Gèspïokèn za1 o,a, worden over boven-
Étaandè zaken (regeltje§) , de afsluiting van het oeizoen en tevens
kijhen we a1va6t even.. vooruit 

. naar - het volgend seizoen. 
,

L E Í D E R S O V E R L E G >>>>>> opmaahdag ? f,ebruari
Ieg houden op LENS. Vle verlrachEèn dan de leiders À2,82',c3,C4 en
seÉ ie echu Ëelangrijk oí bij dezè bésp"iekin! àanwezig tè zijn.
avel hovenstaande zaken ( zie regeltjee), de afefuiEing van hets
besp eking zel o4gèveer 1 1/2 uui in-beëIag neÍnen.

W O E N S D A G-M I D D A G K L U E ,,,,,, Iedere woensdagmiddag wordt ei
getraind..op LENS. door : ..

- 13.30 - 14.30
i''Í,:-È,",'.,. - 14.30 - 15.30

- 15.30 - 16.45
- 16.45 - 18,00

uur
uur
uur
uur

IJENS
I,ENS
IJENS
LENS

F1 Lfm F4
E6 , 87, en
E1 c/m E5
D3, D4 en

E8

D5

De opkomst bij 'FI t/m F4, E3 t/m E8 en D3 t/m D5 valL de laaEEEe LiJd heel erg tegen.. Nu
was het de laatste weken nogal- matig weer op de woensdagmiddag - naar voor ons geen reden
cE thuis t.e blijven. I,lij trainen immers altijd en de trainerG zijn er toch ook! -NIET naar
LENS belLen oE de txaining daorgaaE of waar getraind wordt, maar alti'id op j,ENs'verzane-
1en ongeveer 15 mÍnuÈen vóor aanvang van de Eraining. Neen bij twijielachtig iiLer ookl
gynschoe_nen mee.,De trainer he! met ju-lIie de zaal ingaan. -.'"ï ,'J

pE.rvÀ LT yB O KAA L. E - K.LÀ s S ER S,!,,j,ón"".íi;.ï,:l'.ït
speelt IrENS l; thuis tegen voorburg. Het i6 de bedoeleing om dan heE rèEEerende deel van
het pcnalcyEchieten af te werken. Zoal6 ju11ie weten werd dit toèn gewonnen door yincent
v. IJoon vàn LENS E4. Kevin Vereecken en Michael Oosterveer gaan uithaken wie Eweede en
wie derde wordt, te.rwijl Rietieh Sardjoeperead,. sEefan Kraayeveld en Robbie staa Èaan-
schiecen voor de plaatEen 4, 5 en 6, Meer nj.euwe volgende week!

*8*
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U I T S T À G E.N.^"

Zoetermeer Àl
Cromvliet À1
HMSH 81.
DI]NO 81
Vredenburch C1 -

Te Werve CI
LENS C4
I,ENS D1
LENS D2 t: t: -
LENS D3 ,:: , -
Quick scePs D4 -
LENS D5 r. -

t ENS.À1
IJENS.A2 4
LENS 81 . 2
LENS 82. . O

LENS C1 1

I,ENS C2 1

LENS C3 7

cromvliet c3 15
KaEwijk Dl. 2

Quick sÈepe Dl 4
HS TE)iA6 DHB DX1
LENS D4 . 5
vlestlandia D6 11

LENS El . ..
LBNS E2 .

Flamingor a E1
LENS E4 ..

LENS E5
LENS E6 . ".
LENS E7
LENS E8
Duno F1 .,

IrENS E6 : '
Duno F3.... .
westlandia F3

2
1

1
1

0
2

9
a
4

4
1
2

0

0
0
3

2

2

VUC El
HBS E2
,,ENS E3
Tac' 90 E1
v(,C E3
De ster E2
vcs E5
Blauw zwar!
I,ENS Fl
I.ENS F2
I.,ENS F3
LENS F4

4
q

4
4

l2
6
0

0
I
0
4

E5

DeL
',.rintwint
zoh

weedè volledige komPetitieronde van dic jaar' eens te meer
;;;;"';;;; wÉire rèertiiaeklaese dan ook uit, dèn-boze iE'
;;;;;; i;-;";-lt."s ',i"t ieer' Moeder Natuur bepaalt wanneé

oort het ook.

een bewije dat een
Gelukkig kennen wij deze

r wij kunnen voetballen -

' 'trrd""o. hoe komen we allemaal in Zoetermeer? Gelukkig v'erd -ditons eèrsEe Probleem wa6 vi
orobfeem op het laatste ."*àit'à."*à.Éià uicgenolpen door een bereidwiLlige vader' die
íàIi',i"iïrIír"rà"'À"t,i j 

"r 
i5r-Ë.n-r'.ài- 'na"e Éaginàe1ins uedac|c. l'lg'. ÏlllP-rJK DANKr HEER

óiiiióOnU !!! He1aae Ër.*én r" na enig propwerk- nog net één Dlekkiè tekorE voor onze '

;;;i;-;;;";;; iiàÉ,'ài" a""la"àt"t"ir"Ë !""-"eipri'Éte-snippeidag d::i3:.:P Ee nemen' Met

eèn 8-4 thui .overwinning in-ttài a"nt"rrroofd noèst Fc Zootél:rneer nat.uurlijk géén probleem

;iï.; ;";;-;;;.i"r, ," tó"Ë'-*ài 
-.iià"r blilven. Na een prima 1e helft dl.e we af61or.en met

""í"irËit! ,àoiuptotg, l"gon.r"n 'u opge*"Ét aan een' ràch wat mindere' -tweede' sraarin

eíkele heren de op dar ."ilà"ï-".i[t 
-àí - tot op de lecter leidende echeidE op'de proef

srelden. Een overdreven fï;;;g;à;;; ,-r!a", iraarui.i dè1e èn rode kaarten niet uiLbleven.
om alléén de heer in rrer zwaiË-ae ÉclurÉ re geven is-natuurlijk- weer wat-al ce makke-Iijh,

i"ri-"r-ril" toch heren in i,ài ,**rr die ,,próbl eempi es,, anders kunnen oplogsen. De

,rii-dédèelde kaarteh rurr." ""iu"iiijr. 
à"" gevolg trèÉlen en za1 de groep meE wéér eÈn

Hà:;:':il;";;;ii;;s';;;-;.Ià-i"-*"Ëi"" teien hét verr'res. ePerende Lvra' die we thui6 met

4:L verËLagen hebben. oue ais É"t .'"t' kanl gaarne hulp-bii hee grote vervoereprobleem "

JT]KO ET,,FTALOVERPETNZTNGEN EIÍ UERS.LÀGEN

Zo6 rEl6er À1 sÀ1 ( -4)

HÀNS BORST

'o r,ENs À 2

OL,ENSBl:

O ],ENS B 2

OLENSCl

O Í,ENS C 2

,,trf i
zoekt zeker twee nieu\^,e spelere om hèt elfEal komPJeeE
ifb.ll.r= en één nieu opkómer (bedankt lemuel) meE 10 m

en verloren.

gs mal<qn. Door ..
an tegen Cro$vltet

bracht zichzelf in Problerne
(onnodiq) puntverlie6 breng
DaE iE jalÍmer. wat k'dali jke
de lijn. Dit kan echt niet

door veel kansen te missen. Veeh'l1dig
i,rilí" "tt"at 

verder van de eerste P-laaqÉ af'
irordt ie het gednag van enkele oudeï6 langs
er.

invalleider Cock v.d. Bosch doec heÈ goèd - nu werd heÈ een O-3 ovèEwin-
;;r;-Éij Duno. toch moegen we blijven:zoeken naar.een vaete leider' I,rie er
càn-*..É mag het zeggen' ook zoekÉn we zeker nog twee ni-eu!íe epelere'

mekkeren op de echeiderechEer en mekkeren op, elkaar als hec nisÈ loopt
rl"fïl-."fri'"itt. Fred heefE het er al met ju11ie over gehad'

een rommelige wedscrijd ài. to"h,.1 verditt'd door jullie werd gewonnen'

' :"1.!

D
t
r
me

i
DE DINO.6 GE I,ENS C3 ' f,

BelofEe maakB schuld en zo kol] het gebeuren dat.-ju1lie werden getrakLeerd; op een , .'
iià""ààpíe. HeE volledrg èIiia, tix-haa niet andèrs ver"'ach.) verzanelde op LEN. en

^-,u.nonÀ mèr eèn 6lriDDenkaart werd koers gezet. naaÍ het theaEer en. werd er genocen en

ÏEliïIÏËrà",""*juíiiiï'c-i;an«. KeeB van rroon, namens de 6pe1er6 en.ouders, bèdenkt voor
:;;;';;;;;:-;";;;rl-;;;"ïà'alà"t i"","ia"i'' daE je neu àie resenjae er Preciee uitzasr
Àlc "Dickis À!"

Té W6rve - ÉENS C3 l7-0),
'i

Teqen dit efftal valt nieE Ee voetballen - dus maar gauw vergocen deze wedstrijd en ons

iiËrr- .à"".ntt.ren op dc resEerende wedstrijden'



c4 Ile È 115 -01

op juIlie spel ie geen peil op Ee Lrekken want kijk nu eenE naar de faaEatd 3 wedsErii-

der. Teqen vvP op neE ,,rpp"tiit verloren' ondank"- àai i"fiit u"t betere 6Pe1 hàdden -'
reoen Gó§ worden juIlie (Ë;;';";Èiii;èiif-gtli"xt""rd-op een flink pakelaag met dubbele

:;ïËr;Ï"-;;;-à.í.:*"a, ËJi ià spËr"n"jurrie alÉ hechc eeàm de Et.erren van de hemel en cr'
Éiiaal- van het veld. D. ";iÉ-J;;;;Ëti"' rl-r'"àa"" het na hun zin en Frana wae door het ;

ààïïË-nà"ii. 
"Jàngài"i g.r.iiài;;;;à. À.o, zacerdag Eegen heE andere cromvliet en dan ""?

CBES

LENS D2 - Ouick StoDs.q]. (4-2)
tnadè

Zarerdag moesten we dan. eindelijk weei spelen voor de 1B competiciewedetrij<
uihterÉítorc. het eerÍsce "*ài"i"i':'iup 

heE niet echE aoepe]' rnaar door goed knokken en een

::ljà;';ïi;^;; i.,-gi"g." we meÈ 2-2-Étand de rust in'
Ín de rt eede helft zag n.r-p"UilÀf. een bijzonder goed Bpelend LENS op de mat - Q'S' kvJan

er bijna nieE.meer ".r, 
..'p5Ëï-ià''"iiàuiléi"g-"àn"a - z i-n ons voordee-l- wae dan ook dik

;;.;iÉ;à.. ,,',., .' . ."i .' j,.'..,t. , . ' . ;

ROB

I,EN

BI,SINq

s D3 ,a

, lai.snel irerE
partij bi
afraeteri
lI!'r -

,: , j

LENg D5 - Wsstla.adta D6 (11-2)

r l. ..

"iërr= 
-der" p"rii j"voetbal' -ne' ee

'i Texas. Due : gilLende oudere,
íg èn veel irriÉacie in het vEI

r,Í l:À,i?9:,r.'j .-:. ., _...-r. t,:l^.:....J..,; !("t. .... , r..,_::

rete plek stond Ee zeer in het t'ekèn van deze-à"f,"ià"n op de echeid'erechter, mengen binnen de
a.-ievÈ Èer' ,:sucovoeteÀL ! zo boorÈ bat dut NrBT

Tèxà d DEB D1 (1 -2\

, :, .,'
ÀIweer éen prima geepeelde wedstrijd van LENS' In de 1e helft wae heE '1àËtig 6pe1en tegen

.Ëi- Ëà:ri 
-Ë"'"i,rg ií""i r 

"rraÍ" 
) 
-àià- 

"íÀ"r" 
dan de uitslaq doeE vermoeden Eoch wel over een

be6re vérdedísing en heepài' Ulà.ftiiifà. 
- t"eh konden wií oaan ruEten meE een A-2 6tand' Met

noq meer felheid.r, pri*" --""iéi!p!i - 
U"g""""" we aan dó ie helft; l'1. kon daar niets meer

ÏË.H;;,';;',;;;; ;; i;;;r.;;ïiï[",rà 
- Ë' een .monBrerscore behaald van.11-2. .]onsens GÀ zo

DOOR (KLÀSSE) ; ,

TEUN

BBs E2 - ,JENS E2 19 j1)

làtuurlijk gebeurden er: hele nare dingen Eijdene deze wedstrijd en Hans schreef hierower

èen heel uitgebreid versr;;: ï;;À h;tÉt" wii tret' in overleg tnet Hans' niet qeplaatst' '

Hulde vanaf deze plaatÉ "Ii'aà-"f"ï"ir, 
t.ió.r en ouderË die nergene oP reageelden en

aich als ECHTE r,ENsER§ s;;";;";: 
-ià;r'.vinaen wij veel belangrijker) tEr,, zI.rlr TRoTs oP 

.

JUKO

LE§s E-3 :. Fla!d-!qg' a ( 4 -.2 I 
:

Ja ionqens deze wedsErijd hebben we gewonnen door good aauauapcl' hard-werken en goede

Il"lI|,Ër.it]l 
- in à"-.àrÉt""i;i;. ;;rÉ het 1-o door fart.atLscÉ ovorapol ' Flaminsa'E hwam

er nieL aan Ee pag. ,".n íii-iià irààà""'ó.r.""rd. gino her mia en Flamingo'6 kreeg de kans

óm Èeqen Le §coren. rn ae" "Ë rr.Ë[."-*i5-ià" ieiÉerËl nag geprobeeld dit_julIie uit te
ï}"!EiI'rlirï.";Ë;r;; Ë" àI.r,.Ë"-ZàË.i-io'r,'. hebben v,ij óeíoirn.n, naar Flaminso's liet
iuI1ie (en ans) zweten door weer tegen Ee Ecoren' Me! nóg 2 minucen te- voeEballen Ecoorde

i,,trio arr'' toch het verloEsende doeÍpunu en zo werd de eindstand bereikt' Jongene

i:iààIoÏ'ii"!i'i.'.j""iriiiË-"""-àiË-"iËu À"' '"'hé en saan " 9"'??"..9?":-met qoed

J::Ë;ï: i,i;;;.;;;--*;;-;i 
-.i.i""" -r""-à" È-Értt"rt"n en-bàI88ó àagen wijr Eaar zevqn lotr-

;;;;";;i";;;l-;1Ë ;;; i"r,e-"i"tl àà neeÉt her. seen zin das de Erainer er i6. RoM ÀLLEN-

i"[-ràir""a"g (bij de training) en zaterdag'

Jutlie leiders MARCEL en MELIS. --,i , .
D6 ! È E6 .( 6,3 )

Dab we verloren hebben is niet zo gek'
t'..,. ! I
ïolgende keer het hele veld benutten'

SONJA

Noot jeugdkommiseie : klaeee wan de.spelerÉ en leidsters van E6

Lu-"r, iI.- t.g"rreEander van LENS F2 wilàen fungeren' Groen wit'58

Ju11ie liepen op elkaar a1s v1Íègen om,een hooP

Tot op de. training.

die na deze wedstrijd nog
wag irnmers teruggetrokken

+ 10 *
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vandeREDAKTlE ,,., . -rr :

Lever uw kopij vóór maandag in; . .:

w.ijzigingen zijn tot maandagàvond mogelijkt
uitcrste inlavertermijn kopi.i:
Maandag 20.00 uur in her klutigebóUw

DE SCÍíEÍDSIIECÍTTR TS OOK IOLER .EEIII 
'48!ÍS

DBEL. f (tip6 _echeidarechÈerc5. p".ee.,' .1-'-
Lopènd rond de veldeí'levert bij ono de nenins ooda! de schéidgrechEers voornaoeliik da firÉ^ÈJ: -

ï?3"r,:f van .ípispaat" 
"n ;;;;-àÉ"";;ràIl"àiIultraat.klep fungeren voor hun r"tentà -i.ilril]Er.esi menaen die nog niet wètèn ho" he;-;;;;-vinden wertichr baaË bij aÀ 

-"àïgà"à""iiplll"

VRÀÀG 1: _ U h.!! in hèÈ bezit van de bal, de. ;:l;'Í';iliïT "o :',t;...i"".tiË1 ilàt
, ÀNIw. _, : - I,.. houdt zich .oosc1tifi,.scE.:: 

U Looot o"_r .; ., woon door: roÈdar aë schEidsr;ài-aË'2". naal flutr (de 3e keer i" n.É""rr iir.'-=n9g berer). Daaha draair u-i;[-ií.:zijn .richrins, .heft beiàà ;;;;1;;"n_gelijkE ten Ëernel en vràaqt. ,r"t ",.-i_',' ueer aan de hand ie. À1e àe Eerr"ià.--]o
-gek is ue, vraag de r"antwoorài;-;::" ":
her naruurr,lJ k-irier mÀi 

-màrnl;;;r:-..- -
rd*" , , u etaaL ;}ril*n"i,à" icrreias zier dir:_-____. en fruir. Ílar:dóer',u rn àiÈÈ;ilii ---"ÀNTÍf:*'- : ,ondanlte'heL.feiÈ aae u tuitàíÀàài ' 

"..".benr u her nlèt mèr d" i;h;i$:à#;:yi;"kunt in dit geval d. h";À;ii;;.;"il;_"
" . rrcnEen van vraag 1, met dien-veratandè

- . . echter-dat u i.p.v. íWat le 
", ;;;-;;;"de i-r.angn i krijst,nHoe r<." aur-.,àui"l-"

vneae s ,, Èoe. ce'handetei ui$ Ë." ao-t tertatz.lÀÀrfl{. - : . É{J. een. achrertar-ói jÀË ;;;-IàËi';"_, .\ ., 
qruKKelr]F naar"-de cornervlaq. Een nier

. .. onaardig'e varLatie iu afv."i"."E-à.'ïIi, naar de cornèrvlag Èe lopen..
, . |f a

VRÀAG 4 : llöe Ee handelèn bij-een doelpunc van deteqenpart ii?
ÀN"fW. , U laaÈ nets uu eIfÈaLgenoÈen als één man. l1l. d". scheids hangei. en wijet màl- vsil. 1 .: hÍtp.e. haofden naar de qreneiechter.

.;. . ..í l-reza-as ul9eraard op de hoogEe en Btaat
_.,. Teb één hand in ziJÀ.zij..en-meÈ J. i"_-qere met de vlag omhoog.

-,:-'-. ., ,,1 1 ..., iVRÀÀc 5'r Er wordE . een 'Iichte overtredinq ceq,en u--- . begaan. tlat-moeE u doen?
èNTI." . : U laat .zich ale een blok beÈoh vallen
: :' ',' en rolt bij voorkeur nog enkele meEersqoor. schreeuqren Van trpljni;rmag Éok,,.
' , :..1*."i i: nier strikt 

""àài.r.Ëïiír.l""
vmae . s : 

' pe echeidà s""rr .un" rtJfii.,ià! n".. . ,.. r voordeel van de tegenp4rElJ , 'Hbe moet .u
- . - ,;i §, handelen? 1' j; ;' ;" ,-.-:= ---' *

ÀNIW. : Een inwór:p^ i+ hët voordeel vàn de re_
^ -' .' ?'. - genparEij daar heefE ri naÈuurlÍ.ik nod

: . , ,op.ég loopt. er,mée wogl pae nàdat ir.enlg€ meters gelopèn heeft qooit u debar terug (het 1ief,sÈ over ào.Eegen_

i .. , 
' EÈander heèn) , ..

El(Oi
- Evoncmonton Kommlsalo

mr{ M. v.n d€r Donok
Jan Rom6instlaat 37
2552 KA Don Haag

_ Teli: O7O - 397 BE 32
. b.9.9. mw. M. Oíflcidl

: Tel.; o7O- 3s1, 07 57

Traincrei
'solqkdo zond!g
M. Rog
NlcolaEs Bogtsloln lg8.
2273hH VoorbÉrö ,,,

{'

\..r

BARKOT Bai Kommholo

"- 
'Í - ia:1:

Algemsln a6lr6tarhat
w.M. Kouwonhóven
Bram Fro8stÍaat Z'l "
2552 CZ Don Haag
Tol.: O7O - 391 24 74

SEI(O S€lr.ta.I!rt:
Scrdorco zondag
G.J. v.d. Kloii .

Vorhulsí8an 1

2692 BN 's.GrEvonzande
T9l.: O'17{8 - 18t49

- r q 'll:-:".i

sctrerarirot ioronitto' G. Komporman

. Bur. Kampscho6rstaat gO
"2581 AH Moneter.

T6l.: O 1749 - i2602,

Spoosorrlt'an '
'J. v.d. Lubbo
Vlioóoomèt16at gO3

2564 JA Don Hsag
Tol.: 07O - 323 35 ZE

Slnlot6n zct.tïlg

Mclis Stokótoan 1846 ?
2541 GC Ooo È;ag -:

Tol.: O7O - 367 96 97
, t;(

Seniorcn z.!lvoètbd
G.J. v.d. Kloij
VsíhulsdoEhl-r.
2692 BN 's-cÍàv6nzando
Tol.: 01748 - 't 8149

,rul(ó: .:'. . '
sotr.t!rh!rÉirod
P. van don Stcon
Chopinrtraat 103

_mw. l. van dor Bo.g
; Kokosnootstraat 67

2555 XB Don HaEg
Tol.: O7O - 328 99 74

Sdoldo zrtordlg -

J. BoeÍelna

, A. Dlop6nbrockhoÍ I t
2E51 KE, Don Haag .

. Tol:: O7O - g9Z 72 73,
!t. .Lli -, l: '!\;

Hongolqlaan 981 , ,
2544 cG Oon Haag.
T6l.: 070 - 32ï 32 gs
fàx(wo..kl:O7G3e7 gB 62
ofr ds kanrincbriàonb'uó '

{bij do kloino 6arl

' È1. ;'-'! rr _

2551 SV D6n H€ag
.Tel.: O70 - 397 Ot 54,, - i ! , ,.
S€tr.ra.lrlr r.{a-tti!,,:
A.C.'J. Mihenbuq -' -- 6.fol,: OJO.- 38p 63 22..

samoa§lelllng b.íuur
Voozitto.: i i'-
J.M. v.d. Kloil
Wagnork€de.87
2lO2 CV Heemstodo
Tol.: O23 . 28 27 65

lklr ' "i i

A.M. CoÍot
HohgclolFan 589
2544 GB Oon Haag
Tol.r O7O - 387 1O 90

SokrotaÍia: liÀ.
W.M,I(ouwonhovon E. v.d. Kloij
Bram F.osstraat 21 Vorhulstlaan i
2552 CZ Oen Haag 2992 BN ,s.Grsvonzande
Tol.:O7O-391 24 74 . .-- Íot,,:01748 j 18149 - , - -,-

Ud:

. ,r' 'ili.a. st""ri , _- 
1 t 

- "i
'-. . Chopinstraat 1O3 ), ,' -'2551 §V, Don Haag 

" ,,-- . Tel.: O7o - 397 Ol 54

; :.'
Ponnlnqmecstei:
A.H. dà Groot
ÈdiziUaan zs 'si -,:

2564 TV Oon HaEÍi .

Tol.: O7O - 325.15 50

KOIITRIET'TIE BETALhIO
Pos_tbank 33671í.
Rabobank '12992422s ,

rsÉneilrt eí riàe<iiËouw "
H6ng6lolaln 600-, ,.r - . '
T!1.: O7O- 366;19 i4 .
," : t".' 'i, 1":

' -.r Í, ilf

+1r



. " ''., .' t -i- rl ''l:'1;^f 'i'::i i;'""
Eén aardige vàriatiè i€ de vriendelijke p'eer, uithangen;tu komt. de Uat'rnitj à;' brengen en a16
u bij de'Eegenalander bent aangekomen oveihandigd u hen de bal. op heÈ moàent echEer dat
deze de ba1 wil aannemen laat u hen va11en en 1oopt. !reg.

VRÀÀG 7 :" De EcheidErechEer aÈuurts u het veld uit. Wat Ínoet u doen? .-,, ,,_.-- ,lI
ÀNTW. : Natuurlijk EbuurÈ de àcheide u or ten onrechtse uiE. U maakt een groÍe fout door

gedwee hèc epeelveld 'Ed ïerlat.en en niets te zéggen. I(reEen als: '!{at. deej ik
dan? - ik dee Eoch. nikg of ik had het togen mijn medeepelerl doen heÈ èrg goed. U, neemt een dreigende houding aan en laaÈ àe schéide u eËn p""" keer sommeieí het

' veld te verlacen.'-(u weigert èchEèt categoriÈch). Uiteindelijk laaE u, u elechre
door ue, aanvoerder buitèn de lijnen voeren. Uw teamgenaten dienen de opmerkingen
Ee maken vàn: 'lGa nou mqar, die. vent 6napE er toch ;iets vani. Hierop laat u iaar' I i I de kLeedkamer, kLeed zich gnel om en neeàE plaats op dé Eribune. iNii is-het. uw
taak om zoveel mogeliJk ninder parlernentaire krèÈen tsé uiten n.a.v. beeliesingen

, van de Echeide. (Hets ,lief st àIIe) .. ,..-.. Í

wij kunnen ons niet voorBtellen dat wij u ieCg nieuws hebben geleerd. ilamner gdrioeg kent
iedereen deze Èips allang en hebben deze al in ruime natè toegepaat. ÍRIEST, rfnmf-U lfffff t

r= Met. dank aan ,facowicz (1972)

Wordt fvervolgt meu DeeI If : het bril.letje.
de redakEie tt;

PUP I L . lfaa W E E X, >>>>>> DoLF Eoos, de enthousiaale Epel

.téË;É.=ë

van DS iE zondag de pupil van dè wèek. We hopen, net.als iedereen, rdat.
hetlwel .doorgaat anders krijgen we weer dat ee over moeten gaan tot.
pupil van het jaar. oké DOIJF, we vererachEen je op LENS om 12'.45 uur ih
volledig LENstenue, trainingepak evenEueel een dikke jas en uiteraaid.,
voor de zekerheid een parapluie. Vanuit de dug-out heb, jii .dè beer.e
plaabs van allemaaI. Wè wenEen je veel plezier, !!! Tot ' zondà€i. . . . .

er

il

GIí@ ,,(vonamao[an
ll'' '.

'.r,it. .- ' r' l

Hommissia
KonlaBlpe[sq94i !4.A4q!!q!.d. Oenck, tél. 397:65.32

tP(ttl,r rt{rl, JOOi ,ofo

-K.I,ÀUERJÀSSEN & JOTEREÀI >>>>>> Àfgelopen rrrijdag, 2t :Janudri;'Èas er de é"ieg"..Í!rra
van de ktaverjas- en jokeren-drive. Er hadden zich voor het klaverjaseen 6'koppelB . -,

' íngeschreven en voor het jokeren officieol niemand. Tdèh wildén rie: het door làËen gaan. wo
konden ons niet voorstellen dat er maar 12'meneen in onze vereníging aló LENs kondén 1

klaverj aggen. 
. 
Op- deze _avond kwanen er uiteindelijk NEGEN'koppele: Eri dahk2ijr eèn-ge1égqn-

heidekoppel vàn barmedewerkere zijn we nog aan'de tien koppels gekornen. r.i:,. 'i,-
OndankE heE feiE daE heE beaE een gezellige avond wae, voelden we on6 een beetje in ons hemd
gezet door zo'n lagre oPkomst. We hebben dan ook besloten om van de regterende vljf, avonden,
laEse avonden. Ee maken. DUE IEDEREBN kan nog komehl!!
Àan heÈ einf van de serie van 6 avonden, vrirkaarters/sterEI eeu-totaal oierzicht worden
verbonden een aanEal leuke prijzen. De -rest.efebruari -.11 en.25 Eraart. r :''

De uiEalag van 2t januari id :' " ''1. Heideli- Kaffa 5i)9? punten
,.^. !,- 2. Leder - Dàhoe' 5018 punten,

r0aart, zaL er wetiíói;f-aè wastè r I-
eEeld van de 5 begt.e avonden;':meÈ daaraan
vonden zijn 28 januari - 11 èn"25 i..' i

. , ,r:-À ^,-'r'']l. r.. i:-tl " ;
I í i.- i..-., Èq:. r:i: ;- ,r'r !I. ,.J,' .'. . ". t',r' 'I

jdag 25
vasEge

rende a

t.l

3. Haltl - Ílitting
r: van Feaeem j 'Prbnk

4832 punten
3987 punten, Poedel

Tob aanstaande vrijdag..... Jan IIam en Jos I{iÈ t ing
,. ..;lrr - l-".\J I
i!r7i'.'j -. 

,

r ,'1 Ii,'i 'i I

,l " Kene u deze ulEdrukkl

waDE
een sri.1

dé6
e en ver verl

draaic one wereldje tenslotte ohi

n9,
eden.

geachte LENs-gemeenÈe? Die Èerm,E

de bal wae

tamÈ dit
eger. rit .

Ik heb het 'nacuurli l k over het voeÈbaI

^ ,,EE! BRUIIIE À'OIÍSTER 'I

was,na .bet. koppen de afdruk van die veter op 'ie .voorhoofd te
- Í-. 

", -.JIezen.

r vro
BRUIN. Op één pIaaEE- zat nog heU uiEeinde'vaà een \wecer die de,
bdl bij elkaar hie1d, en als je §eIuk had en frec- vè ld waB naE, dan

1

',i

;P
Dle kleurrijke geechiedenialee wae ili a1lang weer vèigeteí, bot ik

Jnlijke wijzd*.aàn,herinnerd vrerd. Het had en heeft aI!-es be maken neE de onI
er gíIange op
vóo!ètelbare

hoevee theden henelwaber. Mengen, mensen! j e zou vaÍt je geleof vall o'n bi na
ononderbroken serie van afgglaetingen. (Heb geduld, Ileve lezere &

en, na z
Iezeressen,. I

j
k kom zó ,ter

zake)

#'

ge1aaB dreigt dit.. a}s het .hog lang aanhoudE, rarnpzalig Èe glorden voor onze club!
Ik weet, je kunE overdrijwen, naar eLke club drij tt. op de poen, en de bodem Van.,de_ geldkiEt

, Z r 
' 

t'.

I

:
l

I

I



i6 aI 66rdig in zicht, zo schijnr het..
ÀlleïeergE ie daar de kantine,.waar geen droog brood verdiend wordt,. Ten Ewèède -loopts op deze ruanier da apenEor-acÈie vai.r.,fohn-van der.Íubbe,. 'ids.cl-ub va;-i;Ë", ï ïÀ't*-: ;

honderd. IÍmèr6, dé gelegenheid voor heÈ leggen van conÈacten, tljdens dè wedstriid lanoe de
.1.ijn,, ol binnen..in heÈ clubgebouw -in. ', ÍtaÈerlóor, ( ? ! ) , doet. zicí ";ó;;;.-;p;;;ài;;tir#;:' 

:,=
Maar het a]-Lerergaue j.a wer, daÈ.de inEpiraÈiebron van uw doninee-dr66g kàmt te EÈaan...,.,.

, ï-.:, i:- l:.E, ,",:n--geluk bij een ong.e1uk, 
- 
daE ona vlaggeschip, 

- 
,É""1"'"rt""dàg .ale i r.

zonclag,. (weer, redelrik vaart.-Zaterdag 1-kan lí-de Èop meedraaien, (er vaIIen allëèn tevealwedeÈrijden-i-n.lret waLer), en zondag.1 achijnt eindeli-Jk het reÈ Èó".r, ,.È.r Èe hebben. nlAtr,lnD. zult u _zeggen, 
. l.gedeelde amart is halve smarttr. wanÈ ook in Limburci engl::=l:l vj!] n1!s -wlterlander, nà de -overerroninsen araa5r. wió 

"or,ut.È à"r,i""--àïiï: '"vetbazlng, Eoen de wàre oorzaak-van al dat. natuurg-sweId bekend trerd; er was opzeÈ in heÈsPell uit de afgeluisÈerde t elefoongeBprÀtten ble;k her. hier.te. giài, À. àe-*aÈerepoÈrveieni-ging n Houdt Linburg- Blahkl . (lLB), ién tarde kern van fanatieke. vó"iÈaifraàr",. die meg namede overheerEende ro1 wan het voeÈbal op TV mateloos irriteerde.
-In 

gevonden .paniEleÈten werd telkenE !èwaar.ctruwa voo! het gevaarlijke ',bruinemonotern. Deze meneen hebben duidelijk g6én klËuren-TV, anders zoudei ze w"I -weten, àii debal- a],Iang nieE meer bruin iE. Hier ie óngeÈwiJferd eprake van vergÈokt,e nzwart-wiitr-
kijkerE l

- Ik moeu overigene t oegeVéi-;t. àat, il,iée f ,- weadÈrÍ jàèii"ni"c om 6Éir te zien zi.in. maarom nu.26.ver te gaan??? Ruud. cullil.;{één1. vàn -onië ràiiÈaósàdeure in rtaiiaanEÀ ai."JIí ààFif"reacÈie hèt zéér trie8t Èe vinden.
. o?k in HaagE-e kiiàgen bri jken_ gèèstver*inii" ïàr, Er,g "oriàr t" zijn. hoewè1 hereen ieEe_andere groep.betreft, nI, ;HoudÈ J,en6 Branktr. De voorzitter v." à"i" nog Eteedalegale (H'6 wegen zi jn ondoorgrondeli jk) waÈeroporÈcl'rh' wi jEt efte veianiwooraËf i jf.fràia

voor de wateroverraat van de hand. ceconfronÈeerd- Eet één vai zijn uit.gprik"ri,- dàt i'het '.)Ëruine monstert' van buitenlani.se afkomer ir i'"àiuii -r.à.Ë i"à.iàlïa-iiË'Ëiïer.na, tja) endat hèt om di6 reden in onE- klkkerlandje nietr Èhuishoorr, antwoordde frii, É"t de beÉreffendetek6t uit_zijn verbànd gerukr. was. oNeénr, zo zei deze Hàagee hanaworijii',iL had iets héé!.anders bedoeld
IJÍeve LENs-vrienden. en vriendinnen, ik had u graag een.zonniger boodschap ,.. -:,gebracht, maar _het.- blij ft. dweilen rnet de kraan open. af§eroier, *o"tt"rrà'rèrà ong aJ,wéér dezondagee geloof sbelevir-rg onthouden. Kijkr u due iit v.ooi waiereportere, wàèe.waak;;;;; --maarrr. . . . Ieb u vooràI op Eteken onder water! ! ! .

?lilf-i",de ruEsenriid.gSSn, naar de kanr.ine tédàel ik (66k aie het íieË'aoorgaac) ;, "p.r.onze clubkas, zoalè ondèrgetekend-e àoet onder ËeÈ moLto ntaat t,"i -"fec -Èií-*oorden alléén.rNeemt u bijvoorbeerd een 'dubberè .toócie, . haar dan wèI zo,n rekkeÉe g""db;iin.....1 -----.-'

Dóninee Àd Grem ii ' i ,;-.' i'I . ' i:l:

S(elf,@ §eniöreh, Korhmissie
Voor adJessen en telef oonnummersi zie de.colofon op pag. 1

U I,:T .F_ Lj-À G-iE N r!rrl,_.. 1:r1,.- .. ... .\... , . ,.- ;\..,;... .. ri. ..,...
relaae.. ï1 .'Iwè'r'"àà!"ï". ó:Ëni -p ,.9^.,, eLí'Ëri.aiË,"ërtài""èi.íà, g.-:1.,,gà 

"., a.'zaterd3gÍafq9_I_t+g 6pèe1den.rÈé1-, _.màài àe 'zbndàg veGr ieenÉ. nleitr --..,*.
t.,

VIEDSTRT;ÍDPROER:ATIMA ZONDAG JO ;TANUARÍ 7gg4
, .i:

Í

I,ENS 1
I,ENS 2
ver,o i'
DE'I,FT 6
LENS 5
VOORBURG
v, v. P. 6
I,ENS 8
PÀRÀAT 4

14,00
11.00
11 .00
10.00
r1.00
14.00
10.00
1I.00
11 . 00'

POSTDUTVEN 3
I,ENS 6
LENS 7
v.D. s. 6
LEÉS 9

VOORBURG
R. K. d. V,rv
I,ENS 3
IJENS 4

i- t!,. 3.r: -.i,roog/szi
,. 2 :.i ,." . . ..- LO99 /627

3086/sss
3].22 /s66
3L0O/s62
3r38 /569
3255/627
32.93/646
3329/68\

s.
H.

n.n
n.n
T.N
-E:4
n.n
n,n

vërbanaË-
co]1e
Purcell

. van Dijk

!.
I

6
2

VRIENDSCHAPPELIJKE \IUEDSTRIJD:
DINSDÀG 1 FEBRUARI A.S. OM 19.30 UUR ,

LENS 1 - VREDENBURCH 1 o,l.v. R. v.d. Warer

*3*



IiIEDSTRÍ;IDPROGIR;NIMA ZON"DAG Q : FEBRAI.P'I .7.994

uit '
i

tiid 'rhuis I l wedstiiid/Doulenr. d§rechter veld

14
I1
LZ
10
11
10
74
11
10

.00 LENS 1 i.,..

.00I,ENS2..,

.OO DUINDORP SV 3
,30,'DHl-;6 '. .
.00.tENS:5.. . , -.

.00.vcs 6 . .,.'.,.

. 00 ,ITVENTÀS 7: , ' .

.00 LENS A',

. OO DUTNDORP SV 7
,. I :. .,

' VIos Í j .,-.-.,: .'
.. VREDENBI'RCI{ 2 . i:.}

IJENS 3, ..

ÍJENS4-,.., lr'. TONEGIDO 5. ', T ::
"LENS 6 .. J . . '.1 .",
,LENS 7 . .'.;

I,ENS' 9. ,

-:1. t',, . ".:.1 n
. .,i:-- , ií-r

.F. Ooet.erlaken

.8.'Rindt .

. Mathij EEen. ., ,

.n.

.I{. van ÉIck ."..n.

.n.' , ".n. . . . . . .

LO o3 / s2]. -.' 
.

Lo2l:/ 62!" ...
3os5/ss5 .
3092 /s66
3074'/s62 '.
3701/569 .
32s3/627 '.

329s/Éà6
3326'/6S:- 

. 
.

J
T
G
n
R
n
n
n

1
L;. ,-
2

n.n

II

OPSTETJLTNGEN
LENSIt/m3:
LENS4t./m9:

ÀrgcERr;rv'Er(r,'.."

"i+ordt doói- d! trainer aàrirenjeeceld
aIÈ'vórige weék

.,t ]

LEN
N

BTJ PROBTEUEM

s
s
s

4
5
6
7
I
9

F. sekeri§ .

$,. Hellnen
À. de croot
G. Duiveseeyn
J. Witting
K. Khammaï

(323 17
(346 10
(325 r5
(,018 91 -1
|.321.30
(3s2 Ó2

3)
< b. g.g
-,-b.g.g

!ol
88)
s0)
794
ss)
10)

- b.g.g. S. de Neruie (366 ?2 98)

E. Kuik ..(367 73 O0) '

,À. .Elmahi (323 95 19)

LENS
LENS
LENS

G. v.d. KIey (01748 18149)

T.IEGTNG TERR.ETÀIEN ..

VELO: Noordwég 26, Í{atefingen t ' Ee7'. Of742-92779 \!
DELFT: Kerkpoller,.veg, De1ft, te]. .015-616262 -.}|.
VOoRBURG i;, Piííe Bèinhardlaàn, ,Voorburq,l. ÈeI1 :854302
WP-.: Zuideipark, tel'.- 388i4241
PÀRÀÀT: van Brienènlaan 9,.Wae6enaar (einde Waaledorpèilaan) ,

Lcrngs <Je sporte'rl \,/crn cl@

+ ri
te1. 324283I

Z^A'" lcrclcler

UTTSIJÀ

LENS ].

GBN
. BT,ÀUW ZWÀRT I 4

') r: Í. i T(r^ 
-

O LENS 2

' lii

DHt 2 , 2

VIEDSTRTiIDPROGRIÀJIIT{A ZATERDAE 29 ;TATTUART 7994
d

14 .00 Dv
12 ,00 RÀ

c1 LENS 1'
IENS 2

1033/006
to72/oa3

J. CaBtemiLler
C,J, Demmer

Í{EDSTRÍ;TDPROGRAI,IMA ZATEEDAG 5 FEBRUENT X.994
et

r.5.15 I,ENS 1
14.30 SVGWGEB 3

V.V. IiIARINE T.

LENS 2
LO24/o06
1051/o 13

Ií .8
L.B

Eventueel afmelden en informatie bij John Boeroma,."tel.
Afmelden LENS 2 bij B. v.d. Nouland, Eel . 39Ë 20 15..

^LÍGGXNG DTR ?ERAETNEM
DVC: Gem. Sportpark Bragserkade, DelfÈ. teI. O1S-132S49
RÀSr ÀlbardaEtraat 5, tel. 3581868

397 .72 73 .

. BronE

.C. Merkestein

.E



ZAALPROGRAI{NA:

ZNRL
VO€TBFL

tr ., iL :l' ir

rí
J

MÀÀND.7.2 19.00 IJEN

-19.40 
- IJEN

s1 BTC2"
sEv 3

LTGC!ÍNG SDORTEAL
.I:

ír. ii ,'rl r:IírC.l i "I 1iC.i..: *

R1B'nzn . ORAN.IEPLEIN
., 
, OR,AN.]EPLEIN ' I'

n.n
n_. n

VAN HET JEUG

.Paul v. d. Sièen,
Bii geen gehoor:

11. I
I

oranjePlein: slicherstraac 11

,rtff, DFRONT . Algemeen kontaktpelsoon: 
-

Chopinslraai 103, 2551 SV Den Haag, te1.397.o1 '54
Arnold v. d. Donck, tel. 397'65.32 '- ' '. ,

niràsrnrropnocÉÀillÍÀ h-s-c-p-e er F iIEUGD

'.À F B
zo sPoedíg urogel i j k,

E L Ir E lI voor de;redsbri
doch. uiter

JI
d
ijk de dag
en a1 Leen bij PàuI'v1d. steen;' (39?01s4);

voor de wedBEri j d-_ioö-r .l:9..0! uur.
ld van ,

der Donck. (3 976532)B.E. si terË'Ee nood nog oP de dag
.bellon naar Àrno

zeif bellen óaar LENS '(3651314.) bij qie"ai'aInu
vàn de,rerigdkommiBeie

ï veld/tèiÍeln sam. k S
dat a8 no sta uel

;;
À2
B1
B2
c1
c2

D. 1
D.2
D3

D4

;à
E1
E2
E3
B4
E5
E7
ES
F1
F2
F3
F4

29
29
29

29.
29

29

29
3l
29
31
,q
29
29
29

22
29

29
29
1q

j..
l"n
lanj..
?an
1an
l"n
la.
lan
1.n
lat
lanj"n
jan
jan
jan
j.,
lanjan
Janj..
lanje"
lan
l.^
lit
lanlan

*..
14.15. Gravenzandè sv À1 ui§
ii . ió . e" j...L A3 thuis
1z.zo.'. Devjo Bl chYig
ia.oo Duiidorp Ev 81 . uiÈ
ii:óó ér"v"tràt'a" t".cr ' uic
ii.:o Quick stePs c1 uiq
;;:3ó Ëie Hashe- c2 Ehuie
ia,go Quick 6tePs M1 thuis '
L0.00 DWo Dl uic
ir.oo . nvc D1 uit
11. O0 RÀS. Dt thuiE
1?.OO EXTRÀ TRÀINÍNG OP IJENS

12.00 oDB D3 thui6 "i;:óö sxiRÀ tnÀrNrÀIc oP.LENs' 
"'i;:;À ciivenzande w o+' thuis

1?.OO EXTRÀ TRÀÍNING OP LENS '09.30 Dv{o EI thui6
09.30 BMT E1 bhuis
11.00 RVc E2 uiE .

ii. fs Dynamo'67 E1 lhuis
ió.oo ciomvliec E3 .,., ult. ' :
1O.OO Juventar M2 . , - ur-È .

og.Sq LENSES\.rr..... Ehuis '
og.ao LENSE?'... j - thuis

'ii.iÀ, lyra Fr 
"'' 

EhÈie'
.io. oo tè Werve rt . .' ' uit '
is. oo icheveningen F3 Ehui§
ii. óo Maaedijk F3 Ehuis

.' c"*.spott.Ë"rk ./-rs.so(autot)

. Í1 .. ,-14.00 -

- v r ,.. " to.qo-'
sportl . /Mezenp1ein. 13 .15 (DuÍnd ' )

.' eem.Èportpàrk -09:30 (auEo)

. wiitèrt<tàan .'10 .3 0 (auto)

...: vl:. ro9.oo

...,,v3 .u.00

.qo-oark ÍleEt/Z'meer / O-g i 3O (auto)
^so-.park pr-Irene . i. ro'.00 (aFto)

. -' .' . V 1 . '. .10.30 .::'....-, 16.4S

. v3 .... 11.30 .r o

.' : .' i' 16.4s ' :'- '. . ': v z . . (l- 14'15" 'Í ''

...t'. ..:'. . 16.45 ;;
, . . . v 2 . .'. o9-oo .'.'J
: v 2 . 09.00

Sp. par'k Pr.Iiene . ' 10 ' 00 (auÈo)
-.'.-. v2 10.45

Rederi i keratraac .'-O9.oo(auto)
. HooiíPark/Rttk 

" 
O9 ' oo (auto)

' v3, '. o9'oo
::::'v:r . .'i oe.öo 'ÍÍI
': : :': "i, ". '. :'10;4s.- "i
.. vredànlurètrweg . 09.00 (auto)
.'.'."."v2 .' .t 12.30
. \r -2 12.30 :

Ir't ': ':í r'
.B

t

ËL Z O.N D E R' ÍI E D 'E N.>>>>>> ' rï-n {
, - l . l-:

*rrr"rln van àe ,JeugdkommieEie : E' K;ik - M' Reuver '- R' Vereeeken

ÏËËÈ-óióÉstaANóB xopv EENS GoED DooR t tI (echaduwprosraqna'
-ofaclrr-t.,g".t a,Ia bekend met uitzondering ' van tr . ..' ". 'a 

l;' 
'1 - t'

reisj eE .etc. )

o - r,ENS
O - I,EN§
O - LENS
O J LENS
O . LENS

zonder
zóndèr
zónder
zondef
zonder

M.
D.
A.

K.

i: ir8i'rÀ1
B1
B2
c1
c4

Izèndoorn
cohen en R. Ilerrerfijn .

e1 Haddioui, K. Elakbi
Elakbi .'-'! '
Top (ge6choersE wegenE

en R.,, v. d,' Post '

Àiet opkomen) . \

O-LENSID5:
herhaafd ni

neE §. Alcing (ook c3)
)àiaËr Ë.-r.iít, s, s"b.i en M' singh (deze laat§ce.E
Ii--""É".t" voor. Ewee weken geEchorsE: oLDERS B'v'p'
Il.àëi-àl"pr.ài iàà".r,"t"t i'sens niet oPkomen 22-1)
meÈ J. Poncin I ' t r'.:'a -! . . (

Ë; é: it;&;; (a.v.p. één paefoto inleveren)

wee zijn wegens
even konEakc opnemen)

. ,.,..1i 
-r,- r" ;r5

'7

I
I .: ÍneU M ' Guèrrero
3 :: ionder'M. de Gèue

O J I,ENS E
O.LENSB
O-IENSE
O-LENSF
O .' LENS.F

t')

í-



A F G E X E U R D 'oT N.T E T
I )2r,

Bij twijfelachtig weer mogen de aleleÈe vàn D1 t/!i r{
dan treten wij echt. nog nietE) naar LENS bellen (366131

r''ri. ' li::..,'. i;' ,vanaf o8.Oo uur (nièt eèrdei, want
4) en nergena anders heèn of hunwadeErijd doorgaaÈ of nie!. MoeÈ j

dan gèwoon Èe koruen.
e voot. 08.00 uur verzamelen dan zit er niet6 anders op

Do- spelere wan À1 t/r ë{, die voor .g.g--g-q-!gE .oàt.., ,..r.."renl mogen ooË naar LBNsrbe}len. Verza el je echter D.a, o9.OO uur; zèi aan de TV aan en steí at op Uiz. 502 vanLPr:.t9T. zij laEen zien welke wedsÈrijden zijn afgekeurd, waarbij de rhirisapelendeeIftallen erorden geÈoond bij afkeuring. - .'a- ...r,,.' -.-:l _: , .

SCEÀDI'!IPROGRÀU!íÀ
. .. iBij alíphele-ait 

",-ri:,rrj werken.,ue d.r; -';à{k 
weer éen" altdinatiËi pràsramma.af.. wé-"'vorÍrachten aIle aPeleïs en leidere urec bij zich r Bportkleding, -ÈraíninqepàÈ, 

"à"tËàr- "r,aPorÈachoenen. Er zljn vele alcernaÈievé denkbaar zöa1s vcjetËàlleir tn hÉt^ zuid".p.rt , ."p--het-strand, verhard. op Kwiek sporc, lh_ de zaal ,(alleen voolE en ft àt 
-iàcÈ 

ergens een

ilff:Itilti?iïn op- het veld o_f op hee- kunarsraa.-..csÍroon ^ï..1\.I:I."ing mee hoiden en

ÀàNV.ÀIIG BÈFTÀIiIiEIT .,.. '. , i

Wilhdlmue À1 - LENS À1
LENS A2 en 82. . , . .

LBNS C1
Ílilhehnus . C1 - LENS C2
LENS C3
LBNS C4

IJENS D2 en D3
LENS D4 en Ds

VERZÀIIEITII iID

' " ].' 12,30 urir (auro)
Eralnen 14.00 uur
eten en Erainen 10.00 r.iur
trainen ' 09.30 uur

. ._. 09.45 uur (auto)

trainen 14 . oo uur
Èrainen 08.30 uur
Èrainèn -,. 10.15 uur
trainèn 14 . OO uur

14.0
14.0
10.0
09 ,3
11 .0
09.0
14.0

.08 .3
10.1
14.0
1i.3
10.3
09.0
10 .4
09 .3
09.0

0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
5 uur
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
5 uur
0 uur
b uur
0 uur

10,30 uur
09.30 uur

, 09 .00
10.45

08 .45 uur
. 09.00
" 12.30

(auEo)
(auto)-
uur
uur
(auto)
uur
uur .

R E f S,rE S E Í N D E S E Í Z O.E ![ ,,,,,> Aan her einde van iedEr seizoen
kunnen de jeugdtearne op EEap - ÀIJs ER IENfItIsTE i ..
- voldoendÉ bËgeleidin! bereidt is om mee Ee gaan
- voldoende vèrvoer Ee regelen ic .
- voldoende spelerB van hec tean meegaan r
- de reig koEEendekkend ia ;' '.

op de oproep van enige weken gereden ia door een aantal reiders po.it.ief gereageerd. opdit noment zijn de onderstaande trips in voorbereiding : ' - 
, ...

- LBN3 L1 olr À2 : Rolf RomboutE íE gestarE neE de voorbereiding voor een eurvivalweekendin de Àrdennen.. Natuurlijk wordE 6r rekening gohouden met de alndexamenperiode. De koetonvan creze Erlp komen neer op ongeveer, 150,00 p.p. - sperera van À1 en À2 die intereeEe
hebben worden verzoeht om nu JF 5O,OO over te mÀkè.n op giro 201392 t.n.v. p': v.d. Sr.e6À,

- rrElrE 81 : claudio Bolman Í{ir met ju}Iie naar Texer coe. ltet. enlge probleem op dit
nomen! zijn de tenten voor de voor de overnachÈingen. Daar pordb aàn- gËuerkc. ooË i,r1ti"verzoeken vre .,r 50,,00 over te maken op gira zo]-392-E.n.v. p. v.d. steeí, reiEj es ,r"Étl.i .

- r,BtÍr D1 : caac àeE paeen naai Duitsrànd. Hébbën jul'tie'."i 
"arrln.rnootr/ao.rï.a.rr-kaarE ??? Nee, dan alvast even regelen. Een verzoek aàn, de oudere.oï à-ó.2è.terrnijn van /50,00 nu. ovor te maken op giro 201392 t.n.v. p. v.d. Steen,- reiajee voetbal.
:- rJEÍs 11 t/À E,Í : Jurrie gaan naar LirÈurg en epelen daar tuee Eournooien. veiirek 21mei en terug 23 trei. -De pfiJg van deze reiËjee zàI. afhanleliit rroe trei-vervo".-g.r"gàra

gaaÈ eorden, luE'en de J 99109 en r loo,oo Èedragen. we verzoàken de ouderE om nu / 40,.00over te maken op giro 201392 t..n.v. p. v,d. Seeeí, reiajes voeEbal ,. f'-.-'
verder. hebebn we nog eignalen ontvangen van de reidEra van l,!rys c1,c2..en D2 daÈ ze ook opàt.ap rritlen net hun Eèan. M6er nleuwÀ volgt zo epoedig mogelijk. aíi;';; n-g ana"rleidere die nec hun Eeam gp grap sillen -lneem dàn EnËt t*Ë"ràÉI'"p-í"r Ëaui v.d.. st.een.enige mogeliJkheden die wij in de aan-bieding hebben zijn , ^ , -

: ,'- Rel§jea van 3 dag6n (incl. tournooi) in Lirnburq. KosEen f 1o0.oo D-É-
-- Dè Psv-voer'bardag op zaEerdag 4 juni. Voor dozà trip wralen ue pei àperer Í s,00 voorhet vervoer. Dé oude!6 die rijden ontvangen dua een bànzinàvergoeàing.'

RVC E1 - LENS E1 (kungtgras) ,

RVC E2 - LENS E3 (kunstgras)
LBNS E2,85,E6,87 en Eg . : t.rainen
LENS E4 ... . EraiÍren
RVC F1 -- LENS Fl (kun'EÈgraE)
LENS F2 ,.. : trainen
LENS F3 en F4 i trainen

r6*



fRÀfÀIERS.![.r.EUÍfS',,,,'Afgeloienweekhoorden,rïal'citlràiï'tBó1m;n';;x
Fred spa dat ze.komgnd reei"zoe4 geen trainer/Ieider meer-kunnen zijn bij LENS. Claudio wi}
toàena jaàr zelf weer ga,aL voethallen en. boveudien zal ziJn werk en ook zijn prlvé-
giEuaEiè meer. tijd. in, beslag gqan nemen. Fred wil de trainerecursua gaan volgen en zich
daarÀaasE.volledig,concenErerértl:op, z'n aigeni-voetbal1-eq. Voor beiden geldt due dau ze dan
qewóoàiieg,'tij a be -kort liómen om,:eerl, el,fga1 te klnnen -tsrailen en Èe begeleiden. DaE houdt.
Immers nieL óp bij 2 keer Erainen' en een wedotrijdje epelen. I{e, gaan..de ko[ende periode .'

eeret eqns meL de overige trainere PrqEen en zulle-n vervolgenE de oPenBtaando PlaatEen zo
sqed.mc;§e1ijÈ in saap Yu11en.. Y. T:ï.ïu vciLsE 2.6.m. ,: , . . 

- 
.,-.. :.. :

!.RA T IVERg.EÍ-LETDERgOV ER.ÉA 6',,,,,
Op maandaq 31 ianuari verwachÈen we de ondergtaande trainers om
tl.oo uuE op IJENS : M. Rog - R. Romboute - C, Bolman - F. SPa -
F. v. Dijk en P. van ciIB. Nacuurlijk za1 ook de .rUKo. aantrezig zijn.

., ,t s, .

Op maandaq ? tebruari verflachten wij de leiders van onderEtaande team§
' :om. 19 .30 op I,ENS 42, 82, C3, C4 .eD D3 c/m F4, Ook hier is de .rUKo

aaruqezrg.
t

t,, i '

PEtrÍ.À T;"T '{'V O 'E T B A T,
zondàq gil 'i arluarf ''íii' dè
voor E-klàbsera'afrinake n

rubt van'. We verv,
oo6Eerveer, RieEi6ch sarjoeper6ad,
de reservekeeper van LENS 1.

>;>>>> I ÀI E' dë weèrgoden hét 'ÈoelaEen zul]er we 4.6.
viedEErijd tENs 1 VoORBURG t hec penalÈysehieEen

achten' on ],a . 00 uur op ÍrBlS l(evin Verèecken, Michael
Stefan Kraayeveld en RobbÍe SEaaE. GeBcholen wordt oP

P U P I L van de W E E K >>>>>> À.s. zondag nag LBNS D5 de pupil van de week
leverèn. De keuze ie gevallen op de enthousia6Ee DOIrF HOOS. HeE gaSt goed.na.de winter-. ..
stop meE zowel LENS D5 a1s meÈ LENS 1. l{e hoPen dat dit zo blijft. Dolf tot zd,udag óu

-12.45 uur op r,BNs.. De bespreking, warraing-up, de wedabrijd : je rnaakt h.et aI1.emaa1 van ,i-
dichEbij.megenne.afIoopopdefoEomet.jouwfavoriet.l'.

,-; I

.T R A f ÀIrE R S.,C L Í ÀI .X C.>rt>rt De ÍIVB organieeerb binnenlorE lreer een bijscho-
lingsavond,voor jeugdtrainere, vepÍ.'j eugdq,r.ainere hèbben;pereoonlijk een uiFnodigingi
qehàd, maar miEechien zijn we iemand vergetsen. In de hal van onE clubgebout, hangt een . -
iitnodiging. Kijk er eené naar en ale je intsereeee hebt Echiet dan làíl,E,Nulk even aan, '.
wanc hij coördineerE dlE namenÈ LENS.

V Í E R . tegeD V I E R >>>>>> De HvB organiseert de konende maanden op uoenÉdag-
niddag enketè keren een 4 Eegen 4 tournooi vaor E-kla8Éers. ÀIIe leiderg van--.81 E/m EB

hàbbe; hiexaver informaEie gàkregen. À,6 zondag eluir de inechrijvirigeteimij ii". 'Due'::" '

leidere reageer a.s. zaterdag even naar BalwlB (uík want ook hij coórdineert diE nament
LENS. .- ' ! ', " t i.'' : :

M B t S :C $ O U W I N G >>,>>> HelaaE werdén de westrijden van BÍ; E1 en E5

afqekeurd.' Voor El konden we .rog nèL een echaduwvedet.ri j d vinden bij Fu1l sPeèd. voor 81
en E6 lukEe diÈ echcer riiet meei. LENS 81 gíng trainen, hoewel we enkele spelers rnieEen
??!!?? tENs E6 ciroop tàleurgeEteld naar huIE àf. Juuie hebben echt vaak,pech dit seizoen
meÈ de afkeurlngen. - Latéi wé hopèn dat diÈ de 'IaaEEte keer is gerree6t - wanE ook jUIIie
voètballen heet graag. Deze wek beperken ve onB coL de ingeleverde verelagen en Btan we
nog even 6ti1 bij de nieuwe leider van 82. JÀI{EL : EEN NIEUWE IEÍDEB. De afgeloPen dri.e
we[en bleef LENS 82 onder leidirig van cock v.d. BoEch ongeslagen. Hij heefc het team op
het veld de juiele eameneEelling gegeven. BEDÀ}iKT cock en wij zijn er van overtuigd dat-
IJEo xEgIÍ{IssÈ ar. deze lijn za! doorÈrekken. Leo heeft aI heel Veel erVaiing opgedaan a16
trainer/leider van diveroè j eugde]ftsallen bij zowel ÀDo ae bij LENS. I'fi j zijn blij dat je
de vaÉte leider -van dit elft.al, wil worden. veel plezier'en alvaEE bedankE !!!

- 10
4

4,-

0..
+,
0
1
A:..,

. ,.:.

tot riotl ïorgèn niJronaei de uiÈltagàn en.de verelagen.

UITSI,ÀGEN ..,§i:'

Lyra À1
GDÀ A2
DITO B2
I,ENS 82
IJENS C1
VioE Cl : ri !Éii r -'
VCS C2 ^,' :,i -
LENS C4 . r: rr

IJENS D1 r ' i l.,l -,
LENS D2, r ' i,ir' :.:
LENS ,D3 : -r' : "1'. :. -
BL Zwart D3. , -
IENS D5 I r.. .

I,ENS À1 1
LENS À2 . 1
LENS Bl. afgshourd
Quick 82 .. 2
Rijewijk cI 4
'TJBNS: C2 ' ; .'.2
LENS C3 I ,r'".. . I
cromvliet' .C2 '. : 3
IHBS D1 . . . .';L
Triomph ,Dx,, .: -.- 3
HW D2 ,. ...1 ...'. -5
rJENS tD4 '. .,l. . ." 2

:DSI/P iD3 . .. ..... I

Full speed El
Quick step6 E2
LENS E3
Tedo E1

LENS E1
LENS E2
Schèveningen
LENS::84 "...".

Quick F4
MonEter F3
I]ENS, F4.

4
0 2

2
1.

il

kcurd
a

7

,6.

0r

osc E2 - tENs E5
s. Àltiur E1 ,1.- LBNS E6.dfEc
Duindorp ev M2 - LENS 87
RKÀw-88, a.., : LBNS Eg '.',
LENS . F1 - RKsvl"l F1

0
0

4._
3'
4
4:Í,.
2,

,, f - L0

LENS.F2.,,,,,..r',
LENS F3
Mongtèr F5 ., ',

r; ,Jar+r, '

1



IE3_èI--:_I'E{S_ë_JL1I

vcs - LnÍs c! (114)

LENS c{ - croltuli.t (3-4)

CEES

lErrs D5 - DsvP D3 (g-2)

TET'N

!ï
Eeh problèemloze .miqdàg, na 25 hin. ggàpe61d'en.éen bèhoóili)k veldoverwicht opgebouwd ce
hebben knà1de'Nilri bilrneil 5 min., de door de Lyrakeèpar losr'§éIaíen bal, het nàE in(0-1). One 2è doel.punt, sydney Ecoóide beheergE uiE een knaiipe voorzet van Tescah .(0-2) .
Helaa6 kregen 19._b+làd" enkele minj eeri penàlty Eegen; uiegenE,, íonopzeÈteLijk' haàdsbàl
blinne de 15 mÈÍ.lijnen, en incaeeeerde Barry'vo]genE dë'iegels een- verveleide gele ^kaart. ook Roger wae weer van de part.ij e"n,kopte in de 15e riinuut. van de ze he1Et,'
beheerèt een o§ niaat gegeven ba1 van'Bar'ry in de kriiieirig (1-3) . tekker voeÈballend
bour,rden \,re onza voortrprong nogÍ wat verder uit en'kwdinrsydhey vandaag zelfa toE een tweede
treffer en kopEe ook beheer8L de 1-4 èinduit"r^: !: toul,ren in.
HANs BoRsr;.:' .' . .,: .:,.i '. ;,.-. ]. 

-.,' , :.' r'

o'1 taa*.. '' l-.f;'
Qua cpeltype trree . Èotaal. verachillende ploegen op het veld èn dan. krijg Je aI;l Éupporter
een goede wedatrijd te zien. ;- .,

Beidó probeerd.r, ÉIkaa. af te broeven en zorgden ervoor daE de é6n niet. in z,n 'epe1 kon
komen. De tegenEtander epealde heE rauwe Bpel van .Iange_ halen : gauw t.hui§' an LENS. .,
conbineerde 6ne1, en veel (het tikken van de ba1) . Daar had de tegenEEander, op deri duur,
geen anbwoord op en due feliciterea de Eupparterg ju1lie net- §ezÀ verdiende oïerwinning.

,,' t ,. i I

CEES

'AIe Éij een wedBtriid de tvree teama even sterk.bijn zegt mei "ftija t nwie de meeet
doelpunten maakt-wiàt de potr, Dit wàe helaae ook- deze-wedetrij d lo en ging de tege
der (verdiend??) meE de eer aÈrijken. Van miJn kant geen puntjé van kriÉte[.op juÍt

:6pef nannen,- dat zat i,rol goed. We1 op dé wat (ovérigens goed bedoelàe) noverveihie
reaktiee,van de eupporEere. Het zat aLleeri niet mee, maar dat hoort bij het'spe11et
voetbal-,heet. Wel zag ik waÈ gekleurde-kaarten.yíapperen.....maar wie had die àiganl
moeÈair krljgen? Aje:zat.erdag een overwinning e . Ík denk heE seI,

e
nBtsan-
ie
len
je dat
iJk

HèÈ gaac-goed de Laat6c6 tijd met dit tean. q)nleuh, wae dit wee! een wedBtsrijd waarin
LENS de-1aken6 c.q. de doelpunten uitdeelde. Met. de ruBt een 6-0 voorsprong íaE dan ook
de verdiensbe van de flinke doBiB inzet die jullie toonde, .(knokken voór iédere ba1) .
.Tanmer wa6 het dan ook daÈ ju11ie de ze helfÉ wat, ga6 terug moeeÈen nen'en, waardoo'r'de '
uiteindelijke elnduite1ag oP 8-2 kt amjlMae. naar voldaan eloftep julIie naar de kleedka-'
mer. Maar na 5 minuteh onder het genoE van-de warme douche kwam dÉ overwinningeetemming.
er pà,s- goed i_n. óe oudere en,ik vónden jullie dan ook echge xru,foins. --_.

oulck sLeDs E2 - Í,Errs E2 (2-4)

r,Bls El - scbg_véDiDqoD (2-2)

of de lredstrijd waar jè een warm hart van kreeg 
_ 
door er naar Ee kijken. op LBN8 Èregèn we

t.e horen dat Kevin ziek waB' .Jamner hoor, daE jij nieE mee kon doen. MeE. Jeffroy D.-in de
voorhoede staretsen wij aan de wedEtrijd. zeer goed àameneper en keihard, maar eèrrijk -.knokken _bezorgde one een aanÈal echit.t.Erende doelpunÈen. De vorige hadeen we peeh tégen
Q.s. - de doeLpunt.en wilden maar niet vallen. DezË keer hadden wé geen pech e-n Ecoor[en
r",e er luetÍg op IoE. Het hefe team. kri j gts- va!-Ilj _?g!,qlgairi Ech cómpliment voor daE.
hardè werken en dat prima eamenspel. FÀNTÀSTISCH JONGEÍS M
HANS

Jongen6, awaÈ) jullie hadden weet ik niet. Het voetbal yJat jullie lieteí zien waE nieEg van
waE jullie kunnen. Dat..jullie.dan ook neE 2-0 achEer kwamèn was (gezien hoe jullie
spèerden) terecht. Er,kloptse nieÈE van. HeÈ enige wat jullie haddón wae geluÉ en een ' :

keeper dj.e in volm wae. .Dat het vreleena hieE wil lukken kan gebeuren, maàr blijf dan we1
eaíen werken en verdedigen. celukkig werd er j,n dè eerste herft noà teqen qescórd 1 

'waardoor -de rustatand wsrd beieikt Àet 2.1 in scheveningg voordeell Doór ,iechtvoetbal',
in de tweede hèlfL kwam de Btsand nog op 2-2, Irateri ee deze wedeÈrljd m:rar vrug vergeten
en er zaterdag !Íeer ouderwets (aaaeaapcl cD wcrd.dlgoD) t.egen aan gaai.l. Tot. zàterdig.
,Ju11ie leider Me1i6.

r8*



DE iËI.iiitEvuÉ ; wè-ekblad.vAn de voetbalvereniging LENS- 
oi'iàarrióng, hummer 25' --'
03 februari 1994

van de REDAKTIE - .. ',". , I .

LeveÍ uw kopij vóór maandàg ín; 
' '' ' :'

wiizigingen zïn tot maandagavo-nd mogeliik!- -
uiterste inleverteÍmiin koPii:
Maandag 20.00 uur in het klubgebouw

, i-*.-..

WTNTERgPORT
(àelfe de redaktie doet-n.i) .-. -.' --, ,_,à. _ .^.8,, r.Àí-rr.... qr, -,,.-+t * .,*

n

o

t

i1'\': ;' '

Niet zoalB belooft deel 2 vaÈ uDè ËiheidE iB ook
maar een mèns (hets brilletje)". HeE artikel- iÉ
nào niet klaar en dit hèèft tse maken met het feit
daË voeÈba1lera esn winlergEop kennen èn één van
de redaktieleden íheE zó nodlg voídn on een aar-
dige variacie-.hieroq..Ee b:d-"qi".. .. _ ., :.,.1,t.:-ri=.,
HeE redaltieEhuiBfronE aenzaam achterlatend iË
hii qaan einuersporten en alg u dib leeEt suisg
frij àec zijn gezin de hellingen"aÉ.

íotn"r,. zijn à"ggen wdrd het èèn conPleEe wi!t9T-
à""itrr"tr""Éi. móÉ aIlee erop en aan en dat hield
i'n'Ianqe. laEten, snowboard, eneeuwpop, ouv'e bin-
nenbanà en (arre- bob-)elee en aIE er werd geval-
l.n, ,"t hij ni,eÈ verrrachtte, za!. :ook, nag gejo-
deld worden.

i.e z. ,,-,11.n daar t{ecen a"t rril g"'"t"i it tt'
zullen er nog...lang oyer. hefben., 

,,

: , .- . Ik eprak hem naar ,t.a 
,t"n"':,;

een bekende enqelearËLeeEeE eprëekwoord 'ie :- - --
nBreak a legí,-maar dat wen6en we hem natuurlllK
niet leE.t.erÍijk Eoe. 'i!' ';l

wai veei'plezier en toii 'toi, Eoi ! !
...i I _..t.tti_, j 

"'J -.'1....:. .- ! i6 .-rL l
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SEKO Sekret6ri..t:
Senioren zondag .

G.J. v.d. Kl€ii
Veóulstlaan 1

2692 BN 'g-Gravonzando
ïol.: 0174P.- l8-149 -- -rl* . ] '.--.
senioÍen ztlcrdtg
J.C. Ham
Melis Stokolaan 1846
2541 GC Don Haag

Tel-: O7O - 367 98 87 -
. .r. -'.\... . í- ' :-t

senio16n zaalvooóal
G.J. v.d. KleiJ

vorhulBdàan 1

2692 BN 's-Gravonz6ndo
Tol.: 01748 - 18149

BÀRKo': Bàï'Kbmmis6lc 'r'*' "

hw.'t. va:n-'aer aorg
Kokosoootstraat 67
2555 XB Oon Haag
Tol.: O7O - 325 99 74

ïro, ,loif

ri_' -..r r,r ,..r

: Éienomentcn Kommlr.lo ,

Alg€m66n tokret6rlaat
W.M. Kauwenhovon
B.am Fíosstraat 2l
2552 CZ Don Haag
Tol.: 07o - 391 24 74

Sekreiarlaat Toro/Loío
G. KompoÍman
Bur. KampschoorsttEet 90
2581 AH Monstor
Ío1.2 01749 - 12602

,l
SponsoÉrlm
J. v,d. Lubbo
Vlioóoomstraat 303
2584 JA Don Haag
Tel.: O7O - 323 35 25

Train6ta:
sàterdo zairaag, ""
M, Rag

JUKO: .' 't '.,
SskÍet.ilaÀr iougd
P. van don Stcon ,r ,
choplnstroat 103 .

-2551 sV Don Haag
T€1.: o7O - 397 01 54

mw M. van deí Donck
Jan RomolnstÍaat 37
2552 KA Don Hàag -
Tel.: O7O - 397 65 32'
b.g.g. mw. M- Ofticior
fet.: ó7o - 391 07 57 '

Nicolaas Boetslaan 'l98

2273 AH Voorburg
Tol.: O7O - 386 63 22SeIÍ6tarlalt rod.ktlo

A.C.J, MiltonbuÍg
H€ngololaan 981,

2544 GG Don Haag
Tel.:070 - 321 32 85
Íax(workl:07G367 88 62
of : ie kantinobriovànlue
(biido kloiíd bar) .

Sol.klio zat.rdlg rj
J. BooÍ€ma
A. 9ioponbrockhof 1l
2551 KE Den Haag

',.Tel.: 07O: 3-97,72 73".

r r. ..;['1 ,. ,'1 .

Sàman6tellinÉ beatuur
Vooru ittar: i '
I liÏ-. rtoii - "
Wagnorkado 87
2102 CV Hoomstodo
Tol.: 023 - 28 27 65

r Lid: ':, ,,:
r ,P. v.d. Stoon 1 .

ChoplostraEt 103
2551 SV Dco Haag

Tsl.: 070 - 397 o1 54

§sE!g!gÍ!:., ,r.- .: ,

W.M. Kouwonhovon ,
Br€m FÍosst sat 2l
2552 CZ o€n Haag
T6l.: O7O - 391 24 74

Psnniiomodstoii ,'
A.H. do Groot i'
Poziklaan 25
2564 TV Don Heag

Tol.: 070 - 325 15 50

t!l: ':
A.M. co'Íot '"
Hongelolà'óir 589' "
2544 GB D6n HaEg

Tol.; O7o - 36r'1O'96

Ltd:

ëi.'".a. i<rui; j" -
Virhulsllaan 1

2992 BN 's.Grovonzando
Tel.;01748 - 18149

KoNThtBiJiiE BEÍAuÍlG- ÍEBREINEN EN KLUBGEBoI|W
posrbonk 336ï.11, " . . ' Hongololaan.ogo .

Rabobank.129924229 Tol.: O7O- 366 1314

Í

i 5'! ' t

DE 8jEDàJ(ÍIE
."'" r, -"1,+.íïi

',..i

. L.r.
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voor'-onl blijfc Ééï'wer1iéE van vader en opa onbegrijpelijk' -'- '

Dà qroEe belangotelling . 
die' wij 'mbchcei ervaren' Iaats

Ël.'ià"à""-rrl,í niet zljn'voigéËen e:i iE ons toe zeer
, .rv,::. 1! rr,v.-.i i i

Daarvoàr danken'wij u. " . " "', ut"J I i
'..,',.,' l,:||

'a= ' ! ' Nanen'e- kiriààren en kleinki

ong - weteÍr,,
gfote §Eeun.

rf

nderen

.. -,

A.I{. P.M. KROI, ',

.ranuari 1994

n Ha[ BosLuur

het

PETER BOg NfiiilWE RÀIIÍER A - SEÍ'EXTTE ZONDAE..

oale bekend zal Maartén rog aan het einde van hec Eeizoen LBNS vorlaÈ.en en in dienEL tredenl

bij het LooeduinÉe GDA. Het BeBEuur heefts Peter Boe aangeseeld àIE d'B nieuwe Erainèr voor

haE eeizoen i994/7995.
Peter- iE thans z jaar brf LENS werkzaam. HeE eerBE.e eelzoen veranËwàóidelij k voor de À'jeugd'

en dlt geizoen 2e Erainer achter Maart€n rog . Peter lE in hets bezie vanrheE diploma
; oeferunEe6Èer I en debutèere bij lENs ale hoofdtràiier.

MEDEDE.f,IÀÍGEIV UATI DE BàRKO!trTSSTE ''
ii.

zoalB u lrellicht al gènerkt heeft hèt bèeÈuur na

maatregelen moecen nemen om 'hot rendemeir.E van de

-.. -r lit-

owerleq meg de barkornrnieEie
bar teiug Ee btefigen,oP het
i -' .r.

. i- .t!. -...
enkele 'l/, '..
oude niveau. "r

De vorgende naat.règeren zijn rnet i4gang van ..t' .J.tnutti 1994..van tli"lt:'

', wellicht cen overvloede wordE vermelà, àat eonauurp- t.ies uitssluitend srorden ver6t'rekt'

tegen. contanbe .beEaling. Er worden dug geen conBu[rP iès op rokening vererrekb ',

,2ich zelf noeten bedienen ' Een ieder wördE

I

3. ceb

4

ConsumptieB
van een.ge!d
veratsrekt .

uik nloqen EIethtE' worden vérsErekt . 
na 

- 
afgifcein verband mets eigen gebr

iö"';;Ë;;pËí;Ëii-ö"ie tà"t"pËitu""nen trorden via de kommieeieB i 
'

leken Le daE er nogàI !,at leden
iochE vó6r de bar te blijven' z

ouderE wor-deD verzochu erop' boè te z 1en hun kinderen nieE - ac}ter te bar Eè laEen

ver elf pakken uit enoePb akken a.d. iE Stg! loege-
etaan. IndL èn diE toqh wordt gecon6 taEeerd, zal heb be.P!U\rI" niec gchromen gégen

bet!effonda iid pqeeende naaEregelen ie creffen.

komen .

Leden {ie sl6uEe1s in hun bezits hebben van hec clubgebouw ,oràén verzocht dic voor 18

februari a. e. bij de barkouuriEgio (I. v.d. serg) ge rnelden.'Eén en ander houdc l,

ondermeer verband meE nieuw te Plaateen sloten'

Wij rekenen op uw medewerking I 
r- .-t '; \ 1 :Ír' r§r:'' 

I

Tot alot. een vriendelijk verzoek 11o-à ''ru{o en sEKo om na afloop van de wedsÈrljden op'

;;;";à;;;;-,;;à;s t'..-iri5'iíË=i'iËË.ilà; óË'"""È'it:i' wllkliaace .t '" "t"i'1".,t. .l :. : '-''J i '::'1.--l'- . ',:'' i\ " ..''r _'. r-_ i r(,dc;.. '-1 ..r -' .Í.'. ,i,r1LÈET'BBsrwR _À. i*-. -"-- .-;.. ,- -.: ".-- *., - "..... ....-r;..- ,',\ :,.t' I

j'lu f p-sti E Í, Z N G >,>>>>'noor téch'!íÉche-i en óisaíi'eatóiiÈche ön§bandishédet Yi"n9! P

..àp bÍadàijde :-z van dez-e'**"ttttu" "o" 
uwÉe nagekornen verófaièn en natuurtijk GZiÍ9,:"t 

.,: ',

'".' Utl0SOgt't,llt. *.r.* I ae redakÈie i' j:.. ).;-ig i i,^ "t :-. __..-,J
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w E E K >>>>;>Daar ,.ar Nikdl'zo pech had.'- 'g .i'e.a- pgli:Hóíóll-4:,::ti ..
en.housia6re "p"f., 

.,r.., iàUS OS', tt.C gèf"Ë à*. ifge'là1è;' zondàg'.3"

;;;;;;-e; "Pupil van de week" te zijn'
iïij'r,"a-.",, tàll:,..::;l:;i;"U:*:"*:i ;:"i:: :ài",ï!:.ïIà"I"0"
;:.í:; n'i"::,:?"Iiï.ï:;;"'";;;-:; Ë.Ë.'-à"[-,"i-à"-pipl van de

.' week wilde zijn; -maÈr'j;;-h"à hij màar in D5 Ínoèten' voetbal Ièn '
À1€ ziin sterepelep r"Él'r''ï;-"""i sescuÀ' cleÍrDeu'ÀNs '- waarmee -hij '

. ;;;.;-íï";-"p-à;-i;t",' É'utis'tut"t se.ield-door HÀFc roto/vidèo'
ii;;"";;;;rli'igu". B" íoË 'ond Dolf Éet zelÍ eigenlijk':'? irees '-'

Iijr, ,r.r"t.g à".t ' 
r- 'r'

Ik vond heE wel heel spannend om pupj'l van de-week Ee ziid' Maar '
".'heE waÉ we1 hel r.urt' 

-ï["*à"Ët -rneè ïntopen' alleen toen ze hard
i -l -^èí I ^han .töen t"" i[ irài' echt ni'ec -meer bi jhouden ' De. w-e!- - . r' 9rtrgerr ruHErr uver' ''-''.à, ,ri", iamnér-dab jullie verrorei hebben" '
;:'àifl "ïË: il3 i,E3i"f;ii:-"i-""Ér.'..a roei de- ir"ii-óiag' "c"na-'
de etand LENS L-2 '""i["tt ' tÈ""nà het ]-r9eJ 1èuk KoM'EENS BIJ'

, iËlrË:öï-«iJiÉN. nog r.àIiËi ifo'-à'.p'"ttlse middàg-" ,r' .l- ,
:., .. ', , r l { .,

PUPÍ I VÀÀI DE

DOLF HOoS van. DF ,

vdr Be tg vdr Berg,

de redakcie ':i ', r. r

I

'2. de Groot --Signer '

KoirtaRt ersoon: Marianne.v.d.

uet. Xjn niet opi wí"t'zondtg 6 febrr'iari- hebben we -weer eén'Pupi1

ï:; à;"";;;:.;'rr"i onrlrrr'-ióEcÍ'ER '.. 
de veer écoreirdé' unkebuicen -'-

"Iï iÉr.ré:oi. ó"nièt,e verwachten.l e . a ' 6 zondag óm 12'4s uur op ''
LENS in -voll"edig 

;LENSEenue , trainiióBpak'el een warme jas'

€vanarn @olc-n' m iss ia
lel. 397.65.32 ' '

Hom
Donck,

Ë L e y'g a c x s fi o w >>>>>> op zaterdag 25 maart organlseert de EKO neer de

EradiEionele en succesvolle PLÀY-BÀCK sttOW ' Ot eersce kennismaking en t'ray-out' i{or<it

;;;;;à;; öp zondag 6 maarb - aanvang 1s'30 uur' ! -' " i..''.'r í-''.1-rrI ':iiíli

KLAVER;TAS EN JOKERAvonden ;>>>>> ÀfgeloPen ' vr-L jdag, 28. j anlla
d', ' E i,raren nu 9 koPPels ' Maar door hets sne11e" !iD eIen vàn: een

ri, ie d9 tHè.-ede rondÉ

van het klaverj aesen
aantal koPP
loterijEafe

eld heeft
1 dèden he

gespee
coch i
t joecÍ en er zij

edéreen zi in 3 spelldcj es geEPee
n aardiq wat loten ver

De uitslag 1 .' Ham Kluennen

ld. Oo

;l

k de knuf f el c e§ :i{,ii3i,
-É,11àJ .':
;:{.,'l i ,.i'

l
kocht .

5308 pun
5196 punten
4 961 DunÈen

Cen 'Í *s.l

FoedeI i Ham Bergenheíègouwen 3 0,9 0 punÈen ,

De volgende roàdes'*t'rde.t op ri à 25 .febtriari en^11 en 25 maart gespeeid' Dan-zulien er ook

Jan &: Jos " t l

_ 
.,_ j gaan. Uw

r j.,

^,

meer vreugd.

mei moeEen vl
?edstri i dbal

t. ,í

weer jokeiaafe -aanwezrg ur.ln

.goed eti is in Prima'h

t..

èI
!.,

tJ
In . .r,

anden van Jàn Puis!er ' Een aar

HoudE deze avondèn 'vrij'én koii' k7'aver j assen cq j ok-et9n '" Hoe meèr, zr "r, Ló.'"

DE CLUB YÀIÍ 50 ? ? ''J'>>' ondanks aIIe tegen6l
" 

n;ií, 
"" 

r ;:§; =;1-:;q r.
1è eIftal,. veie afkeuringen) hebben Í,',e'toch at 50 Led6n kunn en.

actie'rP
voor vele clube was,
ó c1ui5 van 1oo'' Ik

da€ vorig eeizóen de
hoop degène die nog

ei4ds-Eand ,,va! ,,de
í- ! " boeken. niet hébben overge-

thaa r dat aéI van PIan zij n-te Btinuleren Èot de "daaà over
.,'i.t-,1rÍraakÈ,

club ,is hàt àaard cm ieE§ extra.'s te doen en. cm- 9nzq

' akkomodatie te verfraaien ' U kunt me Èij den6 een thui Bweqstri i P 
"óot<

cach betalen, dan zorq ik èrvoor daL uw geld oi) 'de ju isEe, best.em-

komt . Ik mi'e nog een f 1iàlt aanEal' namen.va n v.orLg. s.eizoen,

ik hoop ze ook voor de tweede Éeer te activeren:
e toch qeen "c1ub van 50",
en de Éleesen drank looPc

mia.'eén 'echt.e " cLÍ,B VÀN loor zij n. Eel1og onr de
. ": mang

..,r. . tf maar

Ton ' e- Grave ndij k, -Rob'Pilon en "PucÈEriidbal dool een LENser gewonnen :
;;-;É b.i weer aan LENS. EÍtrà w:n€tkeer' is de wEd

coomans echonk dui: ! '

t)
k..

LENS

Uw ÉPonBor-conÈacEman" : ifoHN v. d.r LUBBE

:1 ite

r3*
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De man achtse! deze ediEie van de E+rI-trofee ig een groot BeatleE-Ean en -kunnen we het beBEe

inuiJ""Ài." aLa : nzljn naam iE Àrie, hij noemt zlchzelf Ringo naar l-edereen kenÈ hern als
iuà.;. ieÀatf.a-r,iÈte àubbel albusr: Rocky Ragoon) fle hebben hec natsuurlijk- over Àrie Lut, de
riiÈ",.ri..t.. lootjèsverkoPer op de zondàg en ee! gtoot LENS I fan, tènrijl ook LENS À1 hem

,rfèC ontu.""ra lait. Keee- bedairkt voor Jóuw bijdragè, we hebben het ists ingekort bij gebrek
aan ruimEe.

de redakcie

Àfgelopen zondag eerat de _wedeEriJd van LÉNs 2 tègen RKÀW. EchÈ eèn goede parrij voetbal
roeÉ z ào"Ipuntei. woor àn één tegen, (3x Kooyenga, 3x Manaveld, 1x Niele). vol_ goede moed-

,ààfre"" wÀ'Èot hst 14.00 uur iE : LENS 1 Eeien Voorburg. Bijhec warmlopen viel nij gelijk
fr"i verectril op tusaen de Ewee EeaIIr6, uraE uiteindelijk de doorelag gaf oP de beelisEende
moment"n laEef in de wedatrijd. LENS tusÈig de wanning-up doen, Voorburg vrat heb grae op en
Ëiàr"n geza..rijk doorgaan of hun plek er vanaf hing-._De wedsrijd begon rommelig, weinig
Éà.r..n i"n beidé kaneeÀ. Tot na een half uur: een eubliene pase o]er een necèr of 30 van
iià"rao dis Fred spa bereikte. dez6 trok hem acherp voor en Maurice kopte hem geheid in tot
i- ó. 

- iÈts-.p""Ide àe wedstsrijd ruecÍg uit tot. de ruet waE dan ook nog lukte. Maar na de tu8t
een ont.keteàd voorburg die nieÈ van plan waren de punEen zomaar weg Ee, geven. ze strooPten.
Ë;;;fi;" àp "n 

ginsé" er somB bikkèIhard in. ze knokten voor iedere bal; ze geloofden erin

"À-."t .ina.i tecÉniÀch voetbal coch de puntén te halen, Na een grote fout rechÈe in de
,.raÀai.ql"g hwao voor hun dè belaning r 1-1. De onzekerhèid kroop weer in ons le' Door een
..àr"-Èí""É"r van de Echeidarechter Àcoorde V, vooÈ de 2e naal Àlrreer een r.,esErijd verloren
Éià w" hadaeen kunnen r,rinnen Terug naar af. Laat iedere epeler zijn eigen tekortkomingen

""rr. to.o"re. en aIe één elftal gàan voetballen. Blijf bezig ltlèt wat er dL! eeizoen nog te
ÈàiàiÈè""ir en niets mee r waar vóeeballen ue volgend jaar. MaarEen Rog heefE dit zekeÈ niet
,À"aiÀa na aIIeB wat hij de vorJ.ge tÉee seizoenen behaalt heefE. De nieuwe Èrainer PeEer
iàr a.g net mér kredieE àn verErouwen Eegènoet gzlen uorden ' i

KEES :. '

EEÍ, I;IlTgRwEIw >>>>> Op de bank onEmoet .roHN van der LUBBE , . , . . PERCEY BIEKT{ÀN

Percev werd qeboren in Parardaribo en bleef daar wonen EoE zijn
zeeciénde leíanejaar. Daarna emigreerde hij .naar Nederland en is
sindEdlen nooig àer in suriname geweeBL. ooiE, ale zíjn geboorce-
land zích economíEch heeft hereceld, wil hij in ieder geval eens
een vakancie daar doorbrengen. Hij !.'reeE EenaIoEEo nog goed hoe mooi
de naEuur iE.

Na twee J aar
ínEoresse vo

rag
oral

er beroepeonderwij a en twee jaar LTs Iag zijn
bij de elektro- cechniok.

zich echter geen plaateje weted tse veroveren. Hij werk aI zeÉIn die bedri
EabakBwaren, zonder zelÉ ooit een Baffie Ee roken.jaar bij een

Het kind van Jacque lien en Percey ia al zee j aar oud en ziÈ in groep 2 van heE ba6ison-
denlje. Percey ig daarmee (voor zover bekend)één van de Ewee vadere onder de eersEe è1fta1
epe
en ook lacer in Neder

lere . Zijn voecbal eugd in Suriname brachE hij
and Epeelde hij geen georgan

door op landj eo,
iseera clubvoeEba

PI
IeinEjea en in straten

Índep rakEijk leer je
heE aEraatvoeCbal (nu 4 tegen 4), naar met:'enige gerichte tralning in- ziJn jeugd t.ijd zou hij
m. i, een nog comP Iecere voeÈba1ler zijn geeorden. I'Iisschien ' zouden dan zijn voorzet sn
eindp aaE zuiverder zi Jn geweeer .

t elubvoetbaL bedrijven en zijn eersEe club wa6 Robin Hood;Pas ale Eenior ging Percoy he
en logieche keue. Hij ktvalr aanvankelijk nleE eena i n de eellèktie, omdaÈ hij cacbidch een
achtersEand had. Na EÍ.ree aar hield híj het voor gez len en viel cerug oP heE flr.riIdè"

jfotsak heeft hij
grooEhandEl in

j
1

j
voetbal. ZiJn volgende club werd REMo, omdaÈ de surinaanae gemeengchaP aan hern bleef
Erekken.-- -i""à"r 

6Deelde drL€ iaar in het. eereue elftal en droeg zèffa de aanvoerderaband tot hij
d"";-;ijí ;[;;;;;"8; .í uàr"o van Deldèn bi1 r,ENs werd ÉinnengeloodEu. onder leidins van
iiài"à.'Éi"c van der Valk werd hij aI gauw eón vagCe keue voor heÈ eerEtse elftal' Bij het
;Giï;k i'i"-lËgö :.à" r,ii !àÀ"-rr.àa aoÉn door zijn lrerklusE en voetbalmenEal,itèi E .

' We ziin heE binnen "..r-p"rr 
minuÈen eene over-zljn plue- en minpunten in het. edele

"",[8,íàiËr1'=i"ËiiiËià,-iËr'nlià 
;'à;-;;à;xr.i"í,iiíi a'.-àrerkgre eiemeneen in zijn spè1,

tersill àe al eerder genoemde opbouwende capaeJ-ceiben aong te $rengen overlaten.---ll.'à." piàr reizoeien IieE hij zich overÉa.Ien in de eerEte klaeee bij voorbuïg Ee gaan
soelan. Hii beqon ongelukkiq an Í<wao door een pieEige bleBaure niet direkts aan sPe1en toe.
N:-;;;;rï;É "Àià'-tii-oót 

dair een geaceepteerdé speler. IIij vond voorburg geen onpreEtige
;;rË;isi;;; aI merkÉe hij we1 aac itlèe à]1een orn- het eerFeè team draaide''--1r.i-i! Ïii-ÀrwÀei twe"'jaar Eerug bi1.LBN5 waar h{j zich Ehuis.voelÈ' sons ia hij na een

hele dag sEàan en topen oi zijn weik bijna te-noe om te gaan Erainen-,.maar hij gaat altijd'
;.i;-;";-Ë"ii -"iorje uiaine'n vair de vermóeldheid van hem àf en voelu hij zich èen stuk beEér.
iik ruoet bewegenl ik moet lofen, zalfe tn nijn vakantsLè doe ik daE geràgeld" ' Percey zieË de



komendè maanden meÈ opEioigne ÈègemoeE. trIk sil altijd winnen, ik geef nooit op en aIE we
dal allemaaI doen, halen we minoEens een plaats in de middenmooEo. Sonts ie volgena hem
concentsraEiegebrek de oorzaak van de terugval van zijn team. HeE afreageren op de echeids-
rechler bijvoorbeeld, heefE ons somd uit het spel gehaald. ',DaE iE onnodig, wànt die man
doeE coch waE hij lcil'.

Na zijn voetbalperiode zal-hij z6ker blijven lopen en.we-IlichÈ weer de kracht.craining
hervatsten, À1à tijdver'drij f vinàt hiJ pool-biljart erg leuli, , . ". "

À16 we ovèr muàiek praÈen ia hij àoÉ in zijÀ elenont. Na'een àanvankÀIijkd aarzeting is
hIJ Rap-nuziek gaan waarderen, ondats Je Js dan zo lekker kunt uitleven in het daneenr íle
luisEermuziek noemE Percey...de -Ee-aggqe en SouI. Bob Marley ie een van,zijn favorieEen. ZeIf
epeelr hij ëén'Ëeètje sitidi, àaà;-lioof dzakeli j È akkoordèn (aue . g"en' íËi"diËl .';ó"i'-i"-"i-
moeiujk genoèg! í

In heÈ weekend klJken ze thuiB vaal naar en videofilur. dia Epannend moeE zljn maar wel
een verhaal meèts inhoUd. ; 

'fàËguelien huUit meeslat zo'n film.tót-vo11è.tevredenÉeid.vaí,,
percey overLgene. llij heeft trouwenE ooh èen hékeL aan volle winkels, due dat komE goed uit.

Zijn ideaal i6 en blijft aan goed gezin in het land,waar hij zich Ehuie voslt.. surinamore
zoeken elkaar \.r81 oP, in Nederland, rnaar hij kan met iedereen goed opEchiecen en }eèft nooit.
IaEE van diecriminatie. nDi€ kleur heb je nu éénmaal en ik vlndldaÈ,, bestll, ae§t hij'nUchter.
Het is duilelijk dàE ziJn'.pieÈEige.uíÈEtraling er voor zorgt dat ,hij .zelden oi nooir
probleman heeft.

fk aEel daE hij misgchien wel een bèeEje te veel 'op zichzelf".is.en te afoÈandèIijk. Een
aantal jargn geL€den zaÈen Perc.ey en zijn vïouw op een selektiefèesE,te. midden van,harde
muziek een poEje ce -dammen.: Ik: vond daÈ schiÈEerend, maar ook tlrpèrend. i .,

Zelt zegE,hij gliml.achehd'r: '1Ik,ben som6 verlegen,en bang orn ieta vèrkeerda Èe zeggen.
AIE kind wae lk al beecheídení, Gelukkig is hij dat niet blrrnen de lijnen van het voèibal-
veld.

AIs lre dè bestuurÉkamer verla!Én, geef
,'Dank jer, zegc hij glunderend, r,ranl nooi6

' ! r-' - I ' . :.t ,r1:- -. l',:ri .-.t-F.ik hem een complirhent voor zijn sporeieve jaili.
kleuren apolen ook een.. rol. 
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BIJI PROBÍ'EMEN .' G. v.d. KIey (0u48 1814s)
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. ,,:l,t3i, .: .' -'.,I,ÍGGTNG' ?ARRETNEII :
DUINDORP sv : HouEruat SPort]aan hoek MezenPlein ' . .

DHL.-+.- : sPortPark aan de BraÉEer6kade Delft
vcs *: Dedemsvaartweg ... . tsl : 3662390
.TWENTÀS : Hui6 Èe Landelaan EeI : 3905072

teI
Eel

., :- l, t ,;'.| 3649488 ' '

: 015- 14 012 0

Heraas kon LENS her huzarensÈukjË' .,an z'wdt<à'n seleden í;L -ïi.ïttr* oií i.";: f,i ;t"i
herhalen. Inteqendeel, waant Voorbuig troefdé LENS vooral oP fyEieke kracht,' onverbeten-
iiàià,'." de wi1"ori..bè.winnen laf .l Ha-e .!4- i.5r dé, 1e helft nog eprake van een lichE veldover-
,grichL voor l,ENs, rnet qn mooiÀ goai .vàÉ- Màuiièe Schuurman.,na de- ruet wa6- het vooragl v'
;;a à" ;;;6;I óp de weerrijd iette. Daarin werden zij- meÉ de- gelijkmàké-r èno.rq] geholiren
doorat 2 T,Ei,tsere- de bal vooi elkaar lieten liggen en de 3e (V.-speler) dankbaar van het
mi".r.r"iana gebruik maakte. Bij de 2e treffer Èreeg V. de-eteun van de-BcheidBrechcer '
Hài g"io"ii"Ë"rde v. kon de voórsprong wel vaeehouàan. en dat leverde "LENS rréer een katet
op, Íolqende week komt V1OS op beioek-dat nu nog vier punEen van onB vandaan sÈaatsi."deze'Xioof móet gehafveerd eorden Éot 2 punEen. LBNS ie due gewaar6chuïd, maar de Plosg za1 
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:,..i i ,- ?(.- . \
pvc 1 - r,Btg 1 (4-ó)

MeE de 5-o ovenvinning v_an 2 lieken gelèden nog-in ons geh€ugen begonnen Í'e han deze

wedBtrijd. Nà 3 oPgeregde"Lit"t" 
- 
i""at eereEe 1O lninutén te-hèbben gemisE werd de Beoren

in de 15e niin. geopena doo;:ï;;; boorns' HeÈ antswooià van Dvc kwarn aL EneI ttret een uithaal
over 16 merer in ae ,.,it.rIie-iiàËtl-lï- i I ptt dit D-vc uit een ander vaatje ÈapEe a1s È$ee

weken qelàden werd onB "p";i^ï;;; 
Jrui'"àg-"""" àuideliiË toen hun rèchterapitE alleen

oD onzé keeper afsins. e"riiiÏg'Ë;l'i"g-r'ii""p àd,nt*.""i91 sTlÏ1-'i:?:11-de Echeidsrech-

Èèr affloot voor de re neii['.-Éa ite aftra! vào5 $1 ze ieifc was.hEt binnen 10 min' 4-1 en

.kvram bij.one rEe r"at" r,.i-i.e;i àlr-"i- iiè*:tbald moeEu worden. Gebruik nakend van de

hoèraE'Eemmins aie er neeràtË-;ii ;vè Àchóot Peter «iol in dè 15e en Peter Pronk in de 1?e

nl-nuut tENs urear"irt a. r,l"i"itiiÉ' Dcv nwakker. gesehoPt uit-hun-dI:?T: -kon 
aanvallend

verrrotsena geen vuigÈ .;;';:iÉ;: ïi'at'ebË-tií'.kreàq LENS een vrije t'rap even buiEen dè

16, díe .rohn Boerema ", 
,iirÏiiJiiijii, -irr."riàà (4-4)-De laatBEe s minuten had LENS nog

de neeeEe kàneen op een overtri-nnin!' waÈ óteriget'" t'iur terrechb waÉ gewees!' Duidelijk
i6 dat r,ENs zaÈerdag "t iàï:lgËË;Ïiàtn gtÀpttrÉ Le hebben oVei een Eéam begchikt wat om

de eer6te plaaEÉ Egg *""il""1--o"i-Éiewóor'een optirnale coneentrat ie /inzet van iedereen

iJ."i.l -it' rutd ii-àeze wedaurijd duldelojk onderoereePt''
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algemedri konfaktporsoo'n: a

'Ë;;it";'à. stsen, chopinstraat 103; 2551 sv Den:Haag, tel'397'01'54
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,.:, : .'.' .,

STn, À-B-c-D- EEF
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ij r.l ao"r,-Jii"'íiir A;-Eg Y99I-9t wed'trijd voor 1s''00'uur'

i;';ï;"i:là"ï":3"í.lT;'Ë""3:"o::r?"il:ïlli'íll'.'i.""" iguer:i'ir rij iemàna

i."-àÀ 
- 
i.ugak"mmi sele I Si , :', 3 .. lr 'i ; i. .: : '-. :'

L

A1
A2
B1
B2
c1
c2
c3
Ér
D2
D3

,D 4
D5

,::

ebr.
ebr
ebr

7 fébr.
. 5 febr'. 5 febr
.5'febr
. 5 febr
. 5.febr
. 5 febr
. 5 ) febr
. 8. febr
. 5 febr

-. 5 febi': 5 febr
. 5 ?ebr
.'5 febr'. 5 febr
'.'? febr

1 viEesse DeIfL
Tac'90 A1 '.
HW 81
Excelslor c1
TIBS 82

. DSVP Cl' Rava Cl-lJriventas 
C1

HBS C4

. :ià.: oo ''

. .11 .15 ',

u,.3-0 '
18 ,15 :
14 .bO '"..

5f.
5f
5t

14 .30
11'.4 5
12.30
19.00
14.30
11. 00
09 .30
09 .30
11 .3b
10.00
og;ib
17.30
09 .45
10.30
r.0 ..0 0
09:30
09.30
10,00
17.00

Velo Dl
Íit.eEse Delft D2'
vcs D2
RVC D2
Duinoord Dl .

Quintlid'D2 -. .

Delft E1 '
Quick E2
ÀDO EI
EXTRÀ TRÀINING OP

. . thuia

. 'thuiË

. EhuiÈ

. Èhiil5

. thuiÉ

. thuig

., Ehuig

. rhuiè

. uit

., uit '.' . Noordwe!/Íl' ringen
(Vr)uiE TanÈhot-Z/Delft

thuie
. uit
'uit,
uits

thuis
ÈhuiÉ
uit

Daal en Bergeelaan

. vzt " '
sD.Dark Pr. Irene

. 'ieabellaland
L,eeuuerik/Kwintsheul
, v2 . -.

'. . i . Y 2 '. . - Zuiderpark

.v..v
'., .lt'.v
'. v.v

L
I
1

j
1
1

T:10.00'.
: ;i' 08 .45 \
. ,, 08.45 ,

, lor3O (auto)
. '08.45 (auÈo)
, 08 .30 . (auEo)
. . 17.'00
. 08.45 (auto)
. 09.30 (auEo)

' 09.Oo (auro)
.'09.00
. 09.00
. 09.00 (auÈo)
. ' 16 .-4 5IrENs (zie'kopy) -". '

a.



ebr
ebr
ebr'ebr
ebr
eb;

febr
febr
febr
feËr
febr
febr
febr
febr

11. t-5
17;00
10 .'00
17.00

koPY)- sP.P.
kopy).

10.45
16 ,45
09.00
16.45
10.45

(auto)
(.,

(auto)
(auto)
(auto)
(autg)

6

t
tÍ
f
f
f

5
7

5
7
5

5
1
q

5
5
5

. viog E3
EXTRÀ TRÀINING
t yra E5 {vi)

, EXTRÀ TRÀINING

14.00 uur

-. Ëhri"
OP I,ENS ( ZiE
. ". uiË'

OP IJENS ( Zi€

v2
de Zr,reÈh/de Lier

' .....,. .,:.'. V 2 . '. . I
kopy) v2
kopy) . . . :. . . . .-

. .. v2 .,...
kopy) . . : '. .'.
Sp.park de SErijphorEÈ
. . Huie te Landelaan. .
. 'J, t.' Beerastraat ,
. . . llOge Bomen. . .. '

.
E

E

r1 .15
17.'00 .

13 . 00" '
17',. 0 0 ..
13.00
17.00 '

09.00r '
10,00 ,

.09.00
,.09 . 00 :

cluick E9 thuig
EXTRÀ TRÀINTNG OP Í,ENS (ZiE
RKÀw E8 .. .thuiE
EXTRA TRAINING OP' L,ENS (zie
81..Zwart ES thuie
EXTRÀ TRÀINING oP -LENS (zie
ItonE;lerEdijk Fl .'; uit
JuventaÈ F1. . . . uit
taakkw. F3 ,. . .r. uiE
Naalr,rijk F3 . , ...'., PiÈ. .

8.8

F1
E2
F3
?4

.16 .45
. 12.30
16.45

08.. qq
09.00

12;30
15.45

08 ,00
08'r 00

B ÍJ Z'. O. N. D.-.:F:R.;IÍ' E D .E lÍ >>>,>,
: L'r .1r i

- Àanwezig.'van de JeugdkomrniEeie : À' v'd' Donck en P'
l( rcl 1tr'f i'tr:rr:( : F.lI

- .EÈEs brDtRsrÀÀI\PE KaPY EENS @ED DooR t r r

- opstelLingen a1E bekend Ínet uiczondering van :

v.d. Steen
,i r.. !"

mma af . I{e

12 .30
14 .00
11 .30
10. oo
os.is
10.00
08.45
09.30
10.30
09 .30
10.4S
09.30
12 .30
08 .00
09,00

0 !- I.ENS
O - IJENS
O - LENS

o - LENS C'1'
0-LENSC4
0 -..r,ENs D 4
0.- LENS D 5

LENS
tENS
LENS
LSNS

neÈ
met
net

.elftallen wórden geEoond bij afkeuring.

: zonder M. v.d Berg; M. Bui,Eelaar en t{. KloP§Er4:1È:-.
: zondèr D. cohen en R. Herrewijn'
: zonder I. Lanza (gesehorat wegeng niet opkomen)

rnet K, Elakbí, À. e1 Haddiou en R. v.d. PoEt
. : zonder Y. Elakbi L--i ' : .-..i...
: zonder R. v.d. Gee6t

met s. À1ting (ook c3) en K. ToP .r r
: zonder v.. v.d Geegt
: zonder B. sàbri en M. Singh (EotsdaE de ouders konEakÈ

opgenamen hebben met Pauf v.d. SEeen)
r- 

-zonder H + t Ruyrere0-
0-
0:

n,
B1
B2

E5
E8
P1

0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
5 uur
O uur
0 uur
0 uur
5 uur
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur

0
3
0
0

o.
G.
M.

Duman
Guèrre19
Guerrero

(svp één pasfgïpi1ll:vtl?l) : ";,:,

A F G .E.r É. !!,+-:.. ,"o , , E,ï, ,1?,?,1 ., ,, .c r .; _.
I siit t,ri.if.l""ttiq *,... mogen de Épelere van D1 t,/a rr íarla?,og.oo uu!'(ni"t ".ràJi, rr"rrt
;;í;;;éi-;ij 

-à"Ët 
'i"g niËi"l """'" LENS berren (366i314) en 'nersena 

. 
an§eie heen'of hun

;;erÈ;ijà a-órgaac of niet. Moet je +ooE 08.oo uur verzàmelén dan zit er nietc anders: oP
'dan gewoon Ee'kom,e.n. i:-'-o rr --:*. .i ,. --Í,,I. i:i.-J : .*, . . .1.: , ,.
De Bpelers van À1 t,/rr c4, di,e vool gg.,g.!I-JJgÈ noelen verzanelen nogen-ook naar LENS

ÉàfiË". 
-V.rr,lrle1 je'echÈer o. Og.Oo-[t zet dan de- TV aan.en tten.af.oP.blz. 502 vaD

;;;;a;*. iij t.r.í zieb welke iËE"Irijàen zijn afgekeurd, wtiarbij de thuíespelende

erE en ileiders meE bij zich Eportkleding,
ProgratrainÍ ngEpak, voeEbal- enBij' alqèhe1e

veruachten a1
afkeuri
la epel

ng l^le

€portBchoenen. ET zíj n vele alEernatieve denkbaar zóals voetbal Ien ín hèt zuiderpark, op

heE strànd, verhard ap Kwíek sp
op heE veld of

org r Ín de zaal'(alIeen voor E en F) of Èoch ergens een

we6Erijd Epelen op het kun6tgras ' Gewoon overal rekening mee houden.

ÀÀNVÀNe BI.ETÀI.ÉEN 1IERZàIíEI.TIJI)
(auto)

SCEÀDUWPRO GRAM!ÍÀ
rken ue deze week t^reèr een alternaEief

Wilhelmus 'À1 - LENS À1
LENS A2 en B2 .....:
IENS 81 ....:
I,ENS Cl ....:
WilhelmuB C1 - LENS C2
LENS c3 en c4 .......
LENS D1,.D2 en D3 . ' .- ':
LBNS D4, D5 en E2 . . . :

Rvc 81"= LENS E1 (kunetgras)
Rvc E2 - LENS E3 (kunetgrae)

14
11
io

!rainentrainen
trainen

Ërainen
trainen
Erainen

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

(auEo)

(autso)
(auEo)

' 11

I,ENS E4 en E6
IJENS . E2 en E5

*8*

10,. 0
08'.4
09.-3
11.3
l0 .3
10 .4
09.3
12.3
08,0
09,0

LENS E?
],ENS F].
I,ENS T2

en EB
F3- en F4

Erainen
Erainen
!rainen
trainen
trainen

L'l



. ,r -..:-- ,1 §i: ).-r' a ) t.. r ' .. I .i

'r'. E cezien de vroegB Éamenkom§t en het op dat momenE nog- niet bekend zijn oÍ het
voètbalLeD wel ,/ niet-doolgaaÈ 6Ee11en wij voor om IÍIET te bellen, maar gewoon- oP IJENS Èe

"Éir"."iu" orn oà.oo uur. rà het afgekeurd dan Èrainen we, neen due ook sPortschoenen hee.

aan de ouderg van onze jeugdledan om alvaEt een aanbeEaling Èe doen vóor de reiajeó. " '

vàifgà *""L echreven we-in-de lENsrevue dat de voLgende reiejee aI vast ataan r

- suivi';alieeiend vooi A1 'eí À2. Kosgen J 150,00 Per Pereoon 'i' ':"',,' ' , ,
- TexelÍre;kend voor 81. rKo6ten f 100,00 Per perEoon. ,:i " 'l';
- Paaseouinooi voor Dl: in DuyitglanE. Kosten .,í 140,00 per perBoon

. .- 
' pinkgr erweekend voof Ea t/i 84 in Linburg ' KosEen J 80,00 en,f 100,00 Per PerEoon': "

Daarbij gekonen ziJn de volgende tíee ieisjes : '"' ':: , ""'..,
,'. ". ;

- LENS cI( Eaat opi2àisn.ib -ni-el. naar.Lirnbirrg. op 29 mei apel'en ze en sLerk bezet tournooi
bij .lvo (vénlo) . KoeÈen / 100,00 Per Peraoon. '; ' 't '''a ')'.

- ieUS "d,gaat 
hetzel,fde i+eekend.naar Litnburg en Èpelen zowel op 28.,alE 29 mei een

.(i Í,i,r.--, ir.. 'r 1)J-

Íie'verzóeken de ouderb Van.dé'Eplers van À1, A2, 81. CI en C2 om nu de eerEte termijn-van
f'50,oo over té makèn .op àito 201392.E.n.v. P. v.d. seeen, reiÉj-ee voètbal te Den Haag. !

íoor'dè §De1er6 nàn Df moóC nu aI J LOO,OO binnen zijn en voor de.apeler6 van E1 Eln E4 Í
40,00. vair de overige t-eaniÈ hèbben we.'Eot op heden nog'geen reakEieg ongvangen. i;,. .. i, , : ',.:ii
X-b  l f,n'Í B'tt 1' jf E S >>>>>> ZoàIe we in de kontribíciebiief van augusbue reede

""trr.r...moeC 
ip februari aè totaie konrribuEie binnen zijn oriér tieÉ Eeizoen 93/94 aIE je

tenminste,'niet via een periódieke overschrijving per naand of kwarEaal betaald, Voor een
oroor aanÈaL ieucdleden moàt dus.in deze maand de regtkontributie overgemaakc r,rordèn op
;iro 336711 tin.í. periningmeeótd; LENS te Den llaag. Kontant betalen oP tENS kan naEuur-
Íiit< oot<. WachE niei tó_ fàng vrant vanaf 1 maart mogen epelere met een, achLerBtand niee
meór epeten en Eraineà.- - : ' r- i rr :' ' :"' r

P u "P I Ï' VAN DE' W E E K ,,>!r, À,a. zondag nag Daniél Koegler van 'IrENs D1 Pupil
van de weel zijn.. Èe rlerwachten je om 12.45 uur op LENS met jé voetbal'Pullen bij je. e
beap.reking, de-warming-up.eec. aÍleE maak je van àichtbij,.q9e. ry1 98-!"P 99 de foto meb

...'..??? íeel ptezier-en- we verwachEen EBEí wsE, rogscgoulíER9,,Yt-t!. !rys" t!r-!tt-t ''..*"

P t IíÀ Í' f YB'O NrÀ.e It >>>>>> Àfge]open zondag wrd heÈ laatEce deel geEchoten
van de LENs-penaltybokaal voor E-kLaeeerE. vincent van Loon, wa,g -bíj de eereEe eeesie aI .

ale winnaar -raar ,èr.., gekonen. gij verEegenwoordigd LENS ih mlàare bij de vooriondes van
de t{VB-penaltybokaal . Nu mochten Michael Oo6Lerveer en Kevin .Vereeckpn. EqhiEen on de 2e
en 3e piaar e;i.Èérwij I rRbbbie graae, 8EeÉan Kraayeveld àn Rielïsch SardjoepérBad vooï de
plaatsèn 4, 5 en 6 íochuen BchieEen. èrno de ,Jong, de reserve keePer van LENS l wa6 in
irooru. vorm eh hield..vele ba1len er ÉEijvot uit. michael oosberveer wae ook in vozm en
Ëij "inaiga. net voor'Kevin op'de 2e plaàte. Kevin werd se en dé P1aatoen 3,4 en 5 waren
r"Ép, vooí stefan, Riet.ieh en-Robbie.-de bekerg krijgen vaBt eeF mooie PIaatE in jullie
kamer.

l

,''',.
peter Boè 6tarE eind februari meE de kadercursua voor je-ugdtraine-rB van LENS. De cur6ua
zaI echE op het veldwerk (Eraining geven) gericht ziin. À' Beuali, E' Kuik, .B' Linasen en
H. ter Linàen gaven zich a1 op. ,réuldrràinérE die ooÈ geintereeeeerd zijn kunnen zich .

alEnog opgeven-bij Edwin Kuik-. De cureug zaL zo'n 3 a 4 avonden in beelag Íremen. De avond
word in overleg met dè deelnemerE vaatsgeEtseld.

1a

KADERCURgtlS OP 'L8 N,9,',,,>

TRATÀTEBg. e, I,EÍDEESOVERL E € '>,>"
leiderg van ondersEaande

, c4. en D3 t./rn F4. De Juko
t dan zaÈerdag even weÈen.
,. ,},

MBESCÍ{OUI,ïNGEI\I en I/8RSI,a.aEN >> > > > >

q, Daaadrg ? fabruaai. vervachten wij
teams oÍrr 19.30 uur ort LElgs r 42, 82,
uiteraard aantdèzig. Kan je nidt laat

de
c3
di

ï

LÉt

Dqnderdag§ Lagen de velden onder waterr. Dat za1 we1 afgekeurd -worden dénk j; dan.
zaterdagÉ blilÈt aan.toch bijna aIle€ door t.e gaan,- maai ben je te-IeurgeEteld omdat de
wedetrijden,vàn C4, D4, 85, Éz e., ea zijn afgeieurà...re piobeért dàn'nóg wat te iegelèí:
Dit lukÉ voor c4. zij:ko;den aIànog uitàpeIen bij Quick sEePs, maar voor. de rest.-niet.
Dan be1b. ionègido no! af vóor ca ei ecaan ook zij zondr tegenstander. Enkele Enel1e
telefooniJee Íeverdeí geen reaulÈaaE op. Dan naar trainen net a1E de'epelere van E5, E7'
en EB die-gekonen ware; (sLecht6 I vqn- de 30 !!??). HeE meeat trieatè waa a]Leg rond LENS
E5. Door eón domme fout van onze kani Gtuurden we ju11iè na"i h"r hoornpark. Daar epeelt
rJuventaB echter allang nieÈ meer, Na Vele omzwervingen ginlen de mee8ten naar huis en
Eommige kwanen Èerug àp LENS, MeÈ Juventas wae allang een Paar keer- gebeld en zij atonden
nog sEeeds te wachtón.- snel wat E-h1aÉaers bij de nog aanwezige ePelere van E6 gezocht en

r9+

1



Sonja ging nu richting HuiE Ee l,andelaan, Ook daÈ lverd wat zoeken maax Èoch gevonden. Een
domíe IouE van onze kànt waardoor LENS E6 weer níet aan voeÈbaIlen Èoekwam. Onze exquÉes
gaan uit ,r..:,.d". IeidBter,,.de sPelere 

_"-t, 9: ."n*"1t91 oudere. Sorry, Eorry, ' Eorry.

r",g 7i"t -de 
uitslàgen ïd" "lt",uÏF.n J..I:1.s:.",.:

r '{

u r r.s L.À,G.8., N
Í i - rii.r'_\:. ;i D ,:; :iiÍ,.,ï'j l-

Ía-
:i.'"

ciavenzande 6v AI - IJENS A1 2 =
LENS À2 '- Quick À3 7 -
LENS 81 - Devjo BI 2 -
Duindorp sv 81 'i LENS 82 r 7' .-
cravenzande Bv C1 - LÉNS CI I -
Quick Steps CI - Í,ENS C2 5 -
Quick Sc. Ml - LENS9 c4
DWO D1 ' jri:' {'. -r-IrENS.D1 0':
RVC D1 - LENS D2 4 .
LENS D3 ri. ,,b.í ' ! . 

= : RAS D1 l0 -
LENS D5 - Graven. DA -
LENS EI - DI!ÍO E1 10 -
Í,ENS E2 r' .)-"i 1- - . BMT E1 '. 6 -.
RVCE2r.) .- LÉNSE3,'6 -.
,JENS E4 : ! ;-- -1r= ' DYna. ' 67181-

F1 : ' IJyra .Fl 10 -
erve F1 - LENS P2 2 -

.- Scheve,. F38 -
. - Maasdijk 5'3-

'. ;
I ...a ; -. Yíe gingen nar heE weeEland om.'Ë-Graven-' zan{e Ée bezoeken. te begonnen. tot de 4e

min. goed. Toen kwam er een counnler van
: :l . Sr ,t - 'ÉG. .Door een fouE ,van .Rica kwamen i j op
r ., I 1..-0. we gi$gen ElechEer voetballsn. LENS
Í,.rr -., ikwaÍn er uit,. IsBael legdè de bal Eerug op
--, ,: '., Rico.en hij naakt,e zijn. fauE .weer goed.

(1-1) Na veel goede kanEqn van 'sG. die
.. =door de verdediging en.Henk.tegen werden.
-' gehouden ginden-we-méd :..1 iuEÉen.'Na

: ,'r:'flink op one kop te,hebben gehad van Fred' .. ,,^ , en Tom gingen. we veel bèter voetbaLlen.
Rutger kwal! er in voor Marvin en ÀbduI

. . .schoof naar de linker vleugel.. Toèn gaf
' Rutger een voorzet die werd teruggekopt

doar Àbdu1 op lamael. Die scoorde 1-2
. binneh. Na Elecht wegwerken. kwan" d9 ba1 ,'; 
' bij Tim,'.die rikre nàar.Àppie.dtë larig8 -
' de keeper gÍng omdat die veel. te ver

._ .-.1 .- - vooruiE de goal stond. (Appie gcoorde 1:3t' r;::t ' binnen). na een paar schitterende reddÍn-
gen van Henk bleef de stand 1-3. speler,' van de wedetrijd ': Herik. " ' -- t- .
2 SPEI,ERS i ,,

rrEN9 ë3 - Dl.c Íafdà1estl

'waar we in de uitvredstrijd in de allér-
- Laatgce minuut door. een ierdwaalde voor-
:.,zet ten ondérgingen mets 4-3 (ruEÈ 2-O),

: IIÀNS BO!.8T,..._ r,,..., ;:1.r,.

Dle llaghe uit onze poule t€ruggetrokken ?
De .IUKo heeÍt sr a11e6 aan gedaan om jul-
IÍe nog te 1aÈen spelen, maar helaaÉ het
Iukte ni6t! (de é6n geen zin, de ander.
geen tijd eÈc). Daarem een gezellig on-
derliÈg pót.je voe.tbal, . vaarbÍ j' heÈ er on
gÍng om EneL en zuiver le korÍÈineren.
r'arBmmertr vra6 het dat de leider door de,
orlerigeno goed Íluitende ocheidE. voor 5
Ininuten uit het veld wèÍd geecuurd.
À.s zacerdag tegen,..IuventaË en meE dat i
èl,fÈa} hebben we nog een Éportièf appèI-
cje tE ëchif,len...niet waar ?!

i.- . _ .r ,:Í'

2
1
!
3
0
1
4
0

0
3
3
I
0
0
5

.'t-:

I

IJENS
Tew
I,ENS
I,ENS

F3
F4 ,f !\

J.. -

.., . i...

"I

VE.R§LAGEN
, i.í--r

- I ...

Gravalzanede- lv '-'' lwó u tz-zl
rn en qèliikapqaànde atriid werden de
twèe té ,"iaièie., punren óerlijk earnen
gedeeld. In een piEtiÈè, maàr zeker geen
gnEportieve antmoeting, die door een pri-
ma leidende echeidsrechuèr in de juiBte ' I

banen geleid werd, kwamen we binnen 10
min. op een 0-1 voorspfong, De door een
LENsapeler (ik weet nieE meer vrie,) op de
paal geschoten bal, eprong het veld lyeer r :'

in en werd pardoea dootr een Gav-epeler
heel knap in eigen doef ge6ch:oEen. Dat
moèet te houden.zijn tgt'aan heE Íuebeigi ', .'

- naa1, maar hefaae, de 1-1 vlak vaor Eijd,'mijn inziens.een doelpunt met een buiten-.-
epellucbtje, maar groed, gevlagd en DieE
gefloEen en accepteren maar t ! ! De 2e
helf t e'r. even f lirik .i.reèr .te§ehr aan,,, Ëbt. I ;.,.'
we na 15 min. epelen tegen een Eoch werr
onnodige- 2-1 aankekèn, meg kaneen ovEr en ,,,
!{eer rwaren wij weer aan.de beurE om een -,ïr-.:
doelpunt.je Le scoren./Na een half, uur waE .,' ,
dan de verloesende gelíjkmaker een feit,
de doorgebroken KosEe omepeelde knap zíjn
tegenstander en stond oog in oog neE de
Gsv-keeper. Ook deze werd aan de kant
gezeÈ en Bchoof de"bal bèheer€E de doel-
lijn over. MeE een berg medeepelere op
zich werd hij met deze elimme'treffer
jeÉeliciteerd. Een beeEje geluk en we
maken er nog eentje bij, rnaar boc Ecoren
kawamen beiàe teaÀs niàc meer. Leuk pot.jó ' ',
.voetbal met de juiote uit.slag en de juis- . '.

te inEtell-ing. ,zaLerà?g vites;e DelfE , 
,

r,BÍg c{ '- ou sL;DÉ {9.1)

sigrniijx wag deze w€dEtríJd afgekeurd,
maar Q.S. wae bereid om.deze return bij.,-
hun Èe laten 6pe1en. Tegen dezè bjoeti- a

foel leedieé wag het elgenlijk een mak-'
kie, maar. daarom ig deze overwinning ze-.
ket níeE 'onverdiond. Vermeldengwaard was
dat jullie een graot kampl.iÍnent kregen
van dé Eegenecander om jullie eportieve
gedtag. Kijk dat zien we nu graag : een
UedeEt'Íjd zondet daË er één keeï gefloten
is voor'een óÍertreding, KIJASSE lltlMtBN tt
ZaCerdag legen HBS - veel succeE'!



L ÍS D5 - , s - eErv.Ezuialo D4 (7-0) - begonnen of heE waB 4-2. HèE werd 4-3, S-. 3 Ja zelfe 6-3. EOERà jullie,wèrden wak_
Een goed geepeerde wedsÈrijd van IrENs. ker, Jurrie gingen er Éelrer in en daar
Met Eteeds betere: ccjinbiriatiee en^goed "-Jr, i 'kwauien de doé1t2ínten 6-4, 6-5, e-g. .fe-
6amenspel overÈroefqe'juI]iè 'e:G. enl,' rl ,'r'zieÈ hetr,jongeàe afe er mdar óverqeÉípàe1d
werd een eindgtand bereikt van 7-0, Toch .,.wordt, Nu Ír,aè. heÈ' Rvc .die tesen eÍËaàr
moeÈ ik Jtlll_ie qaarEchuwe_n n-ieE 11 .!e. , : ;,r ; begonnen Èé éehélden,r waar wij..geUÀii
makkelijk,oveËJde.tegen'ta!_dqra'Èe den- --: -; vaD maakte. wij maakÈe. nog . twóe-doelpun_
ken. De gterkEte, tean.,.li!i,99 E99I:. !9Ue-! j i; rgn zoda! deze wedstrijd:.Éoch,nog:doàr
er nog -aan...-. .duE. .-. ._§OPPIFS".ERBf,7.I I en .l-.r onE (rewonnen_, ererd.. E6n; doetpu]]t íiI ik er
gewoon blllven voauballen. toch weI ul-ÈhaLen want dit -geeft preciea

. aar wat lk bedoel. De ba1 Éiam "it-é."--rBUN ::iï:I.:'jn'f,llntàli,"il fllï"::';:ï ::"r'EIs E1 - 4Eo 81.(r:l-ll n '.. .r, ,,, ,"_rr 
"^ I::9_di:."11e:l ÍlSl.àen voótbewesins

. ...-. -., nooLg na(r om de bat Eegen de,touwen te
De spelera var Ell hebben. deàd zaÈerdag -'-" :- i"g.!. KrÀEsE ! ,Íongena-briif zo voetbal-
een prima: uedsÈrijd jeepèeld. zè lieÈèn " idí àn we rolren "Ítà t"g.í.it""der op.de altijd aaawezige t.touwé ouders : ToE zaberdaq i . . .-. .-.

nokEn voor .elÈe 'meter, .rer, werden veel..1 '' i ' ..fullie Lei'der MELIS ..-í r. ' i
duele gewonnen en'het. belanErÍjkebe": erl.-
werd uiEEtekend GEPINGELD èn SÀI,IEN GB-
SPEELD. fk wi1 iedereen een pluim gevon,
maar vooral cocky, Hij probeort heE nog
al- eenE alIeen alE een ander er beÈer
voorEtaat. Maar vandaag weïd er 7x ge-
Ecoord na een voorzeE van Cocky ! .:... i
P.S. PÀS OP ......,vorige keer,wrd:er nà
een heel goede wedetríj d . werloieË .van de_. ,
ondergce! fk ben beniguwd zaÈerdagi ,-.

THEO
!.; ,'., J.'Í -. ,1. t

,,
LE{g E,l '- D'!l:Dà!o' 57 (10 -ot j

Hier een versl
te moeder6. De

paar enthoiÈiaa-

r 'i.{ Í

woonlijk van
,..' aanval...,Wa! .r

met. egn. voor

I,ENS E2 E1 (6-31

RVC - LENS 83" í6-8) ,--ji !r
L

scrak het doe
door vincent

, Gary 2-0. Hi
moer te - tell-
heeft vandaàg

.- geecoord. (- lutJ.re ge§p

.. maar lièfet.
'. KÀNJERS !!!

" T?OTSE ,MOEDERS

eeld hebben _is GROTB KLÀssE,
10 doelpunt.en. - Jullie waïen

I'
De wedgÈrijd begón'-ionder de verdedigei ,' ,

Miehaef. We }iadden àiet qédàcht daE BMf
zo goed 'aàg maar-we gingen' er feI teseri i

- aan. Maar we'nóeÉCébn nog feller gpeleD
'wanrt zij.haddebn al'geacoord O-1. Door:: :
goed sanenopel: kwamen, we .gelijke 6tand. ' ,.Maar toen kreeg Bt'ÍT, een corner en,Ecoordel
1-2. NieE- geÈreurd wënt.:r{e kwaneq terug idoor een_J.ange,pasB van Àchned op Kevín
en Ecoorden !Íe weer 2-2, Zo rtino het door
(3-3) . Toen,kwamen wij lh de-ze-he1fE met
veel doelpunt.en door 1-2tjeÈ dooi. Àchmed ,
en Kevin en zo ginlen wij bet.er epelen.
Toen kwam BIrfT in actié màai àd,.ecóorderi'
niet doof onze .verdediging. Maar we gin- '
gen goed doör. 'Àchmed. qaf een pase oD
Kevin en hij naar Jeffiey en wè scooiden t

5-3 en tot àIot 6-31 , ;I r.-,
. \ Jr .. ."..1 .' ri

ACHMED en 1gy11q':l-;;'v :"' r"t't; Í ' '

tÍ ,

! ir" ',,'

t.l t ,

-: . Í

Helaas wae ,fohan ,ziek " (beÈerachap) , . Tarik r

kon het veld niet vinden en waar was Mar- ,,
cel (?) , _ 

zodat. wij net zèven voetba1lerE, - .!
en één leider,naar.RVC gingen. líe moeeuèri.'
op kungÈ.graB spelen en onze.ervaring ie .. ,

daar nj.et zo beEt mee,. Nog voordat er een
baL was aangeraakt waren j.ullíe aI op' '
elkaar aan het schelden. iÍonqenE doa-dit .
nu niet want dit komt'een weàetr:iid ltooÍT .l
Èen goede.'óair ni dë vrËdsrriid. r; hei r''
begin ging het best leuk met heE overepel ,(
en hadden wij de kaneen maar RVc ecooràe
het eeret. .À1 sdel kfuàm de eÈÉnd'op i-'r; ,l
Toen kwam het getaar nieÈ van RVC maar .l ,

van ons . (Geen overgpel en elkaar de echu-
Id geven) . De ruetEEand was dàn ook 3-2
voor RVC, HeLaas had de scheide ook geen
be6te dag. Jong€ns ale zoiets: gebeurt ga
dan nooit tegen je urienden (medeei:elera): 'i
tekeer. De tweede hèIft r,ras nog. ,ri"a go"d...

I
: tI . "
:' I

a

oe

*11 *
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t
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of tài,rel :' "eike koíende
pessimidten onder ons z

twee punten af Ee snoepen.

p.s

í0.it r:*' :- --

r rl .l_ .:"i a t. ,
Een zedr pretÈige.wedstrljd Eegen.een 6portief Bpelend. TedO. 'Àan de zijde
v.an.Tedo wegd door. de speLers en leider. de hele medieche encyclopedÍe... ,

En .juiBt dan ben ik heel erg EroEa op mljn tijgers die'niet LÍeteÍr verlèi-
dea om. ook ovey Ee gaan ia mediEche Èermea,' we lleEe'n het voetbal voor. ona
.sprekèn eÍr daE lras Èerug Ee vinden irl de èirdstand.: ineE weer ieer mooie
doelpunten.vaE o.a..2x vincenÈ - lrc sÈefaD en'1x door !.taurlc-e,. ca'zo doóí
jongene, ik beu tsrotB op jul,lie.: , " i

tENs Et' - Drzlaeo:g7 (19--o)

Éersd kreeg 1È een schicterende verj aardagskaarE van a1 mLjÍL àjg"iu.àn - i
alfe ouder8. Wat waB er a-Is verra66iDg voot mij weggelegd ?.Een zeer mooie
wedstrijd meÈ.maar.Ilsfst. 10 uitËtekende doelpunte[. Dlt $aren de jongens
die hebben geseoord Í 1x Mauricè -.3x vincènÈ - 2x Riendy -* 2x SÈefqD eD 2x
cary.
Het waa een zeer sport.ieve wedsÈ,rijd Èen opzichee van de vorige' week en dat
is natuurlijk ook vèeI Ieuker om zo Èe voetballen. Ik hoop dats er a.s.
zaterdag weer zo goed gevoetbald wordts. , 

.' 
.. ,. . . .;, I .

HALFI{EG of HÀIJVERWEGE ? >>>i>> -

zeven punÈen uÍL e11uf wedàtrijden.' DaÈ Le de eiÈu-
atie v-an LENS 1 op precieE de he1ft wan dd compd-- lÉitie. pe kans om over de FaEaIe uoÍde boven de
drie degradatLeplaaÈaen te epringen, rrerd zondag
tegen voorburg omzeep gebrachts. Dats beEekent dats He
du6 voorlopig gebul<t gaan onder de geÉpannen Bt.reas;

'' iràn heÈ degraflatievoetbal.
wedetrijd blijft. een-eoort sporÈieve . LirÈo-rock. De
eggen 3 De helft. erop en LENS is aI haIfHEG terug

naar de 3e klasse. De optinLi6Een zeggel i De helfÈ zit erop en we zijn pae
haIverFEGE ín ons stteven een waardige 2e klasEer Èe blijwen, Gijs behoorU.,
tot de groep optin-isben, omalat de spelera zelf toE diè grbep béhoren. De
spelers ziJn er varx overtuigd. dat. ze het 2e klaÉ.Iliveau aankumen. Het. IukE
alleer nog niet, om dat, nLveau conaEant vast te houdeE: Naar preciezé
oorzaken vaE de oDregelmatige presEaties kan moeilijk gegist wórdeD.- De
aport leeft van myaEerieuze kraehEeD, zel íoris van den Bérg zaliger
altijd. Haren het Dikke Beaen van beE stappen of juiet van vermoéiende
dromen? }laE heE de Natte Mab of waren het de Stroeve Doppen? tías heÈ de
NieE verwerkte RoUw vanwege heE aar:gekondigde verÈrek van traLner'MaarÈen
Rog of waa het de geapa$ren maar Blijde Verwacbtsing rond de aangèkondigde
komst van,trainèr'Petei Bos ? Waren het de voorspelde Twee EneD in heÈ
wekelijksé TotoiEuel van dë, Haagache couranb, of* had er gewoon. iemand de Pé
in omdat z.,n itloedeï'de: avond tevoren vJeer eens vreemd waa gegaan meE de
buurmal ?,Wie heE Éeet., ..lnag heÈ zeggen en dan zullen we! daarover met elkaar
Ín een workshop van gèdachten gaaÍr h,isselen. of nee, faEen we dat nBar nieE
doen, want misschièn kan: het op een eimpeler maDier oweloat worden, .r-.

bijvoorbeeld zoald bÍj Vsorburg.
Tegenstander voorburg bleek zondag voetlelÈechDl-sch een ulÈerBts magere: - §!
ploeg. DezF. tsëkorÈkoming. vrerd vooral gecompenseerd door inzet, waarbij niets
werd geebhroomd,de fysieke Iichaamgkrachts te bénutsten. zo won. voorburg,veel
persoonlilke duels. Eri. dats acheelt naEuurlijk.
De tegensÈander van aanstèande zondag, VIOS, moet het 'Eegenwoordlg ook'.meer
va-n de persoonlijke inzet van de spelere hèbben darr vau het voebbaltecbni-
6che collecÈief. ]tls de lÀNsspeleri '- neE als tegen Rijswtjk'- zl.ch vanaf '-

het begin concentreren op hu[ perEoonlijke inzét,,'dan o-\rerwitlt. de groÈere 
_-.collect.ieve vaardigbeid.

cijs vindt. nei èigËnii:t te gek voor woorden, .dàt na ifloop lr"n eën 'yredatrijd 6e d'feer in one klubgebour.v wordÈ bepaal.d door uitgelaten tegen- .
standera,a die tsoE hun eigen verbazibg erin zijn geslaagd om LENS één of.
Zonda
ong e

g lateE -vre Vfqs-.èIIe hoekvlaggea zien en dan vieren we na afloop weer
igen feest.Je: 'Àfgesprokel ? coed afgeaprgkpu.

En derk aan de mooÍe herinneringeu van Donald i.frànhaaa'a".l zeven gouden
jaren bij tENs, opgetekend in de Haageche Courànt. Denk, vooral ook aan de
woorden die tante Greeb Janasen onlangs schreef in ona eigen lijfblad, De
LENSrevué : VOETBÀL fS EEN PEEST DÀT ÍE ZELF l.ÍÀÀKT I

GITTS LÀNGS DE LI''N
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'nài'de REDAKTIE *"
LevsÍ uw kopi, vóór maandag in;

wiizigingen zi,n Íot maandagavond mgOe]ijkl,

uiteÍste inlevertermiin koPÍ:
Maandag 20.00 uur in hot klubgebouw

b" vóriqe aflevering ging over hoe he
te urakeí van de gcheide. Dit tweede e
laatsbe deel eluit hleroP aan. i

DEEL 11 (het brilletj e)

r1
nt

even zuur
EVENE

tre hebben, het nu epeciaal over heE (no-n) verbale
.Ia.""-""" ,"rà1 .ir"l..t ale ouders, supPorEerg i

í."q"ia" Iijn'cegen die doodgèwone man,.die ook
oroÉeerE op de zaEerdag en/of zondag zLln noEDy
iii' us o"tèrr.n. t{e hebÉen hee dan uigeraard over
de echeldE-.., maar ook, over de grenErechEer'

Bi-i het zien van bovenstaand Plaatje (jaren 50)
t rirr.n ". conBEaberen dat er nietE nieuws ie
iiàït'a. rà.'-qbk ,t.r, ..nto goer jaren denken wij.

""i-àcà"a" dat na een wedeÈrijd de beete man Eoch
teËer, hot liefsE direkt op maandag, er toe over
rnoec qaan om zich een mooi; gaaf rrfokkie'r Eè

1aÈen-aanneten. HeÈ ]iefats één voor doordeweeK6
en de ander voor''. . . . -op'heE veld'

t
Ílii- vraqeir ons Eoma af/uie- eigenliJk een brilie-
tiÉ dieít aair ee EchaÉfen, vrant vergeet.lt": :"'
wii aIE voetballere deze meneen hard nooLg neD-
Ë"í.-Zàna.t Éen GEEN ÍIEDSTRIJD ! ! Iedereen kan
fouten naken eí wie denk! het bet'er te weEen en
l"-f""".", daeE er versbandig aan.nÍet Ee blijven
zeuren in hat veld of lange de lijn doorlopend
éornma.rt^ar Èe leveren - maar zich terEÈond oP Ee

;:;;;-;;;; eàn Àcheidrecht ergcurEius en dan Eot de

liiàËr.Ëi"s [à.." à"t hel in de prakcijk echt niet
mee va1t.

MèE'een be€Eje meer reBPekt voor elkaar moeE het
ïàlu-.'"g.iijÉ ,iin om nà afloop van dè wedetrijd
.te kunnèn zeggen :

flET IÍ' SEt TOCS WEER FIi'N BINNEN/LÀ}TGS DÉ I.IJ'IÍ! !

E(O:
Even6monton Komml6§ie
mw M. van deÍ Donck
Jan RomoinstÍa8t 37
2552 KA Don Haag

Tol.: O7O - 397 65 32
'b.à.d. mw. Mr oÍficior '

Tol.: O7O - 391 07 57
\

-Írainers: '
Solektie iondag

"M. 
Rog

Nicolaas BoBtslaEn 198
2273 AH Vóorburg
Tol.: 070 . 386 63 22

{-1i-l 'ta
etí6laii

Í:
/Lotto

t)J t (a

aati otoTs

Sékrol!ti!6t Íeddkli6
A.c.J. Miltonburg
Hongelolaan 981

2544 GG Den Haag

Tol.: O7O - 321 32 As

tax(víork):07G367 88. 02
oÍ: do kantinsbriovonbus
(bij do kleine bar)

Soloktic zatérdog
J. Bocremà
À. Diopenbrockhof 11

2551 KE Den Haag
Tel.: O7O - 397 72 73

Í".

Sonioren zalerdag ':
J,C. Ham
Molis stokolaan 1846
2541 GC Don Haag

Tel.: O7o - 387 96 87

spon6oí!ó16n,
J. vid. Lubbo; ; .

Vliorboomslrast 303 . '-
2564 JA Don Haag 1
Tol.: o7O - 323 35 25

EARKO: B.r Kommlosio
mw.l, van doi Berg

KokosnootstÍaat 67
2555 XB Don Haag
Tot.: O7O - 325 9S 74

sEKo s6trct!ri.6t: lf
Senloren zondag "
G.J. v.d. Kleii - ^Vsíhulstl6an 1 r' ''
2692 BN 's'G.avonzando
Tel.: 0'1748 - 18149

_P. van don Steènr. - ,

chopinetÍaat 103 '
.255-1 sV D€n Haag
, Tol:: O70' 397 01 54

, . ','.:'JU XO:
sokíetarlaEt ieugd

Sgniorèn rnslvoolbal
G.J. v.d. Kloii
V6rhulstlaan I
2692 BN 's-GÍayonzBnde
rel.: 01748 - 18.1|q,

At;.moÉn-6irrdlàiient
W.M. KouYvenhovon
Bram Frosstraat 21

2552 CZ Don llaag
Tol.: O7O - 391 24 74

G. KompormBn
Bur. Kampschoo6traat 90
2581 AH Monstsr '
T6l.: 01749 - '12602

Samon6tolllnO bcBltlllr
Voorzittor:
J.M. v.d. Kleij
wagnàrkado 87
2102 cV HoomstodÉ
Tol.:023 - 28 27 65

.r"',j. - )
Lid:.:.r,t'
I-lí. corut" .t '.
t-longololaan 5QQ

2544 GB Den Haag .

Íel.: O7o - 367 íO 98

. .Lid: .....' ..'
"..G-"'l. v.d. Ktuil ,'
'.' Verhulsdaan 1 .-r"

2992 BN :s-Gravonzqnde
T€l.r 01748 - 18149'

r!

{
§ekclrls:
W.M. Kouwonhovon
Bram FÍosst.aat 2l
2552 cZ Oen Haag
Íol.: O7O - 391 24 74

P6nnindmgostoí:
A.H. do Groot ,

PeÍziklaao 25
2564 TV Don HEag

T€1.: o7O - 325 í5 50

Lid:
Pr v.d. Stoon , ..
Cíopinstràat 103
2551 sv Don Haag
Tel.: O7O - 397 Ol 54

KONTRIBUTIE BETALING TERREINEN EN KLUBGEBOUW

Posrbaík 3367'11 . . Hengololaan 600

R;bobank 123924229 Tel': O7O - 366 13 14

de rédakEíe

! ., .

'DE SCHETDSRECHTER".ÍS OOIi W* EEÀI. II'E!ÍS'
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--. i VÓh" 'Hat 'BesLuur

T.,EDE!ÍÀDIdT!IT rRÀ T: I E..;>;>>, 07-02-1994 " Í,t

',. , ).. =;t,ii,

*".*'i*l*r""r*iru., rls,' spakenbursseec t^^t' i,)' ,tst+ gR-991 !-1"s1 .cer.'" 3251384 r"'r ' ;

5ióf r'r. 
-c".rr.ro, r, zo-og'-r9g5, ,róhanneeburggtraat 33 2572 cM Den llaag' Lel ' 34551'19

'rro, P À Mà.lrrro. E. 23-06-1985, KranegEraat 48d' 2572 ÀE Den Haag

;;í: ;:-;";:i; ,- h,- Lz:ós-1,s|e, óedemevaartwes ?30, 2s4s Àw Den Haas, tel ' 32es504 ' '.'
5zíl ó.p.-wiiré, i" rs-oz-rgaè, r,liih""cirat i1g, zs+r Bc Den Haag, Èe1 . 32s0602 ,-.. -.-

Adre6wii z iqilq i .
3187 R. Sarabdl aEslngn, wordE ÀcaciaeEÍaaL 222, 2565 KJ Den Haag, teI. 3452525

Afvoeren als lid-: .- : :
1?33 M. C. v.d. Kleij
àràa s..r. wérren. ....; " : ,,l'."'^' I

2504 P. Smoorenburgl . , :. r- - 'i l. i " r

àa+z n. g1o. . r". r .. - ll'r ; t . -:. .,." r
3150 J.M. SchouEe ., ;;iói;:.ï.;iij4..:.-:,'J.'','],..;.,(ti

-. ,r 
" 

| ; .- b..' ''-
'''7'i lÍo't ;' t' ':' '

':NaEZONDEN 
iTlUX' "OS 'TRÀINEEI' >>>>>.> Àfgelopen maandag werd ondergetekende geconfron-

;;-;;, ;;; Ïino"r""a"" sluk" bestemd àor puuli:<atie in LENsrevue n'a'v' gebeurtenissen'
;;;i; à;; i"tu";:'Ëil"-É"s;.:;àd" op-àÀn aín;a"iavond in one krubsebouw' . ' '- i
u^auél ovarrrriocl van dË qoede beàoelingen vai "een paar toehoo;deror!' ben ik van mening daE' ii;";il";;;;-i"i-aiÈ'-"i"r.íÀ in or," klubÉrad nier kan. ondèrgerekende ,." op-1:3: 

^1,"11,""I .:

"à"rËiig-"" n.eic de atgeiopen 14 dagen ruim voldoende aandacht aan e,e.a. be6teed. Het ' 'l
inzenden wan dit Eoort à.ro.rie*" sLukÉen voor de LENSrevue, maakE het werken ale besEuur€Iid

. iÏíil-#;#iiji. -íiËiti:-;;ài; iÈl;"; paar Eoehoordex6,, uiu om mer rnij kontakt óp te nemen

(ré1 - o?0 -- 39].24'14\ '.,,. r' . r :, ... ..:rI

Í.Jim Kouwenhoven (aLgemeen 6ekretariE)

wisuwe suBs PoÀIsoR

eIe

en5

nde

ij ...i :,,,_-l
Onze vereniging .Éeeft er een nieuwe Bub-Eponsor Pij. Dt UROI'ÍOK GROEP, een iong I

t.àrl:e, g"i."Éiga aan de Nikkefurerf, zal ons de'kàrnende drie jaar van de nodige financi
iö"i:;; í;;;;i;;. àà u:.ia."s." zijn'mer name besremd vooï acrivireiren voor de sehele
veieniging. ,' n. ' r' rrr t''

'Bovenoi dË tribune is inmiddele een grJog reclamebord van dit bedrijf verscherien. overig
; j;';:.;;.;k;;-;;";à. nret een tweedó sponeor voor de ràchter-zijde van de tribune' ;r'1'

atÉelórre'n zondaq was Rens Vrolijk op on-e terrein aanwèzig om in aanwezigheid van onze '

.aËi,iit"'Hane-vanderK1eijdéreè1ame-overeenkom6tgeonderbekenen.
iài-È"utu". meents meg dit bearijf een spon.or in huis te hebben gehaald meE een urg.tel{e
;;;";;;i;-i"-àà--À""gÀu .Àporr on-verr.rach1 wan de -eatnenwerking voor beide parÈijen een

poàiti"t effect. :' | ,.

* 2r

1l

i ,. . ,)
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DÀNIE! m.oEGLBR, de veel scorende lin[eUuicen
van LENS D1 'rae afgeloPen zondag de pupil van

. de week. samen neE zijn moeder en vader, diell ' ':-l-'"'' uoewaoendn was 1meELeèn camcoider" om-aI1ès:-vooi
r. .r,, o-r Í,.,. * nËi- "àq".f""nt 

',vast. Ée leggen had- hij. ae- mi-aaag

.{E ri'.S[i:]li van ziin reven' " '-". ''';-"' t{'- -r
Zlin keuze vooi zijn sterdpelér 6bond àI i/ast
voórdaE de Í,redssrijd bègo[ n-.1. FRED sPÀ en meE

hem ging hij op de kiek, welke terbeschkiing
wordé oéeteid door EÀFo Eoto ot! Vldeo. Hoe vond
Daniel-het eiqenlijk zeLf ? LeeE zijn verglag

.maarr.
.IÀ loa6 uilqekozen in dezé wedsËrjid ate pupii '

van da week. Mijn Íavotiexe speler wae Fred
se1. Ik vond. het àarÈsËjk&e Teuk om etbij te
zlJn .

".. f,re--l. janrner dat ze de .wodatrj jd hedden Y?r!9ren.
"" Ii deze wedstrijd had ik gràag een doelpunt)e''

, gezien - maar heTaas. Ik heb een Teuke niddag
i.rr. r !eàad. ;t'i .tr!,r . . '

Daníe7 KroegTer D7 ,

ffiffiffi@ €vanam e,nle,n Hom m i ssia
,Kontakl eísoon: Maríanne v.d. Donck, tel. 397-,65:32

KÍ,AVER'L7Às e,J,;lO K E, R ÀVOIíDEÀI

' Deze zul1en vJorden gehouden oP L1 én 25 februarien tl en 25 maart

Houdr deze uvó"n"a1ï;iï-;" 
-#ïi;;*i;;;"t- Jloteien - wanE hoe ÍLeer ziéIen hoe meer vreugd'

\IOSSENJACIEÍ ZAflERDA1 26 FEÉRUÀRI >>>>>> De EradiEionele vcissenjacht voor à1Iè r'

À-a1". "i"aa 
dan weer PlaaÈs. .fulIie worden om 11 '30 uur op l'ENs in waterloo vèrwacht' De 1e'

orogD vertrekt om 12 uur. À1s alte . groepen. weer rerug zijn.gaan.we n6g.iets6 leuks doen; waE

::;=;"i";ii;''k i".i- t"ii i.'i àtèn arÉ 'aè: puàU è1;' diè jullie cijdene de jacht saan in!'ullen
ini.r-rijn'""t leuke-prijzen aan verbonden) ' -

Daarna noq eveln een lekker PaEacje op LENS on am- f 17'Oo uur kunnen de ouders jullie !'eer
;;;;ï;"1-Ét "ijt, 

g."t kosteir aan-dezé middag verbonden '

iËï-ri.à"Ë- aË-Éio'.,.i""a.iijt, àoch dringenó -om. BEGEÍ,ErDING voor deze middao. ouders kunnen

zich opgèven bij iemand van-de EKO. . *- i'..,.1' -r i--ïil---:^-at"t i- t'- ,.::'.'11;qri'.,I -.E';'.'-r''

ZW1WMEN EÀI ETEN-.VOOR AI'LE D'.KÍ'ASSERS 9P,.ZATER:DAG. 26 FqPRUART """'ook voor

ï"rTi-Jà.ta de EKo ieEs georganiseerd. .we-verwachten iu1lie orn 13.00 uur op LENS en on

13.30 uur vertrekken ,r" ,riar Ëer zwernbad. Om 16.30 uur-zijn.jullie weer. terug,- r'raarna ju11ie
;;;-:.;-;3:;;;;;;:;ir;;tJ;;-w"iàt-à."s"u"aen..ook hieraan-ziin seen kosben verbonden '

t+e1 vraage de EKo zoveer ;"g;iitk vsiíoen ' ouders kunnen zicÉ,opgeven bij de'.leidera van de

ÀEÈengiè luitjee, hij wt1 a1 uw duit
oenninqmeeerei en veidienstelijk ( !?
'net' g*5-t."feezakje. Arthur bedankt

€ -f ")'Erofee
ies....... en hii iE natuurlijk Arthur de Groot,- onze
í'i".eÈ"ii.i »ii'leus 6. Hij àoet deze week een duit in
voor jouw bijdrage.

_ i -. : .

DedagbegonhoojlvoTneË-€jen.prinauíEeTagvanone.tweede,eneenTekkel'zonnetje..HeE'''
versoTq om 74.00 uW oogoz- iríi-;i"lij x iía"ui-k, rraar a7 sneT kwam de oude kwaal r.reer
"rZ-,Lï.' pï" rZiàíà"- à.rn'rt-ài"frs?,*""É"" weez iosgelaEen worden op de -uer,ichli,,qen van onze
'hz;ïZ;^-"h;";;;h-, 

"LÀ à"At"x aan ze7ÍverErouwen en ÉizieTinq, g-eeÀ coTlectie.t ' etc' Waë nij
zeLt heÈ EeeEE opviel,r"-à"c-J" àchÈa duélE njeE de&rorner werdel. HeË was a.lf enaa1 te ma!.
'elàixïzifií-iZ"à"r, t" r".rd i.lr"|- az-'iiitijn, -maar 

h'eE is voor níi y"+,h"-t _-Y"-rechí7 
meË de

f,ïààié-àZïr^-a"tie-kaadida cen 
- ài" w" al" aÍseTopen rrreken Ëesen,ona n?'-'...! ^1íi" acriiden '

il-;i;i;;;;; " ios-Srirui; 
-woiàt' 

"tt"at í*^^ïd't' ' Ií.aat hlj Tanse na niei hopeTooe '
Hopelijk sfaagt tríaarÈen -"r1"" àL- é.ic. lxriid -zo.eneL nogeLljx Eèruq .te Taten keren ' De
')ii'en- 

die.. fX- mochÈ' qiíen. zijri ldàl oók.,naa r, de ' e'Eiíi det-à'.:geg??ll-::- l'tí.1., .-i."'3 ' ,.? t

AR"IHUR DE GROOT ,, : ', 
, : r 3 r



S(eIí@ Voor adressen en telef oonnummers: zie dé colofon "op pag. 1

Senioren Kommissie
UIT,SLÀGEN
LENS 1
IENS 2
Duindorp sv 3
DHL 6
LENS 5

Vredenburch
LENS 3
LENS 4
Tonegido 5

.0

.3

.1

5
1

1
0
1
2

5
1
5
9

3

6
2
4

.fuvenCae
LENS 8
Duindorp

LENS
LENS
Remo
.LENS

't

6v7

VIEDSTRTJDPROCRÀI(MA ZONDAG 73 FEBRUART

WE n Í

14
11
10
10
t-1
L2
l-0
11
t2

00 RKswÍ 1
OO LENS 2
30 B.M.T. 2
00 oLrvEo 5'- ..'
OO, LENS 5
00 D.s.o. 9
00 Zoetermeei 3
O O I,ENS 8
00 B.M.T. 5

LENS 1 ".
ÀDO 2
LENS 3
LENS 4 ,. .

v. v. P. 3', . ,..

LENS 6 ...
LENS 7 ''. -. '.
Voarbur(J. 19
LENS 9

vri endschappef ij k
. 10 o 5,/621 .- J
. . . 3071,/555 .H

".. . slog/566 ir
.,'. 3og6/s62 .iN
., 3r22ls69 N
. "." . .3255/627.'. N

-. ... 329?/64G .. ... N
. 332sl681 N

. Peníinkx jr.

.,J.À, v. Hoorn

. StaaEE " i

Terrein r' HpsV

1

3N.
N.

N'.
N.

H.H. aanvoerderB E.v.p. ook bij
f omulier doorgeven,
of even be11en naar cerard v.d.

, I/RÍENDSCHAPPELTjÍKE WEDSTRTIjTD

DinEdag 22 februari : 19.00 uur gRÀÀlOWeen 
-- 

LeI.fS i
'' : , rr ' r

WEDSTRT,.TDPROGRAIIIMA ZONDAE 20 FE,BRUÀRjt

de UITgredEtrijden de uitslagen + doelpuireÀmakers via heE

Kley (01248-18149). 
-o_f...Ben 

oBse, (O?0.-3298.r.I1), 
-_; 

.. . -ï *. -_

et

14.00
i1.00
10.00
11 .00
11 ,00
12.30
10. oo
11.00
14.'00

LENS 1':
LENS '2

Vredenburch
Vogel 2
LENS 5
Dlmamo'67
vredenburch

Quick'15.

- t{.D.v.s. 1.
- Rij ewij k. 2
- LENS 3 ..,
- I,ENS 4
- D. S. O, 6
- I,ENS 6
- LENS 7
- Ílassenaar I'!- LENS 9j

toto/sz!
1,t00 / 62],
3084/sss
3)-zi, / s6 6
3ao2/562
3r36 /s69
3254 /62'l
3296/646
3321 /6Ar

. Bakker
Ben Ali
, FeIIer4

10

1
1

À

À
N

N
M
N
N

o.
t.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

Dassaaingh

I

LENSl-VIOS1(0-3)

Er,KE DOIIDERDÀG 20.30 uur

Om goede zaken Èe doen voor de ranglijst had LENS van vlQs-moet.en winnen afgeLoDen zondq,
HelaaE sEonden wij na 2x3 kwartier met. lege handen en blijfE een celeurseelÍendè l1e
Plaat6 op diÈ momenE dè akcule Eibuatie. Dè wedEErijd kwam van een zeer natiq nivèau enhet wae vIoS dat na 15 min, de leiding nam door heÈ benuEten van een etrafséhop,
Na ru6t wag het binnen een krdartier 3-O \,.oor VIOS en dus beEli6t., Een qebrek aai-rovertuiging en het nièt t et.en uaar nen mee bezig is (behoud 'voor-de 2e kra6Ee) kan een
aaàta1 epelers 1n deze faEe van de coftpetiEie vervteten worden,
Een zondag zonder- comPeÈ i E ieverpl icht ingen kom! mieschien goed uiu, zodat vóIgende week
révanche genomèn kan worden voor deze (onnodige) thuisnederlagen.

1;
TON 's-GRÀVENDUK

; -- r . ,, .s

t/6
t/m

3 : wordE door de Erainer sanengeoteld
9 : a1s vorige ueek.

: zonder,l, WiEt.íng en,Í. schipper

OPSTELLINGEN >>>>>> LENS 1
LENS 4

. LENS 8



..ií..

i{J
-.r':a.. r i

ÀFSCÍTRT;T
LENS 4 :

./ .rl=n \LENS 5 :

i4ffiffiilËiE I i

10
15
11
30
o2

v
F
t{
À
G
.f
K

E.N ;
Sekeris
Heij nen
de Groot
DuivesEeYn
witting
Khammar

(323
(346
(325
(0189
(32'7
(352

3'b) i -
88)
s0)
7943)

10) -

b.g,g. s. de Nennie (366 ?2 98)

E. Kuik (367 73 00)
À. blnahi (323 96 19) .

b .9.9
b.s.g

BÍJPROBLEI{EN:e.v d. Kley (01?48 1814 9 )

RKSWI : sportpark "Po1anen'r -. Mon€ter'
BMT : NaaËE LENS
óirveo 1 :' §poitpark *De Groené Í'lijdte" -" PiiSacker
Dso "-: Br'jrg, v. TuyI sportpèrk - Zoetermeer i
zoeEermeer : W-esÈpark - Zoetermeer L

tel
be1
Èèr"
Èé1

1-:Í . r!.r' ..4.- , (_ ,...r_-:

0L149-L5723
3662)"61

"*"01?35-92141
.079-315591 ; ;x
' t079-52o4o4 -. , i. i-+ \- 6-- "'

Lcrngs de. sPO!:E@o \./crÍ:l'r. d-?-,,2|,Y ladder

75 februari : 1.9.30 uur
'- §-.|.- LaaklsaÍtier' ir't ' I I

.EEIIS E/n 22 j aaf i
I

SVGWGEB 3 . LENS 2 à tgeKeu rd

LEI'IS 1- v.v. EÀRINE 1 (2-2)
í;;Tfi-uaEen-EGauEsieiEi over het we1 en wee van de zaterdag'| gaan de jongene Ï1ar..,lt'
;:i":*^";;;;-;;";;;-à;;;-;;t ,o.ir"rr"n. vandaag u,a' Marj-ne de. Eeienstander; lèuke
ïIioIï"'Iil 

- !.i-Ëi.'.ci" mee te drinken, om Èegen-ee voetballen iE duidelijk een andere
í""Ë. v"..f hec begin werd nj-et alIeen het wóinige graE.t^)at-veld 2.riik iE gemaaid' maar

È.v..," oof de beneí van onze paradepaardj ee. Dat enige inEelligenEie Eoch albijd nog

ÈàËà"-i"-à""-uruui g"r"ra, blàok na-1minuuE of zo toen er rvaarachtig eenEje van Marine
tJi-""Ë-"". frÈi".r"" ir"rg. vi. ,"t omzwervingen verdween coc ieders verbazing achEer zijn
EIGEN doelman !
;;;-;"-;;;*;; de rust zwaar zouden krijgen, t{asi voor iedereen duidelijk. vanaf her.begin
*.raà. àÈ zàken meedogenlààe hard aangéfakt. I,ENS .wa6 k'at geinEinideerd,.wat resulEeerde
ï"-àà^-g.iiJË"i.i"" ..t ó"""tà ..r, ,oo."i,àng voor Narine.'.o1È "t i:1=l"ge-lijk karakEer bij
à.r" lÉus.i" zit bleek we1 nadar even heE straf echopgebied een vriie Erap genomen moest

worden. uet een I'streep'i scoorden r+e de gelijkmaker'
Met dank aan de veLe supporLers ! Aanotaaide iaterdag Gr'tfiI vÀc' 

-De-wed-s:'ri 
j dbal wordc

ïIà"-Ë.).-il;a.tri íà-ri"-ili "r,ei 
Fortman geschonken dóor VÀt{ DEN BooGBRT-ÍI'BBE ,/ EÀr'ER

peftsróng. iàr fii'"""r"i"n-"i.r a" handeÉkeningen van het voltallige NederlandE EIftal a1è

;t;;;k; ";"; de moeilijke periode waarin de zacerdag verkeerd '

RONÀLD VÀN OVEN
ï;;;;";;;"à';ïuk is vanwe§e de lengte door de redaktie enigszi'ns ingekort) 

:Í..'.

-U Í T S I' A G E ÀI : LENS 1 - v'v' Maxine I 2 ,

72 ÍEBRAART 7994VIEDSTRTJDPROGRàIIMA ZATEEDAG

- uit wedstri id/ooulenr. scheidsrechter veld
tiid thuis

14.30 LENS 1

11.45 I,ENS 2

Gr. W Ir VÀc 1
Looeduinen 4

LO2o / Oo6
1058/013

.,Í . Wubben "

. ,Bergh
,H.W
H.À

1
it

WE D ST RT,TD P RO GRA$I,I,A ÈAríRDAG 79 FEBRUANI 7994.

o

103r./006
1068/013

ch eÍ

,ti .ïr, '., . a vliet '.. 'l
H. in 'E veld14 .30

11.45
LENS 1
I,ENS 2

EvenEueel afoelden en informatie bij
ÀfmeLden tENs 2 bij B. v.d. Nouland,

H,T.S.V 1
6D.S.v.p

ioirn Èàéreàa,. Ee1 .'.,3 9? "1 2-,'13 : ti:i 1i,í'Li';i'* ..!í)
EeI . 396 20 16.

*5



@

; r,ius zr': 7 ) '<'

.ZRRL

VO€TBRL
ZAAIJPROGRAT4MA

. I'ITSIÀGEI{ o. s. c. 5

VRÍJDAG 1
MÀÀNDÀG 2
VRÍJDAG 2

22 .0O
22 .00
19.00

N.N
N.N
N.N

8-2
5-2

oDB 3 - [ENs 1 RIB Í.oosduinen
ÍENS 2 - Fv snoel-ie 6 R2A overboech
The champions 2. - LENS 1 RlB De Blinkerd

LÍEGZNE SPORTHALT'EN oranj eplein
OverboEch
De Blinkerd

slicherEtraab 11
Vlaskamp 3-5
seinpostsEraats 150

t.rlÍ@ VAN HET JEUGDFRONT Algemeen kontaktpersoon:
Paul v. d. Steen, Chopinstraat 103,255'l SV Den Haag, te1.397.01.54
Bii 9een gehoor: Arnold v, d. Donck, tBl.397'65'32

, It^
wsOStnr,IDpnOGRiN,ÍlíÀ À-B-C-D-E eD F JEUGD

; À F B E lr.Ír B N voor de.wedeErij
zo spoedig rnogelijk, doch uiterL
B.q,à. be11èn naar Àrnold van de

:fn-uíEerstè nood nog oP de dag z
van de,Jeugdkornmissie

den alleen bij Paul v.d- Steen (3970154);.
ijk de dag voor'de reedstrijd voor 19.00 u!ir'
r Donck 139'16532)
elf bel.len naar LENS (3661314) bij iemand

L-__-

slftal no tsqensta uit/thuis veld/terrein sam K LENSd8luh 88nva

À1
A2
B1
s2

::

D1
D2

ó;
D5

E1
E2

E5
E6
E7
E8
F1
F3
F4

L2
L2
L4
72
L2
L2
14

72

1n

!. 5
t2
14
L2
l4
L2
14
L2
t2
1'
\2

L2
t2
t2
1"2
T2
12

teb
feb
fèb
feb
feb
feb
feb
feb
teb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
f.eV
feu
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
f,eb
feb
feb
feb
feb

14.30
14 .30
20.00
L2.30
12 .00
11 .15
18.30
L2 .45
13.00'14.30
11.00
09 .30
1?.30
09.30
L7.00
t4 .45
17.00
13,00
1?.00
09.00
09.30
11 .00
10.00
11 .t5
09 .45
10.00
09 .30
10.00
_Lr .15
10.00
10.15

13.00
14.00
19.30
11 .30
11 .15
09.45
17 .45
11 .45
1-2 . OO

14.00
10,00
08.45

08.45
16.45
14 .15
r6.45

. !2 ,30
LÉ,45
08 .15
09.00

. 09.45-.09.00
10.45
09.00"
0B.45
09.00
08.45
10.45'
qe.00
09:45

(auro)

(Bohme)
(auto1

(auto)
(auÈo)

,,aakkwartier À1 uit
weBclandia À3 (vr) EhuiE
KI,ID Àl . thuiB
GDÀ 81 thuiE
Bohemen 81 (vr) ' uiE
Dso C2 uit .

Sparta Cl Èhuig ,

LaakkwarEier c2 (vr). uit
gBs c3 (vr) . . . uic. ,.
Juventas C2 EhuiE
ADo D1 . thuis

. J,v. BeerÈsEraat

v 2 -, .
. v1

ockenburgh
v TuytI ep . park/Z' meer

V 2 ','
. .I. v. BeereEEraaE
. DaaL en Bergeelaan .
.,. v 3
., v1 :

schevenlngen D1
VCS D2 .' ,
ODB Dl
EXTRÀ TRÀINING
Àrch/ornaE D2
EKTRÀ TRÀINING
QuinEua D2
EXTRÀ TRÀINING

. Ehui s

. Ehuis

. Ehuis
LENS ( zie
. Ehuis
LENS (zie
. thuis
LENS ( zie

v1
v3 l.r .'

OP

op

kopy)

kopv)

kopy)

!2
v2

Ur.Ourrbu=.6 g1 (vr) uiE
RKSVM EI thuis
RKDEO E2 (vr) '-.1 . r.:r-ui!ii'.-'i
Quick E5
RÀS E3
vcs E4
We6E.landia Es (\E)
sEC E3 r.

weEclandia Fl
Rij ewijk F1
scheveningen F3'
Gravanzande sv F5

.;1

BriÍzoNDE RrrED.EÀI 
L

- aanwezig van de .feugdkommieeie : P. v.d steen

- opstellinge'n ale bekend met uiEzonderinll van :

ulÈ
. ' . '' .r' .-, t'huis
..uit

uic
EhuiE
uit

EhUiE
.;;uit '.

ctru i-s

Vredènburchweg
. v2

sp. parkweg,/NooEdo4) -
. saÍ. Lohmahlaan. v2

DedeniavaarEweg .
Hoge Bomen/N'wijk. v2 .
Hoge Bomen/N'wijk
. v2 .
.-Houtruetweg .

.'. .' v 2 .' ,'.

(auÈo)

(auto) .
(auco)

(auEo)

(auEo)

( auto)

ltt



ir,

O LENS À2
0 Lene CI

O I,ENS, C2
O LENS,D5

O LENS E3
O I,ENS F4

zouder M. v,d. Berg, M. BuyEelaar en t'í. KloPELra
zoaaor À. Àkkabi'Eot : T. Jozee4 l{ ',,.1.".:" l;., iï,
zoud.er T. ,Jozee ( zie c1 r i - '

zond.ol IB. sabri en. r"r. 
'3íngh \- l "' * 

l'' ï
(oudere e.v.p. koncakE opnemen met.Pi..,v.'d. SEeen)
zoad.ar S. oirf righe l'l.j
zond€r À. de Brabander i*.r1;'.
(geschareE wegens niet opkomen) ' í'.i1. , .r"

'o!c , n. wiÍt" :, '. ï.f iliyr-
..i..i r-i ^ 

," ;*_]::::.+-T"

..,t
Bij twij felachtig weer. mog
dan weEen wij echt nog nie
wedstrijd doorgaaE of 

. 
niet

dan qewoon te komen. I

De spelers van À1 E/m c4 d
verzamel je échter pas NÀ
LoKÀTEx. Zii laEen zien we
;t?ÉÍE" wórden seioónd b

I
I,]

s c,F À D u

Bii alqehele a
wo-,ËFIiEtË','
en sportschoen
op heE strand,
wè6brijd spèle

ViIPROGRÀM

AFGEKEURD Of NZET ????

[ÍA

en de 6pelerg van DASE-II vÀNÀ! 08.00 uur (niec eerdei, wanL
ts) naai LENS belten (3661314), en nergenB ànders heén of hun
, Moéf-je vooR oB.0o uur verzàme1.en dan zit er niete ander6 op

.: ,'
ie vooR 09.00 uur moeten verzametàí' *ogett oolc naai LENS beIIen.
09.00 uur - zeÈ dan de Tv aan en eEem af op b.l-Z--6-82--y.Ag
Ike wedscrijdgn zijn afgekeurd, tr_aarbij de \thlissPelendï. t. .= i.ar aEKeurlnq.

, . . tt. '. ..,J .É,,

,i I \.1 r{ ':, ti- f .,. }i'.'."
fkeuiing werkËí vre. defe vieèk weer e
ÀLLE spelere en leiders meu bij- zÍc
en- Er'zijn velq alternatieve denkb
verhard óp Kwiek SporE, in de zdaf

n op het veld qf op heE kunsEgras.

eni alternatiéf programina af, ' ;
h : spoitkteding, Erainingspak,' toeÈbaI-
aarzoals voèEballen in het Zuiderpark,

(al.Ieen voor E on F) of Èoch ergens een
Gewoon overal iekening nee houden en

komen hoor !l!!

i: :! ",

EIJFTÀII'EN

t{ilheLmus A1 - LENS
LENS À1, 81 en 82
LENS C1
withelmue C1 -.: LENS

0 uur LENS C3 en C4
0, uur:g ; ,IENS D1 1;: -r :' . 

" .., .. ,
LENS D4 en D5
RVC EI J LENS Ef
RVC E2 .. LENS 83,,,.
IENS, E2, E4,85, E8I":
LENS E5 en F2
RÍc, F1 -, LENS F1
LENS F3 en'F4

. .., Erainen
.trainen.

. ." .-] tiainen '
(kun6Cgra6 )

, ., , . -n(kuristgrae )

.' .' 'l- ' traihen
tiainen

rU!lr
uur
uur

(kunet.gras) _' og .3
trainen tl 09.4

( auto)
-/r ,

ÀÀlÍ1rÀNG

À1

èz

''-:-r/"
r VtsRZÀIIELTIJD ..'

' i'l7t : -1 -', '
WestvlieEweg ' 12.30 uur (augo)

trainen 11.00 uur
trainen 09.45 uur

i WèdEvliegweg 09 .4 u.ur (auLo).

"1
14-0
11 .0
09.4

.11-.0
t2 .o

i lQ.p
-1?.o

11.3
10.3
oe. d
10.4

. 09.3
09 ,4

I

I

I
1

i

I

,l
i

I

I

-ii'Ï i

0u
0u
5u
0u

ur
UI
ur
ur

uur _

uur
'gu5 r,.(uul
uur
uur
uur

t2.o
oQ: Í
72.0
1'oi3
09-3
09,0
10.4

uur
uur
utlr
uur
.uUiI

(aur o )

)

I
0:
5"
0
o
0
0
5
0
5

0
0
0
0
5
0
5

trur' (auEo)

!

75 februari :

I.,ENS E/m 22 jaar
79.00 'iuut ''

- Laak]*rarier

V I A L .E ÀI S II O G E R,O P >,".'> Middels dit stukje Echreven
"1 '; 1j .-,. *'
we aI eerder da!

er ook via LENS spele].B het. betaalde voecbal ha1en. stanley Èrard en.huid LENs6 pe ]er
Ed RooB zijn daar heE voorbeeld van gewe e6t en Ruben ilordan ePeelt. de laa dek 1n cte

Lqe
r; ii: en,

basiself van ADo/Den Haag- Daarnaast hebben HanB verhey en Robert Pronk Eè horen gekregen
dat. 2e volgend seizo n de stap mogen daken naar het Ewe ede elftaf van ÀDo/Den Haag.-
Michel lzendoorn, nu nog epelend j-n LENS À1, hooÈt binnenkorE ook te horen of hij de
ovèrEÈap mag maken. Hij tr.àint en Bpeelb a] geruime tijd bij ÀDo/Den Haag. Dat doen ook
Laurence van 't KlooEÈer (Br) en Ricky Kreuler (c1) . vanaf 16 februari mogen ook Rutger
Hendrike en Youssef E Iakbi bij Den Haag mee gaan Erainen, TeI daarbÍj.op de sPeIerE die
wij in de l{aagse JeugdEelekt.iè hebben zittsen E.w. Henk de Zeeuw (CL) en Michel v.d.
Heijden, Daniel Kroeà Ier en ,foe Bríttijil .(ot) en je nag Èot de.conclueie konen dat LENS

voldoende talenE heefE en hier best goedl mee omgaat. De bovengenoemde epelere moeten dit ,

echÈer a19 eerr eergte stap zien' wi1 je echt doorËtoEen tot het bet.aalde voetbal dan komÈ

or meer bij kij ken dan La1enÈ al leen ' Inzet en mental it eit. zijn immers twee hele
je beeligE zulE moeten blijven werken. EÉEIJ VEBL SEXSES !!!be langrij ke fakcoren waaraan
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j eugdErainère. ,t.!r. À. Bouall, B. Linssen, E.' Kuik en H.'
Éer-Linden, gaan naar de trainingsdemoneEraE ie,: van. dealIVB
op maandag 14 februari in de soBefhal t.e.Hón6eleredijk. 'i
Naar de E raini.ngsdeÍnonst rat io van de HvB bp woen-6da'g 23'.
februari in'sporEhal ockenbuïgh gaan : W. Blom, À..,v.
BlitEerswijk en P. v. cila. :....,^ "..
Zijn er noó heer Ínensen die interesoe hebben neem'dan
Enel ho[cEkt op trah EDrIN KUIR.

EX ?R À f R A Í M ilG D/E iI E U e D >>>>>> op de maandagavond Lrainen
we om de lteek net de epelere van É3 r/m Eg oE met de apelere van D3, D4 en D5. Deze extra
training - tan 1?.00 uur t/m 18.00 uur - vrordts èchber zeer ElechE bezocht, SomE Btaàn er -
drie cràinere meE haar 5 a 8 spelers. Te gek natuurlijk. 9Je Proberen het nog even - i'
blijfE de anímo zo sleehE dan BEoppen vJe er echE mee_. , _:),r, r .' I

. À:. - -t::i .. '
S P O N S O R E7 ),,,,, HeE EChi làór;bedrij f j. uosTERD heefE LENS El in prachEige
trainingepakken geetoken. Namen6 de ileugdkommiEeie : harhsbikke bedankE Il I

KOIUÍRTBUT I E >ro>r, vorigè week schreven r,. h"u .i maar' t'och-herhalJn wil
heL deze week nog maar een keer. DE KoNTRIBUTIE Eo.t op 1 Àaart echt binnon zijn van aIIe
(jeugd)Ieden die nÍet per periodieke averschrijving (kwartaal of maand) bet.alen. op diE
moment zijn we eeht nieÈ zover- Er kan a.E.. zaterdag konEanÈ oP LENS tr,ordeÀ betaald, maar
ook kan heE geld overgemaakt worden op GIRo 335711 t.n,v. penningmeester LENS te DEN .

HÀÀc. Doe heE wel 6nel want heÈ iE zo 1 maarts.

K O'ÀI g U M P T I E B O M E IV >>>>>> Vanaf heden zijn er alleen nog koneumptiee
te verkrij§en door kontant Ee betaLen of door het -afgeven van een. konsumptiebon.

- opscgRl.,vBN op de ,Jeugdkomrnis6ie kan nieE neer. De deEbeEreffende t.rainers hebben
inmiddele de bonnen È/m maarE gehad.

R E I S;I E S eJDde S E T Z O E lÍ,,rr,,, oe roep om Ee betalen *ordt.' '.-i-
kannelijk NIET gelazen want anders kunnen we nieE verklaren q,aarom er bijna geen gelC- . ;
binnenkomts op GfRO 207393 ëf,v P. v.d. Steen, reisjes voeËbal Èe Den Haag.'
De Eoezegging dat je meegaàE. is voor ona tuET voldoende om verenigingen te benaderen da-E
we meedoéí ain hun- tournóoien, of om vervoer Ee règelen of akkomoàatie6 te bèBprekÉiÀ. '

r!!! DTT T,IOETEN;IIILLTE TOCHBEGRT;IPEN !TT! , -,'\
Ítij witlen beec iËEE regelgn naar moet.en dan wel de zekerheid hebben dat het. HELE TEAM'r
meógaat. We \ierzoeken de spelers (ouders) van 'onderstaande teams om z.E.m. het. gevràÀgde
geld (oNTÀNÍ op LENS te belalen of over !e rnaken op het. bovengenoemde gironumner.,i j

I!i
os ,t

À1
B1
c1
c2
D1
D2
E1

??
00,
40,
00,
80,

50,
50,
50,
50,
00,

50,

---42'r, i Survivalweekend , JL
Texelweakend Í |

. Frahkrijk of Engeland Í.: i3 ' ,- '. LirÈufsareekend - ..''^ i í L
Paaaweekend -, -. f, L

- D3 !,inburgweekend Í L
È/m E4 Lirnburg (pinksEer) wèekend /

00
00 ir "-

00 ,r-,
00.1:.-
00 '
00
00

srEËN (39707s4)
!"':r c. il :, i ,.-

í1 ",
50,
00,

ÍÍ
ii
i
í

00
00
?
00
00
00
00 / Í !oo, oo

VRÀGEÀI

UITSI.ÀGEN

??? >>>>>> BEL DATT EUEN MET PAUL V.d

LENS À1
LENS À2
L,ENS 81
I'.ENS 82
LENS C1
I,ENS C2
I,ENS C3
HBS C4
Velo D1
V, DelfÈ Dz
RVC D2
Duinoord D1
Quintus D2

V: Delft. A1
Tac' 90 A1
IwV B1
HBS 82
DSVP C1
Rava'CL
Juventaa C1
LENS. C'l
LENS ,Dl '

LENS D2
I,ENS D3
LENS D4
LENS D5

'. . 3-1
afgekeurd

. 3-1,.
' 2-O. 4-1

3-3
' ' 2-7 ,. 0- 2

3-5
9-0

afgekeurd

LENS E]. , ," -

LENS E2
ADO El
LENS E4
Lyra E5'

.: LENS E6 .:,
, IJENS E7 :' -
'LENS E8
Hon'dijk F1

' .ruvenEaE F1
Laakkw. F3
NaaldwÍjk F3

- Quic
- LENS

Vio6 E3
LENS E5
Quick E9
RKÀVV, E8
81, Zwart
LENS F1

1fDe rE1
kE2

F4

E5

6-0
8-1
3-2
4-5
4-9
4-t
2-3
1-4

'?-o
8-3

LENS
Í,ENS
LENS



NAEESCHOWTNGE.N
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en TTERS.LÀGEN

(3 -1) HBS - rrENS e{ (2-7)
Í,ENS :À1' - vl-t68à6 D6lft

In èen rornmeiige Le hetft, graarin beide
Eeams opnieuw aan elkaar gewaagd waren,
wisEen deze èok niet toE doelpunEen te
komen. Vooi de" eereÈe keer hadden we ook
een pechvogel. in ons mÍdden en moeBt
sidney na 15 min. de sErijd staken mel en
oiinliike blessure aan beide echenen, die
à"Ëc"rit qelukkiq wel wéer mee viel. De
2e helft óat meei vermeldenewaardigheden,
de doelpuncen in de loe min. e.en'schitte-
rende krulbal van Michel. He! 2e doèlPunts
werd qenaakt door Barry, die op de bank
beqon-i.v.m.l! I en zijn frustratie; Na
een kwartier een vrije schoP voor v'D.
met v.el een muu! of Eoch maar níeE een
muur en de 2-1 éEond genoteerd' on§ dèrde
doelpunt vras een knapPe voorzeE vanaf de
rechrerkant en Michel Eikte BEijIvoI de
3-t blnnen. Ook V.D. wae niet geheel
kanslooE en gelukkig rnakkEe Paeca} zijn
middag goed met enkele Pikant.e reddingen
en koÀ hij de echade beperkt houden Èot
één tegenàoelpunt. ondanka ons iiatige'-
spel tóch ook een eomplimenE voor de.hele
oro.p om dè perfektè inzet, die beloorid .
íerd'met een Eerechte overwinning, 6chiÈ-.
Eorcnde doelpunten en een leuke revanche.'

I,leI een overwinning, maar weinig spekta-
culair voetbal van juIlie kanE. Waarom
Jullie nieE gewoon je plaatB houden en '
Bamenspelen is mij een raadsel . Deze wed-'
strijd !,,erd dan ook beetempeld aIE "ouweraijven en zouEzakken" voetbal. Let wel oP
dat nieÈ iedere tegenegander zo makkèlijk
Ee veralaan Ía.

CEES

HÀNS BORST

ÉElÍg tÍuvgDta 6 (3-3) ,

ons Eerech! de overwinni

Jongeïe dit- t a6 een zwar!è dag voor het
(LENS)voegbal . $laE er mis kon gaan ging
mls.' ouerehoeren (anderg kan ik'het niet
noemen) cegen elkaar, rare gezichcen
trekkeni Leqen de ' àcheidsrechter. de ba1
qreq Èrappen na een cegen doelpunt en het

- èr§;uè àiaan naar je óigen keèper. Dat de
. betreÍfende speler dan nog kwaad wordt
' (omdat',ik h'em eruit sEuur) is niet. te'beqrijpèn':" Daor'tit'al1ee is de wedetrijd

veiloièn gegaan -ook omdaE ik rnij nu niet
kon bezig'houden om jullie naar dè óver-
winning te leiden. IÀÀT DIT NooIT !íEER
GEBEITREN. Lees de opste)-ling maar eens
goed door of je de volgende wedstrijd(en)
Àee mag doen. zaterdag komen we ietE eer-
der bij elkaar en praten dit. nog een6
goed dóor. LaEen we de wedscrijd maar
vlug vergeEèn en ik hooP dat Jullie
vrleEdeD' bliJvoa 'ook ala heÈ nist goed

,,. g":q...Tor i."::uï
,': .lu11ie leider. MELIS

' .., rr i .. ', :..i i
àok Tarik gchrèef over LENS E3 :

LBlls E1 - Darft E1 (6-0) Í 'r '1 - l ":11'':
on 09.oo uur omklèden en dan voorbereiden
op de tredetrÍjd. Toch !,ras daE deze keer
even l,,at andere in die mooie trainings-
pakken. I

Ii] SCETLDBRSBEDRI{'? EI'STERD BEDÀNKT !!!
om 09.30 uur 'bègontien, met dank aan de '
invalecheide Leslie Peek. Het begin r'!,ae

6Lap en zonder veef enÈhousiaeme (zelf'
bij 2 makkelijk verkregen doelpunuen). De
2e helft $ra§ Í,lat feller en leuker om ce
zien. Toch moten Èommige apelere zich wat
mèer latsèn zien. (Roddy, william) en vèel
meer aan de-bal proberen ge komen, Het
u€ird tenElotte-een dih verdiende overwin-
nrn9.

THEO, -'.'

ÀDo E1 - LENS E3 (3-2)':0 LENS 81 r mieEe heel veel goede kane.en
- na vak heel knap voeEbafsPel'. Hvv "kreeif'4
kanEen on benuEte er 3 neE.,aI6 julIie.
Een verliespunt. derhalve. zaterdag komÈ
cDA en Etaa;1 die niet oP dè te PIaaEE ??
winnen dus en koPpe erbij,houden'- _r,.."-.
o .IENS 82 r met dank aan BMT waÉC.daar.
soeelden iullie omdat veld 3 afgekeurd \ :
,als. Bij iust 2-0 voor maar erfra gind het^
vraE stroever: Toch met 3-1, gewonnen --,^-/ .,

i
o LENS c1 : een slechL 'voebballende Èe- i
qensLandèr EroeE je af door goed Èe voet-
ÉalIen en veel te-scoren en niet door de
zeuren en te schopen.rÍiillen jullie kam-
pioen worden dan zullen jullie je oP het
voetballen moeten concenÈr6ren en ....
dat kunnèn juL1ie. Kom op jongene : houdc
heb leuk. i

o LENS c2 : miste heeL veel kansen en
Iiet RÀVA zelf oP een 1;I EEand komen. *
èerechtigheid keirt geen Eijd. en.zodoende
r,ronnen jul]ie verdiend In9! 4-.1.- - -.. .'..,

tl' it
..1

, Eerst sÈonden we voor neÈ 1-0 en toen l-1
' en toèn weer 2-1 voor LENS. Toen 2-2 eI)
'" Eoen waE Saladine boos en eehopte de bal

"' in de È1<roÈ:en Eàéà haddèn we geen bal
,'. l: meèÍ en de tijd drong door tot we de bal

- hadden en'werd het 2-3 voor ÀDo èn hadden
we verloren. Dag diE was TÀRIK.

Met dank aan Spoorwij k/DoRi-qant daar ' .-
.à.ni.ii 

-jJlrie'je 
weÉsÉri j d 'epelen 

"omdat 
','.,

veld 3 aÉgekeurd waE. Hoe verspeeL le een
rianEe 3-1 vooreprong? 'Nou -heel -makkelij k
eigenlijk door in de 2e héIft meer de -
,ouwe nèIenu op elkaar en op de echeide
en vergeEen te voetballen. Dofu hoor, rgant ',
de 2 pinten zaten eigenlijk in de knip. .

De ÈegenaEander ging gewoon.l-elker door'
net voetballen en scoren en dat kostte .

r-19..t.r-5' "'N. d" atcràp waË het binnen 1 min' o-1.
I Í; Maar LENS dacht hé dat gaat snel en
, ' !'- draaiden hi.rn knop j es om. Daarna ging hec
'r .r gelijk beberren werd et maar liefsg 3x

leecàord. De doelpunEen waren van steEan,

,.r !;rË.r s-

.- LENS É4 l"VioE E5 (rl-5)



J,

.-r-'
Maurice dn vincént. Na de ruèE ging het.

SONJÀ

ooed àe1iik op - maar Vioe kwam Èerug en
íera Éet íneeàE a-a. Daarna bleef het
sDannend èn maakte Lennard 4-3 en vios
mèceen gelijk. Maar helaas vlak voor het
einde wórd ÉeE 4-5 voor V. Jullie hadden
dèliik6Dè1 echE verdiend daE verEelde ook
É"., íadLr van V. Dio zei leÈcerlijk i "zè
hebben allebei hald gèÍrerkc en gelijkepel
wag verdiend gewèest". Maar voor onB zijn
jullie nog BEèeds KÀNJERS.

HeE gehele oUDERTEÀM

LENS E6 - Quick E9 ({-1)

Jongens, mooie uitslag. Ik ben beet wel
tevíeden over jullie. Dè le helf! noesten
iullie eerBt er weèr even inkoment dat
Éon ook nieÈ andere na aI die weken van

"i"t 
*"a.i.ij avoeEballen. KTASSE l!! -

a:.

rt

rt

4

r

o

oo

T
o

o
-:r-r

o

r Schijntrap
OEtt atsoÍ'' iàn hesl leuk zijn. BijvooÍbeeld als,ie
in ie oentie in een park met een bal bezig bent
en doet alsol le in een vol stsdion dè winnende
goal maaktl

Op het voetbalvsld kun le ook genieten als je'doel alsoí'. , .
Je gaat aileen op de keeper al. Als je bíutaal genoeg bent,
durÍ jo vlak voor heni le doen ÉlsoÍ jo de bal keíhaÍd in h6t ,

do6l gaat schlelsn. Maar in werkelijkh'eid durí ie even le '
wachten. Meeslal reageert de keepeÍ en llgt hiJ op de , ''
grond, waarna ie met een stittbal een wsreldgoal kunt ma- 

.

ken!
'Doen alsoí' ie gaat passen oÍ tÍappen kun je met een zb-

. genaamde 'schilnlÍap'..Die techniek kun je ook heel goed . .'"
in een duel met dé legenslandeÍ gebÍuiken. Na die schiint-
rap kap ,e de bal dan in een andeÍe rióhting.
Op do schijntrap hoeÍ ie waarschijnliJk niet zo lang te oefe-' .:
nen. Belangrijk Is dat je hem durÍt loe te passen. EErst op
slraat oí op de tralning, daarna in een wedstriid. Gewoon
doenl

i:3

t

I I

.J



DE LENSREVUE
weekblad van de voetbalvereniging LENS

67" jaargang, nummeÍ 27 : .

17februari 1994',.,,,",.: t.':. ilr t.

(t! J

It .,
.. !'

.i.."1'r..r{\
Afgelopen- weekend zijn '
d.è 1?' olymplgche Win-
berBpelen begonnen; 

,

zsetien dalien voor - -
(r+int.èrsé) sportlief- 

"
hebberE. Pierre barcin

OLY$PTSCHE eEà'Abxra'':

elen.6Eond !n hoofd-
t . r,r l!-àe .bdvorderinq

eliike'oÉvqeding vai
an de wriéàdschaPe-
e S',Qfyrnpiqche riltgen

de Coubertin, oPrichter
van de moderne olYmPi.eclle SP
zaak 2 ,doeleirideh voór ogen,
vair de lichamelijke en geeet
de ieugd en de veÍaÈerking v
banaen tusgen de volkèren. D

svmbolisèren deiè nolyÍnpische gedachEe" '. HeÈ -'-:
màedoen aan deze epelen is belangrijker dan het:
gLnnenl l lr "--'' L*'''* '' -' *

Ílii weten niet hoe het u verging bij de officiqlë]"'
ooÉninq, maar biJ ona Etond ler\Eoch wat'kipPeYel*::,'
oà d" àrm.r,,' zovàLe volkeÈen, raseen en culturen *'
,hàbbèn de kane elkaar te ontrnoeten met aPoËt alsr'
driiEveer. we denkèn dan direkb aan onze eigent' ''Eitiauie bij o.a. LENS. Houdèn wij nieE'e1ke week"
ànze "iqen ólvmpieche speten? ook binnèn LENS
treffen-ve1è èulturen en rageeit' efkaar. i r' '

.': '!
Toch merk je rnaat a1 te vaak dat die sPortieve - .

iofympisctrél gedachEe onEb-reekE: .het Í{innen wordt
fovËi het eamén-sporten geeteld' DaE je graag-'
Boort óm uiueindelijk Ee r'rinnen ie prima, maar
g'teI niet het resulÉaat als enig doel'
'Dat dat nieE alleen mag gè1den voor- de aporterB q
ig duidelijk; ook de sulrportersj hebben hÍerin een
ària"tii k"- tt,.rt tie, eteunen hun ploeg door dik en
dun en IaÈen ze niet zakken als de re§ult'aEen wat';;";;.ii;;l . .. , ',',, ;,
Àfqelopèn ,onià w"ra dat dreer geilluetiàera uij't"Ë-."fr.àc"t" vin de 5000 meter. HaE re§ulEaat
ïI" àI''n"iii-,iaàr" "i"r 

tegen, oi waren die.Noren
nou zo-sterk? Mdar toch had KoaE er een \rrl-enct-
;;;";;.iiik ÀchouderkLopje voor over om Ritsma te
;;à;ffi;; iroor zijn 'porËi.ve 

poging hem te one-'
tr"".ni e" RiEEm; feiiciteerde hem met heE be-..-
;;;ïà;'.;;"ta"at . En de supportexe? Dè Hollandere
,,laa"r, *r"E sÈifler geworden. naàr bleven 'hun' ' -

ZaÈerdaqavond Iióc pauÍ de Làedw het dPk al-hd;
.en. ttiJ zong een Prlma liedje met aLé EiEeJ'
íVadèr§; achre€uwen heefE geen enRele zln" '-
Jawe}, hec voeÈbalveId, of beter: de vaders ]ang§
dè lijn waren het. Eerechce onderwe-rP'-' il ll ,í, -
Àch, zijn heÈ maar elke week olyurpiech sP:1:n.'."

';§.'j'-r.i

VAN dE RÈDAKTIE
Lever uw kopij vóór maandag in;
wijzigingen ziin tbt maaiidagavond mogeliik! :

uiier;t6 inlevertermiln kopij: .. .iI
Maandag 20'00 uur in het klubgebouv'{ ,l 

':' :

\{
LENS-

BARK6: Bat Komr{seio

Ssnioren zàtordag ,,. , .. mw.l'vandoíBorg Ji
J.C. Ham -- :,..":-, ' Kokosnootstraat 6/ \u'
Métis srokàlaàn i8à6 . 2555 XB Doh Haag '
is+i oc oun H""g '. - Tel': b7o ' 325 99 74

16l.: o7o - 387 98 87 ' ' 'l ' '- 'EÍo:;''
S€nloronz.rlvootbll EvcrremeotsrKommi8de
G.J. v.d. Kloij mw M' van dor Donck

VoÍhulsrlaan 1. , - .. Jan Romoinstraat 37- -

2692 BN 's-Gràvonzaido . 2552 KA Don Hasg

Tol.:01748-18149.;- Tol.: O7o - 397 65 32- ' ,' ' t.qlsl i!w.'M. omqtor

JUI(O:-.':... . ', ,. . ,. Tel.:07O- 391 0757
Setréuriontlouod-., . :- . i,. r.,'
P. van don St66n '. Trainerc:

Chopinstraat 103 Seloktie zondog

2551 SV Don Haag M. Rog
'Tol.: O7o - 397 01 54 Nicoloas Boetslaan lga

2273 AH Voorbuts -

seiÍérà'tl;ràai,líri','] t".1,; 
9z.o 

- 
18s T?1 

-

A.c.J. Millsnburg, ' ., . . -. i,;;;;;1;; ;;i:* .. -- -siuiric r'"tiiauË"'l.'''

Algém€en 6e[Íctariaot
w.M. Kouwonhovon
Bram Frosstraat 21

2552 cZ Don Haag

sEKo selrét!ri!oli
Serioren zondag "

G.J. v.d. Kl6ii
vorhulstlaan 1

2692 BN 's-Gravenzando
Tol.: 01749 - 18149

Sglrel!Íilat TotoÀono
G. KerÍpoÍman : ,
Bur. Kampgchoerstraat 90
2581 AH Moosto.
T;r.: bl749 - 12602

t.í1,t

Spon6oEolèn
J, v.d. Lubbo
Vliorboomsttaat 303 ;

2564 JA Den Haag
Tol.: o7O - 323 35 25

2544 GG Den Haag
Tol.: O7O r 321 32 85 !
Íax(work):o7G367 qg 62

oÍ: dc kantinobtiovonbu8
(bii do kloino bar) 'l ': ''

'.:'n , a

J. Bo€roma
A. DioponbrookhoÍ 11

2551 KE Drn Haag
Íel.; O7O - 397 7273

samon6tolllrig bestull, :
Y.s.9!3ig9!! -''.f
J.M. v.d. Kloii i -. :
WàgÍierkadd8T . -:r
2102 CV'Hoothstàlo " .
T6l.: 023 - 28 27 65

: .l ,

,'l
I id: i

. Lru, corut
. HenÈelotaan 589 L'
' 2544 GB D6n Haag

Tol.: O7o - 367 1o sG

G:Jj v.d. Kloii
Vorhulsdaaír 1

2992 BN 's-Gravonzando
Tel.: 01748 - l8l49

, !!! .,,,.
P. v.d. Stoon,

,. i Choplnstraàt 1O3 1:r. ,
:, r. 26sr-sv Doh Haag

- T6l.: O7O - 397 Ol 54

ud:

q..

P€nninomeostot: ,,-.
Afi. d" cr*3t ,:
PeiziklÉàri'25 r rl 'r.f {:
iE64'wr Do; lii"s" -'{

Tol.: O7O - 325 15 50

sekrgtaiis: ! 'i'''| i'
Wfl6it',"nt'àràn
BraÍn Frosstraot 21

2552 CZ Don Haag
Tol.: O7O - 391 24 74

KONTRIBUTIE BETALINC
Postbank 33671 1

Rabobank.i 29924229

TERREINEN E{ l(LUBGEBOUW

Hengololoan 600
ll:

I

I

Te o70 - 300 '13 l4

r^ !

Irw redaktiè
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Éa,ï'ÉesÈutiË
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il'"s
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L E D E rii p-lu, !í r g r R À r t É",',"1 p.. r+.oi-].gge.,
,1. .'r,..,c-t,t,r,l

rJ i. . .-- ;t r,i V-
' ,r -r",' r",, 1 ' '-. r '.'

Nieulre 1edén: .r ', :l ft. - . .rrf r ! n,. !
32 9 6=;-EIaca, ct 27 -rt-1980;- de DEoef I 73, . 2s42 'NB I Den }Iaag, tel. 3678734
32gG z.M. ilacà, .c," 2oio8-1979,- de Dreef 73, 2542 NB Den Haag, tèI. 3678734

edreewiiziÉingi.,:"..:",.;:.,..,jl",::
,r30 B,fi:-Enning8, "wordb de LuEÈeaÈraat. 60, 254]. vP Den llaag ;É:Í ..,

r ,t-ir r. ,i

i

il rsr

Àfvoèren a1E 1id:
2957 D.R, Nagtegaal

-- ,: :.,i,

D E H A À,c S E V O E T B A L K R À lV i íIflK) ",,'l rrriai '"ts"ropEïi Latéiaas
gratlB en voor nieÈa,De ,HÀÀGSE VoETRBÀLKRÀNT ,
àn en wordt gedietribueerd via LENsj" " - "-
ontvangen dan koet u dlt J 20,00 per jaar' per'
door het inEtsuren van een bon, welke u'aantrsft-

..'
a ';it ' ' r _" I .', ; t!("_ ,,1o_: .-!.

Ii<Ít er in ona clubgebouw, voor iedereén,
k1àar. Deze kÍanÈ zal regelmatig verschijn
Wilt u ate lid deze krant op uw huiEadres
adres. BelangEEellende kurmen zich opgéven
in de naartuiEgave van de HvK. .-,

P U P Í L' y AIV "DE 9í E È X, ';,,'i bà2" reeg ió'cÏvanb
sPRocKEIJ, de laaEace man van r,ENs b2 de, pupil van dé'wéeÈ.'Dei -

Éeàp..iii',g, de warining-up, de wedstrijd : .ib' bel,eeft hèt allemaai'
wan heel dichÈbiJ -en na afloop op de fotó meE je favorieÈe speler.
CÍvard, we ver*aèhEen je om f2.+S irur op l,tNS in volledig LENSte-
nue, een warmo jaa en neein voor de zekerheid een ij sPets:neè. ' r- ' .

., .n:,

= *--4=
=*===

GK 1!

(v onamonte,n' Ho m m i ss i a 1

KontaktpeÍsoon: Marianne y.d. . Donck, tel. 397.65.92

pm ifi

rl
F OT O'5,'.MO D ES E O F trrr>> De beetslde foto'à wan de modeahow ziJnr'a.e. 1

zaterdag !e yerkrijgen bij l,lart.ine :".t::1.".
to o n "r II .FoR ItrÀ T I .E .;'>rr> betreffende de vossENJÀcl(r voor E-k1aaaers..en
het ZÍíEM}4EN voor D-klasEers veir*ijàeí wij iraar. de LENSrèvu€ van worige week en de . rKoru-
briek van deie week. : ',' . a -- i1 .'.,i
K L'i v E R ;I'A S S t Iv &" ,f o N E R-E Ài ,,,,,; vrijdas rr- rèlruari wàs'hèt de' i
3e van de zee qeplande ioker- en iclaverjae avoiden. De belangaielling om een gezellig potje'
Ee kaarèen was-dàze arpid w.er ieue' groÈer 'dan' de' vorige. Br kon n.1. heE 7 Èafele gestart
worden en ondanke één afechriJving wàe'de jokeitafel we1 vrat magelEjéà" naar Èoch weer. bezet.
Bij het klaverjaaeen waE de rroude rots' Jos Wit.Èlng en het naankomendl talenÈ Ronald H+!n aIle
koppel.
Bij he

6.te elim af. Zij werden daakzij een EEerk geepeelde 3e rondo.;op deze avond èe-rgce. '
okeren werd li.!a v.d, Berg eerEt6. zíj, ÉLeef keer haar Èweé :medeope16rs. de,baao .

verder wag er nog een loterij waar mooie prij
vondén.

ien te verdienen waren. À1 mets al
U héeft deze natuurlijk al ln uw

een ge
agenda

slaagde
avond ,en dènkt u ook aan de volgende a

maart. Tot de volgeir .,,,-
cl6genoteerd. Maar

keer !l!
nog even- voor de zekerhe id 25 Íebruari, 1I en,25.

l

JÀN & .'OS

5lelA= VàoÍ adressen 6n teleÍoonnummers: zis de coloÍon öp pao; 1

§eniore[ Kommiisie r

U I T S,L À.G E'N

x.3

- LENS 1
- ÀDO 2 ..
- 'I-F:NS 3 ":

RKSVI'I 1
LENS 2
B.M.T. 2
OLIVEO 6
LENS 5

4
3
3
0
5

3
0

I.ENS 4''

+ 2*

V:v:l

D80 9
ZOETERI.'ÍEER 3
Lsws a
E.M.T. 6

- .- .l
'r,EliIS 5
LENS 7
VOORBURG

-.LENS 9

o- - 2s "'- s
2-4
1-- 2,

,'i

i

!

i



BtrÍ2-IÀNS3(2-3I

.IÀN. HEINS ï,.-11:1. I ,,

WE D S T R T TID DROORATTIITA

N.B. : een belangiijÈe uits
1. LENS 3 13 - .'21 \ 50 '- 20

lag r Cromvliet. Velo 2-8; eri
20. \ s

diE geeft de volgende eÈand :
5 - 26.

'.1' È;rtl'-r ial ?,-..i i

'i*i Í:'1 ï ';l r. arti

l
.t"l;.

, .. ,1.;: .i r'l

I'r " - .-ti.Ll:..|ri ,..i

,1

op deze ( zeer. koude) iondag moeEten--de j'onge tijgerd'van one derde tegen de iunner-up in
deze conpetitie. Da'nkzij 2 man ver'eteïkl.ng van de À-jeugd + een geheÍm wap.n kwa*.rr'rr- 

-op

12 man, Vanaf deze p]aate trouweng een woord van dank aàn de .IUKó, de trainer en dejongene van À1, daar zij altljd b6reÍd zijn ons r.e helpen....HULDE! ! ! .,À1 ..1-.J.
Vanaf de aftrap had IJENS eBn veldoverwichÈ naar konden- wij ' aanvallend geen vuiEt. naken.
Doordat een doelpunt- uitbleef werden wij nerveuzer €n Bl'Íf kreeg zel fg- àe.b'6èÉei kàíB öb--Jhet 1e doelpunt. Doch, Theo Màà6a wae, goed geëoncenÈïeerd en be[ierd zo,n 5 min. ,oor àà-
ru6b de belangrijke 0 vaBt. In de rugt de bekende. puntjeE op de i gezeÈ en neE goed
verErouwen begonnen we an de 2e heIft. Wder.een veldovàrwicht en ii.de 1s min.-iaf l,fiehéIriendoorn een .chitÈerende paes op NouÍl .die'vanaf rinke op..u., praàttit.: 

"i 
j ze-wiati;i".. .

eqoren. (o-t) .-LENS bleef Eterker, doch in de 30 nin. kwam ÈMT vai:af een-klutÉb"l op..1-1.''
Borèndien riekEe deze goaL naar buitenEpe-I, doch de warrig Leidende, scheidsrecht. eÍ zaq ,.

. onze ngrenË" nÍet. Etaar. (voorwaar een prestaÈie op zích) . Dàhktij àe inbren! vàn de i.j' e'i'varin§.-faï .ldd freèèt l'ouderen:. eperér-E liet LENS 'dè- moed niàt zakÉen en.pakté de -draad' r
-weer op,- In. de.. 3 5e .min. .6tond 1lrser .Michel- an de ba'eis-ïan-'eeri' iroàie -aàànàf 

i. ifèË:qaf dèn
knappe voorzeÈ-en-Leo van -Rij n-Btond'op- de goede p1aat6 (1:2)-: Viif-min. IaÈèr'eèí -' -
mieversÈ_and - in_ onze verdediging en hee wae weer gèIijlf, Iri itè 1aaÉste minuut een, aanval,van BMT die berandde in de handen van onze keeper, Deàe zag Leo oi schérp aÈadn en nèt
een perfecce uiÈLrap bereikte de bal Leo en plaatste de ba1 rechtËtreeke- naar. de
opkornende Dave Koers. Die lier deze_.kane niet.,onbenu.r tl: p?66_-e,erd?:,,§".jd,:-S}_,1}3T,1.X1"]!yT Éi"Een goede, maar moeilijk bevochteii 'overwinning.

2. Velo 7 13

. i ^A 
" ! ::: 1"..1"0 .i'r ' '.:.ir-..:.., .'

ZONDAE 20 FTBRUÀRT
r-a ,r .. r,r r ..i), 1,, -t-.i:

14.00
11 .00
10.00
12 .00
11.00
.14.30

LBNS r. . a.:'
LENS 2
vredenburch
Vogol 2
LENS 5
Dynano' 6 7

Il.D.V,S. 1
Rijswijk z
IENS 3 ]:
I,SIS {
D.s.o. 5
LENS 6
I,ENS 7

LOLO|62|'.
Troo /621
3084./s55',.
31'21/566 . .
3102/s62 .
3\36/569 .
3254/627
3296 /646
3327/68L .

À. Bakkerr:.'
Ben AIi . ,'

À.'Peller.:
N, ':i

Daeeasingh

4

c
o
L
N
N
N
N

rN
N

i!

È
1
I

10.00 Vredenburch 10
.N
,M
,N
:N

11. oO LENS 8 i{1\ - I{asEe
14.00 Qui_ck 15 ...,..., !'..;l)j- LENsr LET'OP.:. GEI{IJZIGDE,}ÀÀNVÀNGSTLID

{.. 1i r.- rr . -

WEDSTRÍJTDPROGREffMA ZONDAG

naar B

9

' ' 
flri r; ?''.j. .r t'

27 FSSRUART
J

*

1.1 .i

!. .l
i-)

'\t Í
f,,

14.00 vlos 1
],0':30 ": VRËDENBURCH 2
11 .00 LENS 3 I .-
11.00 LENS 4 .,.
Voot IJenË.,5-6-7 wofí
10.00 REMO .' . '., . ,
14.00 TEDO 4

LENSl
.. . i- LENS-2i . .

ODB 3 HVB
DHIJ 8 HVB

ia ptincipe nog een
:'. -, LENS 8'.,i ,

ÍJEI{S 9

. LOOI /521 J.c. sluyter
LO97 /621 I:KlSykeÀ '

JUB.TOERNOoI PoULË 15 W.Zondag .
rlUB;TOERNooI POUIJE 13 lt.ll.Bakker ..
vÍ'ien4schappelij ke .wedetrij d geregeld..
. . 3289/645 N.N.
. VRIENDSCHÀPPBtI.]K

I ..-t
;.2

?RÀilfTIIÍGEÀI NrIE? uur

OPSTEI,IJINGEN >>>>>> IENS

iii.:].,,51..,'-,'r 1.

sI,EN
1 t./m 3 ! !íordt door de trainer Eamenge6teld
4 t/n g : als vorige week'. -:

,7.'i.. 'i.';{fii:,.}f i -l *t: .i,."t'. 
"C:;:r' i..1.í1f r.t lr? -1' ia' februàii rgg+

DE ITROI,T;TKGROEP PRESENTETRT

gratia naar de ijahóckey wedetrijd

uris enoiGr,r:ecrN - rseNsrRÀ riynns
meer info bij de jeugdrubriek

I

t'*';';
É.ï,"+ii

à ,:i'"\l*

J

*3 *



AFSCITATGTVETÍ
-LEN6 4 (32

(34
(32
( 01
(32

I,ENS
I,ENS
LBNS

F; gekeria
YI. Heijnen
A. de Groot
G. Duiveete)m
i. WiÈEing
K. Khanmar

.. c. v.:4. Kley

30) - b.g.g. §. de Nennle

'(3s2'02

8s)
s0)

17943)
ss), - b.
10) .: b.

, . Kuik (36
. Elmàht (

(366 72.98)

- .- l .-.?.l

3 o0)
95 19)

3 17
6 10
5 15
I91
7 30

5
6
7
I
9

17
323

g.g. E
s.9, À

BÍ;T PROBLEIITEN (01?48, 181+_9), , i

Í,ÍCGtÍNe TERRE.IT{EÀI : ' .,r1 iL " :

VREDENBURCH : .,IULIÀLAÀUr.IE. BIJ' VREDENBURCHWEG, RÍJSWI"K,
iróeer : GENEMUTDENSTRÀÀT, TEL. 3679619 .-l
DYNÀMO I.67 r': HOORNPÀRK, RIJSWI,IK, TEL. 3999580;' '

| :;1
'TEIj:3952288

,.1

óurcx ., r 'Íi"r'NrEtI{'EÀNENBURG, DE' EÀv.r,oHMÀNLÀaI 215,
i ( , ..t " i ":i ,

TEIJ.3680323

Lo ngs'...' c)'e' sPQrL@n: \./Gà dq ZIY\ lcrclder
fi-[j U--ir.tjafi

-'ö'.

7994

A' I T S Í''A G E'N r Í,Eils 1 - Gr.wrr vÀc 1 i 6 . LBNS '2 - I,OOSDUINBN'4 : 4 0

1

WF,DËB RT.TD PROGiÀIÉMà, ZATERDAG 19 FEBJUÀRÍ

14 .3p I,ENS ,1
11.45 LBNS 2

H
D

s.v. 1
v.P. 6

T
s

1031/006
106I / 013

R. Ph .v,d Vliet
H. in 'E Veld

1
3

flED§TRT.'DPROCRÀItrÀ ZATER:DAG 26 Ysa.RU,a,T 7994
1 ;.'- ""i'.. '. 3i Íl+.ti''' :. ':t: ,rr-:L:.'. iit!'."- l.:.1ï

bvenÈuee} afmelden en informatià. bij John Boererca, te1.'
Afmelden LBNS 2 bij B-.. v.d. NouLaEd, teI..396 20 16..

397 72 13,
l'

' ':i"' 1-'
14.30 PZH L '
14.30 I,OOSDUINEN 4

I,ENS 1
LBNS 2

ZRRL
VO€TBRL

r.; .. 
"V

tozo/oo6
rozx / oL3

E.R. HanEildaar
(RESTANT} ,- :'

't

' ,:

rlj

BZAAI'PEOGBAIIITIA

o.S.C. 5r ,

klassB

r^r :.r I ..it !srt r,'ir '. -Ji

tr

IrIfg!ÀG:- - I,ENS 2 1 - 71il

tiid thuls uit zaal dsrschtoÍdatum

VRI.'DÀG 18 -
I4ÀÀNDÀG 21.-
VRI.7DÀG 25 -

2 22 .00
2 22 ,00
2 19.00

LÍGGíI.NG SPORTIIALÍJEN t oranjeplein : slicheretraaE 11

i.í.i. í.,,,,:::#.iïïff:,"":,Xliill:iu3l}. rro

oDB 3'. i - l,pNS 1' . . RiB .' r,ooEduinen .
LENS 2 -'PV Snoekie 6 .. R2À '. overboàch Í:!.
The cËampiong 2. . - LBNS 1R1B -'. De Blinkerd

ry.N. .

N.N] '
N.-N::

18 februari 1994

DE VROI'Í;ÍXGROEP PRESEIf,TAERT

gratie naar de ij e-hokeijwedebrijd

HI.'S GROENEWEGEN -" FEENSTRÀ PIJYBRS
,' ... 'r...\l.r:" . .- .J

meer info bij de jeugdrubr1"k

@

I
-----J

1"
.'
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,.. ,Itt Ií vAN HET JEUcórnOítr "i , 
- 

ab.,_n."a rqftiqpe(sooni
Paul v. d. Steen, Qhopinstraat:t b3;.ZSSf .SV Den Haag, t.f.g'gi.of .s+

. Bij geen g6hooÍ: AÍnold,v. d. Donèk,.tét. 397.65.32 -. . r:... -
i -:Í,, .. - :.,i... ... ): .,.:,r. .

t 7. .' ,' '-,, t:' 
'-',

WEDSTRIJDPROGRÀIIIía À-Q:g-D:E en;F irEU.GD p r; :; i1 -/
- À F B E-Ír lI E N voor de r,redetriJden a1leen bij paul v.d. Steen (39?01s4),- 

:9-.6poedig, mogelij k, döch uiEerlijË ae aag voór de.wedeÈrijd ;"";-ió:oó-íí..
, B.g;9. belren naar Arnold van der Donck (3976532\

'^ rn-uÍterere.;";à-;";-;;-à"'à"g-IirïïIïràítilài'íeÀ,i (iee'rs_rsl uij iernana
.tan de .feugdkommloeie ..,. I -t r1 i ,, l'. r-.i." ,.1 - I .;.,. . .::, ..i.: i ,

i

L

,A
A
B
B

è

ó

D
D
D
D
E
E
E

:

È

Ë

E

0.
0
0
0
0

1 19 febr 12.00 VELO À1 uiE ,, Noordlreg/Hateringen 11.OO (VELO)2 19 febr ta.:d i Wp'ar uit . .., zuiïorpark .- 13..45 (Wp)1 1e rebr. 14.00., eoosz :..;it' . : : . ilià;öil: : : . ii.oo.reror? 1l I"P"l lt.gg ,\lELo^B2 . ... j 'uit .,. _r,roora,,"!7,-.'tËri.,s"rr. i5..ii..iïeióf1 19 febr 12.15., cDÀ cl . . :. ', .. uir .". MaàagEeyn .". . iiioo.iaut"i. 21.febr rg.oti' t{1- cl- (vr) , . .' uic .: . i,v. HoogenhoucXf"", ..,:rrr :ïö . ilÏiI j
2 1e'rebt'. 12.3d I'0'rsH c1 uir . . . , . vrea'eruEtrlàï-'. i.l'ii,as,.rsrasHr
? 1? !.P. 12.30= lls Texa6 DltB cI .- uic. , .. : .. ockenburgh . , ..r rfl3ï,.i;"i;i4 19 febr 14.30 ÍleEÈLandia.c4 (vr) r thuie... ... .V 2/Zi. - .-,:;, lilO.g I_ 

''
: ?1 ,luFr 1?.od; Éelli c a (vr) ..'.cÈ"i.'.q.".::... y,2,. .. .'..iÀ:so. .,,".:,
1 19,febr 11.0qj. LaakkuarEier Dr ..rhuiE i,.t. .:V1,..... ro.:óó-..É,,.j. 23 febr tg. ori" Delfia Dl (vr) . . yi! . . ' . MozarElaan/De1fr. rZ,i.ë-'i'.ig"l2 .Is.felj.r ' Og.SO', OSO O: . qhuie ..,; . -v.-.1 08.4s3 19 febr 12.30,.QMT D1 ... thuie.x ., .,-. . . rV.1. t-2.004 19'febr " u.so- Ér§ ps uÍÈ .' baat en n.ig"ór."r, . iö.so (.,.,ro1
! 1? Eepr !9.sQr .Laa\kylarEièr D4 thuis -,.:i... v3 oe.oo1 19 febr 10.00: I{vv E1 : uiE . .- Hoogenhoucklaan . óó.oo (auro)
? 1: :.P. 09.30,. cronvliet El . rhuie .. y 2. . . :: tl g-e.-oo q i. r,..3 19 fèbr 09.30' Laakkwartier. E2. . bhuie' .. .V 2, . ., O9..OO... 21 .Eebr 1?.0o_'- EXTRÀ TRÀINING op LBNS ..4 1e'rebr. ,1ö.oo? Hs r"*lJËiis:ilr"' i'^'ii."..F..ili.'o;r.,i"pi,igri::: :{,s.,t3:13 t"r."l: ?1 !"P. 1?.oo EXTRÀ TRÀrNING oP LENS . . . . : ,. l.l':-:"'i:' :r.':: ii.a55 19 febr 13.00 RÀS E3 uit ÀIberdaegraat. . ii.Oo fautot
5 1? f :PL : Jl ' !!.;: rfll;!-9fii--.1t..Í--' -1;i.;l-!i-9. r .- '.1. . . Hoesenhousklaan ,- r .,: r ói . a 5 , (auro). 21 .!9!T, 1?.0O,, EXTRÀ TRÀfNING_rop LENS ., ; -.,-r.:.,-,., re .+S,,..? Ie febT_' 19.9._0,:;.Quick.E1o uic - savorinlohman:.à"i' ... oà,óó.f."t"1. 21 Eebr '1?.00 BKTRÀ_TRÀfNING op.LENS.-.. .. .. .".'l: i .,16.45..eg fs'EeÈr fo.oO' OWo'gZ uiË Sp.park West/Z,meer 08.45 (auEo). 21 febr 17.00 EXTRÀ TRÀfNING oP IJENS 15.4s1 19 febr-^ 11 .15 , WestlandÍa Fl . chuis . . .. .,! Z ,:- .-: ..r:. s,10.45 ._, .r i2 19 f,ebr '1.1,15 ^-viresee DelfE F3 thuia .. .'..'.'...v'z_- : .*. . -10.4à ' '.
3 19.febi 13:oole BtÍf F2 '. ; .''; . . EhuiÀ".,:r9,: i! +'),! ..lYv z.i : : i li ii.:ió ',4,- 19- febr .. 10 j00iÍ.r RKS]IIII F4.t . uiE .. E SÈ. paik; eolanen/t"tËíer'e?.)l O9l1g'd l1(i;;6,

' ."i ^,: I ,..:'l - lr'il'l,f 1! f;'l::'j..L' , '. 'r-rEï:i,."r11 :r. :t . ..Í:.-i-.J r: _. ... ,

fil Z O N D E R H E D.E N:,-r. .,..^: ,.,-,.,,,,:s_ r.t.i ..rt,i.j-.*l .-. ,.r.-
I . t., Íi.ï rl.,.li;.','r .,I, ir.1. ( 4..- n- ,r íiÍ.,r! ;,-. .,,-

aanwezig van de ,Jeugdkornrnieeie .: W.1 llelmen, ;.J. MunE,.en. R. .:verèecken r .-;,r...;i: 1r -, ,..1
I
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Tees oadersgaa?de kopy.. eeas
:- J:À,.,,?n,.

goed d,oot l:l'l .t:,. ;, . ,,- .
opsÈellingen alo ekend meÈ uiEzondering van,
.LBNS À1 ;

LENS À2,
LENS 81
I.ENS 82,
IJENS' Cl- .

,' ' , i.

z-onder. .
; * zonder
, zonder
.;1 met r

, .zonder
met
zonder
rneÉ '

zonder
àonder'
zonder
zondeË.

met
zonder
zonder
mèt
zonder

1i
r! ^ 'D.-.. M.

A.
T.

,Meaad en.f., Ozdernir. !. , í1: t ' -../ tí,,ji j.11111 .li. l.,r' jr,-,
v. d. Berg, M, BuiEèIaar en w! KlopEt.ra..q 1t ,,lt:iÍ? .., t :t g.,
Cohen en R. Ilerre!,ri jn . , j . .,r ) i .. .J !..., j :(qrrrrll';Bír: t. ') -,J!.ri
ÀIaca - '. .,.....: \ irrr! .. .. ,i .,, ,. :lc. '.,t:..
Àkkabi í1.:Í)',',-- .... i -i,_-... -i Í-1.
Jozae

-qirJ ,'. fJ .-'"t,tr .^!r, jv',i.r ,ir,.,

M.

O LENS C2

O LENS C4
O IJENS D]-'
O LENS D2
O 

. I]ENS D5

+o -.'.1;- ,

,l

!tl,.|i,.

l

I

T. uozee. .,i rÍ - : § S, d v $ - I O .J Íl R it ir ïb'- rr,.,
;: itË;ï;t (gèschoric'*.gJr,"^r,i"c jptoiiiqll,í":-: .,. ;.1",1 ' ï' .1*'M. v.d..Heijden ,. ._, . .,".r.l: jtr, t:r--
{...Iiptg (ge_echorsb. we§ena nier _àpfomàir) . ,, ., .'." , .., .t . . , .r
9. ïabri en M. Singh. ... , r......l...i .r,. r.(ouderg s.v.p. even kontakt opnemen {et rpaul -v. d. _ SEeen) ". i,, -.S. oufrighe
D. Nagtegaal
,1. Svhild (geachorst wegene niet opkomen)
c, Maduro (s.v.p. één pasfolo inleveren)
P. Hoet

O LENS E3
O LENd E5
O LENS E7
O I,ENS E8
O LENS F3

-- -..1 : ,

B
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AF g E REU RD of N Í E I ???? ,,,,,, Bij twijfelachtig e,eer nogen de
spelere van D!-U.!L-.ES VàllAF 08.00 qur (nieE egrdèr, wanE dan vreÈen wij eqht nog niece)
nàar LENS be1len (3661314) en nergeng anderE heen of hun wedstrijd doorgaaE of nieE. MoeE
je vooR:08.00 uur verzamelen dan ziÈ èr niet.e anders op dah §evrcion tb kórnen.
De spelera van ÀL_ÈlE--gg dÍe VooR 09.00 uuË moeten veizamelen mogen bok naàr LENS beIlen.
verzamel je echEer pas NÀ.09..00 uur. -. zèEr dan de Tv aan eI| EEem-af op b.La:.§-q2-JeE -

LoKÀTBx. zij laEen zien welke wedstrijden zijn afgekeurd, waarbij de thuiaapelende
elfcal]en worden getoond bij afkeuring.

S C E À D L Ií'p n O è R À Ë U:Àf it, ::' r',.:'::''"-.'-r'''r'i?i i

Bii aloehele afkeurinq r.rerken we deze week vreer een alternatsief
vefoEËEtEi-fu,r,8 epeleie en Ieidera meu bij zich ; sportkteding,
EporÈochoenen. Er zijn vele alcernaEieve denkbaar zoale voeEballen in heE zuiderpark,
hèt Etrariil, verhard óp Kwiek sporÈ, in dè zaal (alleen voor E en F) of toch ergens een
$restrijd spelen op heÈ veld of op heE kunetgrae. Gewoon overal rekening mee houden en
komen hoor llll

ààNVà.!rG EI{FIÀIII.AN VBRZA]lEÍ,Ir(,D

Heetvlièrweg
r Eràinen
: Erainon 

"t{eeEvlietweg
trainen
trainen

i tràLnen
traine!i

" 'trainen
' kungEgras
ktnstgiras
LraineÉ'hunetgrao
trainen'

lrogtanma af . We.,
Erainingspak, voeEbal-

2.30

en
op

At-

c2

08 .4
\2,0
09.0
10.3
09.3
09 :4
08.3
11.0

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uyr
uur
uur
uur
uur

14 .00 uur
13 . 00 -uur
!.1 .00 uur
1I.00 uur
L4.00 uur
10.00 uur
08.45 uur
12'.00 uur
09.00 uur
L1.30-uur
I0.30 uur

r09.4 5 uur
09.30- uur
1I.00 uur

I,lilhelmus 'À1 - IJENS
LENS' À2 en B2
LENS 81 èn Cl
tlilhelnug. cI - LENS
LENS C3 en C4

. LENS D1 ir'. . . . .
LENS D2 ii., .-. , ,
LENS D3 en D4
LENS Ds,' E2 eri ,E4

RVC E1 - LBNS El
RVC E2 - LENS, E3 

,

LENS 86, .'E? en E8
RVC Fl - LENg F1
LENS P2',' F3 èn F4

I
I
1
0
1
1

3.0
1.0
9.4
4.0
0.0

0
0
5
0
0
5
0
0
0
0
5
0

9

(auto)

(auEo)

.:.

uur

. .t Terreín RVc : sportpark trPrinsèg. Irenefl ':
:i, jr.. - .:,.

R B Í S í E S >r'>r; stond er wotige eèk Eoch een foutitti gironumner in' de' LENsr;';e .

IIeE goed.e nummer eaaroP het. geld van d1 reisjée noets worden overgemaakE ie:',..]-' '207392 t.4.v. P. v.d. SËeeD, reiaje3.vàeBbel Èe Den lÍaàg,. .

HeefÈ uw zoon al betaaid ?????ttlt , ,.. ,.i'r ':
'tsÍ

B A T I E S ,rrr>> DiE gironummer EEond er wel goed iir. Toèh'
E binhen op giro , 336777:'e.u.v. peeitliÍíteeaÈer .L.EIIS '1
èr niet met dè gegevene van onàe admlnleEratsl,e, een groot aariÈa
'op'1 iíiaarE rnoeiÉ ' Iedereen' die niet via een periodiekó overechrí

edige konÈributel beEaald hebben en . r..., dat is al ovqr een k
Ir. .

XOÀITRT
weinig EoÈ nieE
Dit spoorts eèhts
scaaE nog open.
beuaald da voIl
weken.

kwam er

poEten
vrn9
eine tsee

1
j
I

T.TSEOC,RE f ,rrjrr Vorige week atond er iets.'in'à.'.'iÈilË..r,l. ov"r i" i.ri.uw. 
"ub-

sponEor van IrENs t.w. DE IIROLÍJIKGIROEP, §u kunnen ue er. weenieÈe, over echrijven want
DE. WOLI;IKGROEP nodigt ÀLLE LBNsers uÍE om a.E vrÍjdag in dó uilhof de ijeihokeyriad-
Etrijd bij te r4,onen EusEen : Elirg 6ROBIEIIEGBN oE trEEllglRÀ !,IYERS. genioren, jeugdEpelerg,
erainere, - Ieidere die inÈereeee hebben veruachEen we a.B vrijdag 18 februari cÍEeen 20.00
uur en 20.30 uur in de hal van de bl,nnenbaan van de Uithof.
Een iJ ghokèywedsErljd duufÈ to! 22.45 uur. VEEL PLEZIER !!l . \., r: -'

B .E L À Àf .E Í ,r'r'> zo nu €n aài bèalànken wij èén laantàf':betËóiien :fóor h1ín iàfet.
Deze keer gaaE onze dank uit naar eetr tweotal dameE E.t{. sÀgEI]à. À!ÍniIG die ons jeuEdÈ.rai-
nlngsplan heèf! uitgeEl4>È en op flop gez6t, r,raardoor'.aanPaeeingen makkelijk door te
voeien z.ijn. ook rnerrrouw VÀtI DER VooRf qrordt bédankE voor het her8ÈeLlen van de ehirte
van LENS À1. Binnenkorts volgt nog een aEapel. Nu w6 Ecjch àan heE bedariken zijn : ,rluuy
sPàÀlgs en SÀÍ,CEÀ cÍrÀUDBtlÀNg nanen.voríge week sponEaan eèn training van LENS À1 oÍer èn
riÀfrE:tcB srcEuoRtiÈI dëed hetzelfde bij dé training van D2.. oe"spelerÀ rnaar ook wij '.
waarderen dLt zèer en wij zullen danook beslisE nog eens een.beroep oP ju11ie oE op.

T O U R N O O I - O V E R Z Í CÍf Í'>r'>' §lnds.deze week hangt er$eei een
'nieuw tournooi -overzLcht. in ons clubgebouw. .Er zijn heel wat tÀri j zigingen op de eerELè
vergie gekomen. Nu hangE-'ór een rrrij definiÈieve 1ijsc. Noteer de daEa alvaEt Í.n de
agenda èn naÈ.uurlljk houdan wij dezE daEa allamaal vrij. Na I juni wórdc er niot neer -

gÀvoetbald en ie dà camping aan de beurÈ.' Àchberin deze LENsrevue tref jE heu volledige
óverzicht aan. BvenrueLà wijzigingen hieróp zulIen plaaievinden middele de bekènde

.-;,1 . U, !. '*,- ',1 .
.. - _ -.. t. .'

,r:il*6r
Í-,r

. - i.'1



I

' *.'.r' . -'1,,.'rr i ri\! ?ett -.' i. t L .r''/lr \,.rj.: , Èi | -. _. ',' rl)39!$ Í -..i- ':;1. i

v ile d''1 t;bàt"l_li.ï àï,;1,,,'ri.a'.de leidere hebben een.àanËar ó.p.eràré,,"r, Ës,,Ba
èn Eg inöeschrèven 'voor een: tweetal 4 Eegen 4 tournooien oP woenÉdagmiddag 33 fcbru'rt
iï. "i,tàÏ'Ii-lji";;^;;;; Ëiï p..ina".p ...r1. p. Bpeler' àie iritseàoaisd zijn kiijgen nos

iàiràiI-"ià;í"-i"id;;-.;àí z" r".aèn a.a. woenËdas 23 febàaii om 13.30 uur 9P LFlls.,
verwacht. ; , r:,Í. ...r,. J.,,t.. .-

vos s EN;I AcfrT E - KL Àg g t R s rr>,>> op zaEerdag .26 . f"Gbliuarl .' .

.ràrí"i.c àà Èrot ""h harÈàrikke, leuka ' vboe.enj acht voor LENs 81 b/n E8. Geen voetbal
;;;:'iil;'";";-liïità. ."ir-""i .veel .plezter. -(zie 

ook de rubriek van. de Evenemenr.enkommiE-
':Í;; t;Y";;;"íIàiïàrïe-'p"il" "r, ieidere van rr'óo "r C7.n 1?'oo uur'

z w E I{ !í .S !I' vo'or D '- K,L À s..s E R § ,,,,,, Ook voor jullie organieeerÈ de

Ëxó'"í àl i"lr""rf ieEe 1euks. Na heË voitballen gaan jullie oin 13.b0 uur- z-wemnen in nDe

D^Àr,Àl..?t, ívERvoER 15 E'CHT NODÍG !!!) Na het zwemmen lekker PaEaE eten oP tENS ' Dat

;I;à;;; !"):fïi!."1à+,nieuwa. bj'j de- rubriek van de EKo t" i:1: ."t"tt'*:'.,,;'. .- ' i

r El s;,-.'ii'-p'rii,'s,- ea .;'..'- ór|.piptt' vÀ{r DE !ÍEEK 'J';"-e1Ée weeÈ is }iet
nu een finale voor LENS r.[ig-r'ili +ij dt l""tat..j"ten echt we1 gewend' Toen ecÈter 

.

qinq het, om pronoÈie-.-en "" p""Ul;à; we'aà. deg."aatíó te ontlopen, Éij- naderende prornotie
i;"É.";;";; ïÉ.i"i=''Jor.risii"k"nd poEigi;f àanwezig. Bij dreigende degradagië blijven
;;;ï"-;;;;; ;;;-;; àË-;;-;ijn late'n"4eetal nesat ieve. seiuiden horen.' een bekend seseven
iii-r"à"." "àrÉniginö, a"r-"ÉÈ É+j r,rÍS. toch- íopen wij a.a. zondag heel _-veel..poEit 

ief .

inoeetelde ieuqd6Deler6 en oudèià-.te zien om LENS 1 t.e atèunen in deze moeilijke tijden"
;ïÏ;";:;: i;;A;;";i;-;.iii.ài"iià, Hermes Dvs op bezoek komt iE onze 6teun hard nodis '

;ï;";.-;;i";-;ài-zij n is onze puErÍ, vÀN DE wEEK- en.deze. keer is dar crveRD-sPRTyl..1:
ii.t.t. man van LENS D2' Drie kàór per week komE hij nec z'n broer uLE zoetermèer over
mer heg openbaar vervoer !*-i- ii"rià" en ce voetbiÍIà". nat iri' klaeee.en hij veiàieàt '.

het dan ook om bij a.r";Uàï"ngt-i][l-wea"!rii a Pupil .van de week..te zijn" Íle,-\'en'achtsen je
om 12.45 uur op IJBNS. Tot zondàE. "' ,) i : ;J ;,.'.,1 , ,r',

§h g g S CË-OAW f NG.E N..,>>>>> Hetaaà kwemen LENS À1 en Cl afgelopen .

weekend niet in aktsie., Voorat voor À2 lvaE diÈ 6neu :- was eerEE hun wed6Errld aEgeKeurq'

ir-iiàii-t i,t-r'.i--,ràlà -g"ga maar had weEElanqia te weinig EPeIerE' :lt.Plgb:f:r nos wat-te,.
ïI."r.r, met de ceqenÉEànaàrÀ va" Dso,' waar allee afgekeurd'waÉ' HeIaaE geen succee''De
:;ïi;:"r'i;'"Ï;r"àXiï.iiöl ieNs c1 moe't naar Dso ooÉ hi.' a)-Iee afsekeuià en proèerden, we

irr t" r":r"]en met. de Léqengtahders vàn DSO, maar helaae ook hier geen Euccee. Het:..,: '..

liir,àrriàË.Ë:ËiJ';"à;t;';È;;""gi"s"" laat vàak te,wenEèn over' De Y?ge:Lijg:* 3!..i3^;^:
maandagavond voàr À2 en'cI gingen ook nieu -door.' op hardè-velden vler, nog *:.,'.:3-38:i"t
.".r aé doordringende. Icou en dé ijzige wind maaken voetballen niet ech!'llql.rcr9xxerr'l K '
'Dus keurden wij Éeu af. Tot Elot de uitElagen en de binnengekomen verslagen' -' " .

U I T S L.À G E..N- . - ....,i r. ,i ,, .,

Lakwa À1
LENS À2
LENS 81
Bohenen 81

I

- L,ENS À1
- Weaclandia
- cDÀr.Bl .r.
- LENS '82 ..

'-'j_i

. ." 2 - 0
À3 àfgekeurd

..4't--2
Dso C2 .,, .' - LENS. c1 aEgekeurd .

Lakwa C2 ' - LENS- C2. .. 2
r{Bs,c3 :-. . . - LENS.C3 " i 1..--
I,ENS c4 -',fuvencas C2 1 .- -
LBNS Dl :" .,, - ÀDo.,Dl .'..'.0 -
LENS D2 .. . - Scheveningen D1 1, :
LENSD3-. . - ODB,D1 . 1

LENS D4' ' : Àrch/orna6 D2 1--
LENS D5 - QÍiNIUE D2 4
íIàa""Éur"r, E1 - iENs E1 ..
LENS E2 - RKSW El .' 11
RKDEO E2 - LENS E3 1 -
àri.f es - LENS E4 0 '-
LENS Es : - RÀs E3 9..- '-.vcs E4 ': LENSE6 .'1':":-
we6tlandia.E5 - LENS E7 .-4
LENS E8 '-'sEcE3.:. 0 ;
westlandia Fl - - LENS F1 I -
iÉxs pz . -'RijeÈijk Fl . ' o. .-
Schev. F1 ,, - LENS F3 0 -
LENS F4 Gravenzande F5 4

6

6.

0

3
,
6

6
7
4
1

11i
.1

tlet ie geeri ïakkèIi j Èe opgalr. oni' a1§ in-
vallèider oD tse Ereden en daE wa6 te mer-
ken. aàn de at enÍgeinds gewijzigde op- ',

etellino waarrneè we het veld beEraden.
Laq het-aan deze oPateLling of aan het
epéI : Het zal alEijd een vraag blijven;
(-Hé PiéÈ, sEaan de hersene echE. langs de
liin?) rnaar twee dingen zijn zeker n.I. :

eei overeinníng en een rniddeveld dat vol:
Xà."" "àq 

waa.-H"E wae dat de tegènBtan-
der daar-geen gebruik van maakte anderg
had ik he[. niei'zo ger'reten. Toch gefeli-
cit.eerd mannen en volgende. weëk'weer meE
i;;:-D" ,àà". ràn' Bmíah b'eddnrt voor heÈ
vlaggen en de oudere voor het'vervoer.

CEES

IrEl{s c4 - iruv6+tsi6 (1-21

Ik had nog zo gewaareqhuwd, maar wólk 
.

eoeltvoe ie heÉ beete : IJerk- of tech-
niààirizàecuar ? Bij het eerete nioet je we1
komen Erainen om je conditie oP Peil Ee



- wer
aan
Iie
n1e

k van Àbdu1, Ferdy en Ronéo nam de
valekracht van Q. al gauw af. Toen ) t-'
ten iulIie zien dat aI heb kn-rit nog,-
E ve;Echoten wa.6 en jullie weer de

houden, heE tweede leer je geliJktijdig
bij een Eraining. _ l(orÈom altljd komen
Erainén ! ! ! Een goade wedétrijd \daarbij .

de te6L'ÍiiÈànàer; ''mèE waÈ tnazzel, aan heÈ
Iangste eind trok. Ik beir èr van'ó-vei-'.-
ruiód dat ju1liè echE t{e1 belei kiinnen; 'l
maar het moet wel met 100 g inzet. Vol-
gende keer gawoon beEer ! I Met dank aan
àe vele :ÈupForEere : " § :. -:

.,- l
CEES - . '' r': :

i_r' 1r

LENS Dl - gohsvàpl'pa6l1 '(1-0)
.' t! I :--', ï

Het rrlas weer een goede wedstrijd van bei-.
de e1fÈal}en. -Mooi eamenepel .en goed hee-
perevrerk. I{ie een goal Eeoorde was win-
naar. Gelukkig wa6 daE vooË LENS i een
mooie paes van Ruud en knap afgèmaakE Àrr
door Janel.. JongenE we hebben weer gèno-
ten van ju1liè.,- .KLÀssE !l!l ' I ...

....
IJENS D5 - Ouitlcuo D2 (4-2)

-

In de 1e helft werd er aan tBNszijde goèd
gevoeEbald - ar wàrd goed Eamengegpeeld,
en de. verdedl§ing wae zeer aELenE. voor
de rust wdrd ór àan ook een vErdionde
vooreirórig van 3-1 bèreikc. Na de rueE '''l
werden juIlie te makkelijk vraardoor Q.
tlleer vaE ap hèt spel kreeg en Eerug kwam
Èot 3-2. Gelukkig beaeften jullie op tijd
dat. er 'rgeknokt" moesÈ worden on nleE Ee :
verlisZen. Door het goede verdedigingp. ; :.

aanval opzochten on de eindBtand op 4-2
te zetEen. lrongen6, zo zíe ja maar, win-
nen gaaÈ niet altljd vanzelf - je za1 er
ook eens voor moeten knbkken zoals in
deze wedetrijd.

TEUN .,:.i
.'i., ,:.

-., . .,. ;).... .

.' ker IJBNS. .longena een verdiend€ overuin-
ning en net dit sogrt. voetbal kunnen we
a.B; zaÈerdag. Èegen Laakkwàtt1er €ir ne: '.
derom een,goede.'pot. van maken, ;.,,^ - ,

... * .í .xi.: Jj . . .... .

:..^. JÀN a-r - ji.:

. Ook Ricardo 6chreèf t

' Eer6t. kregen wij de aftrap en sieelde de-
. : . hele Eijd.over tot vrij een foutje maakte
' , " a4 de tegenparÈij had de bal. Zij echoEen

op het doel .maar die hield ik tegen,'wij
I 1 gingen weer naar voren en toen echooÈ .,, , Freddie op het doel diB iemand van de '
: 

- { . . tegenparti3 tegen zijn hand' kr'éeg.' PENÀL-
, . :-fY. Niela nam de pingel maar mieÈe., Even -- laEer acoorde wij weI en 6tond heE 1-0 .

_,r,a'...voor LENS. RKDEO kwam opzetten en ondat-' .' 'ik weg gleed acoordeihun 1-I.-In dE-ruàt.r
_- wroeg meneer ltuÍ16 of ik rriou b}ijven kee- .

'. f iren sn daL deed ik ook. Toen de tweede: l helft..:Wij gingen weer Èikken met elkaar.
waàrdoór wij voor kwamen mèt 2-1. Zo ward,

' de-eindstand bereikt. JongènE blijf' zo'"' doàrgàar.' - l'-' 7- ,--.- i-í, I'" í -.r,r11i. kàéper RIceRoo ,

.. :t ;- :r , .ír-i.

Met een hkoude Etart.í begonnen we en met.
. een 6frel1e uÍbraaÈ-' kon.Vincent" eÍ voor "
' zorgèI: dat we na enkele minriten op 0-1

kwarnen; Deze voorsprong bouwden we uit
met móóie akEieg van Gary en Stephan toÈ
0-3 ." OndankE. tegsnakhiee .van Q, werd heÈ .

" doel van LENS 6choon. gehouden. onze kee-
per Remco vond dat hij lang genoeg Lu6aen
de palen had geEÈaan en ruilde het kee-
perstenue meE Seephan, Hij lrag het dan
ook die de eindEtsand op 0-5 wi6b te bren-
gen. .rongens een verdiende overwinnlng
uaaraan jull,ie allemaat- bebben meege- -
werkt .

t.EliÍs x2 E2 Í11-11

HeE was een leuke $redetrijd en h'èt ,"r ï
een koude dag. líe begonnen goed. Door
goed earnenspel kreeg Kevin de bdl en die
gaf een mooie pase naar Àchmed en hij
schoot de baf nooi in heE hoekje, 1-o "''
voor LENS - zo gíng hec door door'de e1f.
volgende. wéek hoeten we Eegen CïomvlieE;'
de koploper en aIs we weer zo goed epelen
uinnen we vaat .

ACI{MED. 'BÀRT & MICHÀEL '

RroEo E2 - I,ENS E3 (1-2)

Zonder jUllie'leiàer Melie (hij mbeEu '

bov,,wwwwwwlen ! ! ) gingen vre richting Noot-
dorp, Het praatje voaraf had eenieder
goed in z'n oteIi geknoopE vran! er werd
niet op elkaar of op de echeids geachol--
den. HeE werd duË een leuke wedËtrijd om
naar !e kijken rhaar vooral om te spelèn.
Enkele hooglepunt.en waren o,a! :
- gemiste ótràfechop viin tlielÉ (volgendà:
keer beEer) - 1-0 voor RKDEo - 1-1 via .

een akuie vah Robbie (goed doorzeEÈen)
- 1-2 dooi een 6choÈ van NieLe (knap af-
gemaakc) -, diverge kansen voor een €ter-

I{eer getonnen - 94 zo door. Jullie zien
dae alB het Eanenapef, goed is en de ver-
dediging in orde, dat juIlle kunnen.win-
nen, ÍJaEen we daÈ erln houden - OKé !!!
ÀIe julIie op 16 april meegaan naar de.
biogcoop of Scheveningen laaE dít dan
eve4 aaD nij Í{eten. ouders gaan deze keer
niet mee en àIe je meegaaE moeu je 1
gtrippenkaarE en Jr 30,00 meenenen, Laat
heE tijdig weten ! I

a.uteur onbekend,

IrBls E6 - VCa_-E{ ({-1)

SONJÀ

È1anàtr F1 í1 - 111

.Íongens dit. waE weer een Éancast.ieèhe :

wedeLrijd, Na 2 min. aI 1-o en de doel-
punten vlogen ong om de oreri die ju1lié
EcooÍdBn. Toch aÍ eil Èoè 1et.E meer aver-
epelen. l{e hebben weer genoten van ju}-
tie.

t
+8*

DE OUDERS VÀN F1
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DE LENSREVUE
l" t

weekblad van de voetbalvereniging LENS
. 67" jaargang, nummeÍ 28 .' .

van de REDAKTIE
Lever uw kopij vóór maandag in;
wijzigingen zïn tot maandagavond mogeliikt
uitelstè inlovenermijn kopii:
Maandag 20,00 uur in het klubgebouw ' 

,

STEI,!IíE.Ií' \.'

LENS

Tegenwoordig kan men -koud en ki1 geauEomàEigèerd
steminen; maar vroegef wàE etemnen een aardig '
Èijdverdrijf en leuk on, Ee.doen. . ÀIe kinderen
"IàeÈige' vragen eLelden op waÈ/wie je ging EEem-
rneir, dàn vertàIde je dat hec ging om de verkiei-'
zing van het beste biermerk en dac je gekozen ha4
voor Heineken of als je wat genatigd waE voar
ÀnEEeI MaIt. ,.

In het EEémlokaaL kreeg nen een opgevouwd papier
in de. handen gesÈopt. Daarbij moeeE men erom
denken daE heÈ niet viel want dan rolde het epon-
Eaan uiE €n.was "Lèided, in laEi-cn. ' ! *-i 1;. ï r:

wij weten niet hoe het. u vergaat, maar heeft u
weLeene een landkdart uiE- en. weer, inEevouwen ?-

Heb ding zit dan nooit meer zoalE heE hoorE. zo
ging. d.ag ook met. de verkiez{ngqlij "t . ,

vervolgene werd men gedirigeerd naar een Eoort
omgebouwd openbaar urinoir,en.daar begon de 1oI.
MeÉ een rooà potlood dats vaBÉzat aan een EouwEje
kon mèn een hokje rood maken.

. t'
Men kooo vàor een Partir.EEéundE hun programma !

Dab poElood bracht je ook wel eens op'een ander
idee rrant wilde men rechti \,reten waE je er van
vond dan Echreef je over de volle breedte eèn
kernachEige Eekgt. t.

'lL,' ,

t" 
"reima.i 

ii"i -trr.a alleeri' maai àömmenÈaar !

' ' .'r", .,.: 
_

zo gaaÈ hèE ook bij vereniginleri, ldue ook bij 
-'

LENÉ.. De club heèft een prolramma en Eimmert daar
nee. aan de weg' ; : à 

t',..Jr.-.,- 
,\1:-

U kuni sEemnen voor dit programma en oolÈ nog
t.ijdens de tueeenÈij.dee (ÀLv) verkièziilgen. !l
heóft gekozen vger LENS en BbeunÈ daalÍom ur,, club
door dik en dun....ook aI gaaÈ het nieE altijd
even goed.

Binnenkort zijn. er weer
werkiezingen en dan no-
gèn we gaan stemmen.
ÀIIe pattijen hebben hun
programma bekend genaakt
én zijn drifEig canpagne
aan het voeren on de
k_iezerE voor zich te
wlnnen.

LEl.ls
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Jr v.d. Lubbe
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Tol-: O7O - 323 35 25

:. I
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Jan omoinstraai 37 n

2552 KA Deo Haag
Tel.: O7O : 397 65 32

.l' _
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... r_ ._f _. ,. n..HelaaE worden de " LBNSverkiezingelij stentr dè laataÈe tijd nog al eens van kernachtiqe . , ,.'
tekÉt.en voorzien en zó doende dànkeà eèn aanEal..menÉen àat dig de juisEe we§ ie om Éun-stsem
t.e lacen horen. HeE tege-ndeel, iE waar, want wilb u daE uw etsen gehaord wordÈ?

plaits dan "u* ,,""in op een l.ijet van éè; van àe veïe komnieeiea en euel u vetkieeÉaàr. ' i" r

v{ij, en velen met ons, ratemmen voor LENS lll u ooK ???!rrr

...,,1.r,

', tr

E

..r,i* I i rl

'. $À RE.(D)ARTTE

. It

'I

B E ZW ÀR t ,!Í vAD , tIIg * ,rJ,,, In een brief aan de gemeenreraad rekenE. de
voeÈbalvèreniging LENS bezwaar aan tegeh he! InEergraal Uitvoeringsplan.

De voorziEEer wijeE er ln zi
gebruikt on woningbouÍa mogel

jn
ij

voorEe VermeldÈ tiii-aae de beeènltlarè rnidiielen zijne inziene Ët.;tc" eenzijdig worden'
aanqewènd vaor'enkele EporEverenigingen in Den Haag Zuid-ÍlesE. .

Het beàÈuur van IJENS vreeeE verder daE dóor de EoekomeÈige 'onÈruikkelingen ín de wooingtouw ,'
en de daarrnee eanehhangende iràrdichcing ,Ían het sÉadEdeeI Escarnp de drik op de velden-van
I,ENS a1s maar groEér zal Wor'don.. ' ,- , - . ,

Bn daE is een grooE probleen. ondat. de kwallEeit- van het veld door de ongeechiÈt.e aLiucEuur
Van de ondergrond nu aI vaak Ee wenBen overlaab'. l,: -,

blief -op\.dàt het plan de eporÉaicomodatieE slechce ale niddel
k te maken.

IDo voorziÈEeï van de voeEbalvereniging dringÈ in';ijn
van de.gemeente on te komen toe een aanpaaeing van de
Een.

i
t. ., n ,

r bran': pogÈhoorn nr. ?, woensdag 16 februrri 1994

voRsT il de ciR

:,
brief dan ook aan op epoedige actiè
accoírodatie aan redelijke'gebruikeo

oen beksnd gezagdri "VoreE in de gEond....het.
l.Jant zelfa i
§teen er nog

eí lec nu op,

r-.

rl

4Í\É;' "..

O l{ D >>rr»
voètbal op z'n kont. Helaas een voetballooÉ weekend - maar dan ook tolaa1 loos,
vrÍendechappeli j k epelen,tas .Een EEÍengsEe verboden. op vrijdag heeft paul v.d.
al1ea aan .Sed1i1 om.,Ío.9r teld 3 onEheffing te .krijgen. :
Men was echEei onvérbíddelijk : GEEÍ VOEIBÀL llt met ale opgaaf van reden dat,
dan de bovehEÉrucEuur er afgelopen zou Ídorden.

Wij viagen one in
Íolgena onE heefE

Maar ja, wie zijn
mochten we ineens

- = --.* == 
'aE

==?E=

alte ge'nrbedentet af erelke 'bovénetructuur bedoel-t men eigenlijk ????
veld 3 helemaal geen sbruccuur - laaE staan een trowen.

,t,.', :,

wij ? Ook de gemaenÈe ia echijnbaar de klute'kwÍjt....afge1open maandag
op vetrd 3 Èrainen/spelen I Wià begrijpt. er nu nog ietE van ??

PUPÍ E YÀI\I DE gIEEK
fs heE nleh !e re(en dan ié heE, wel de vorEt die onze pupil

,van de week parEen apeelt. Maar civard volgende keer betèr.
Dus niet. gètreurt,i want de eerEt.e de beËte thuiowedeÈrijd I
van LENS I gaan wé het gewoon wèer proberen om jou de miaaàj
v-an je leven Eé bezorgen.-;.--,1 ,._ .-..t,r,:. , .

uw'na-r'e (d) akEie

tp,ot,Ir rDoaÍrÍo

I, 
"', '\il .i'

'. ;



s (e Voor àdressen én tdtetbonnumràers:'zte de cototciï oà'oaL. i
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DI{O I I,ENS I
DWO 2 LENS 2

t !,, , .j J--!( trlir

,1j9j;-r'r:,'

í{.-
het w

erepel

:1-

et door kan gaan vanwege
konden erè zelf gdài! Échaatsen, of genieEen van de oIymigche W ints
Helaas, alvreer een voeEbalweekend waÈ

liever zeff gespeeld. . . . Toeh werd er
eer. DiE keer
en. Toch Èaëlden
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ZONDAG 27

tiid thuis uit wedstrii ulenr. scheidsrechter veld
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ODB 3
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VRIJ ,
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I,ENS 9

vros 1
VREDENBURCIT 2

I . Lool/s2t" ..1. . . . . rosl /621- -. .
HVB .]UB.TOERNOOI POULE 15

,J. C. Sluyter
I.K.Sykee .r : ,

w. Zondag .

H.H, Bakkor
i i i',,.Àà, "

f,

}IVB .]T]B.TOBRNOOÍ POUIE 13
(vR)
(vR)

328e/646 : N.N.
VRIENDSCHÀPPEIJT'IK

IíIED S T R Í ;]D P ROGF"ÀJIINA Z ONDAG t t. -

iÍr,i:" Ï\

6 MAARI 7994

th

14.00
10 .30
11 .00
11 .00
12.00
13.00
11 .00

LENS 1-
LENS 2
DUINDORP SV
DHL 6
LENS 5
vcs 5
JWE}ITÀS 7

R,K,À,V,V. r
VEI,O 2
IJENS 3
LENS 4
TONEGIDO 5
I,ENS 6
LENS 7 .
LENS S
LENS, 9 DUINDORP SV

t0Lr /szt
L1,OO /62t
3o84/sss
3t2r/s66
3O9S/562
3135/559
3252/627

3324/68L

.,: .. ,r, f'? t
: ELKE DONDERDAG

: '. t. . ' i. rï
dè trainèr EamengeEtel
we-ek. Ij ", ."'

!,,. ..t

- b.g.g. S. de Nennie

:,TH, van Rooijen
. van SJoerkom .

. !r. v. d. Valk
'n' '""' ,.n.
.n. . . , .

20.30 uur
í.

d

(366 72 981

I
L
ll sl.
t:
I

i'
I

J
.I
P
n
n
n
n

n

.1
3

13.00

.2

.2

rRÀÍIVTNGEÀI' NTET EESELE í'fEt,';DEN

; t"
OPSTELtrINGEN >>>>>> I,BNS 1,, LENS 4

AFSCËRT;IYEIV..
F. sekeriÈ
W. Heijnen
A. de croot
G. DuiveBEelm
J. Witting
K. Khammar

1

,,+
: wordt door
: als íorioel-,t

(323 1117 30)
(sEe ro eg)
(32 s {15 5o)
(01891 1ï94

t/n 3
t/m,19

LENS 4
5
6
7
8
9

NS

BXJ PROB.LEMEIÍ";

IJENS
LBNS
LENS

i .J

,. ?.

Èl xuit< (36? 73 oo)
À. Elmahi (323 96 19)

i " .-.:li; k. nJlÍ

b .g.g
b.g.g

(327
(3s2

30 ss)
02 10) -

[,c I v.d. KIey (0174.8 1s.14s).] :-,.i,-'*-i" ilsil à;,r,'.1 ).'' ,.

i,
.:. lt -..

LÍGGÍNG TERREII9EÈI :

ií r,-ii:? ,,i.r'J 1'),1''.i t ,x1! 'r

vros
VREDENBURCH
REMO
TEDO

Mè}iE SEokelaan, Egcamp II, tel. 3670994
Julialaantje, trij vredenb;fehwegt .Ri js!41jk,.. re]. 39S22BB
sportcomplex ilulianapark,l eunte'ielteiuwegl tet, asosszo
Vretlenburchweg 176,_-.naast Overvoorde, Rijewijk, tel. 3997900

l"i ,., ,...tt | ;' r-r-'r:{i',
tt
1..."...-. -' . :., llrlr': ijíj Ítr.,.. 'i ïr.i'll i r.. ;4'r-íJ ,It"t

.'. 1

l

I



.Lcrngs ".de sporten rzcrn cl@ ZAA'lcrdcjer

A I T S LA G E IV: ook zaterdag vraE hèE a1 nleÈ mogetiJk t.e Bpeleni helaaa konden
we daardoor niets genieten van weer zo'n mooie poE vooeball

l,:-WEDSTRI,,:ÍDPROGHNITIA ZATERDAG 26 EEBRUÀRT 7994

lozo/oo6
7023 / o73

h

E. R. Hansildaar
(RESTÀ§T)

14.30 PZH 1
14.30 LOOSDUINEN 4

tENS 1
LENS 2

WEDSTRÍJDPROGRÀIItrJI ZAÍEEDAG.,5 NAART-,. 1, 9 9 4

I

14.00 GSC 1
14.30 DORR 3

.,LBNS1
- I,BNS 2

LO22/ 006
1os7 / 013

S. Schreyèr
,f . H. van Oort.

EvenEueel afmelden en informaEie bij.John Boerena, Ee!. 397 12 73.
Àfmelden LENS 2 bij B. v.il. Nouland, Eol. 01718 - 34523.

LTGGING ?TRREflgEÀT ,
PZH : Sportpark Kijkduin (terrein Kranenburg) , Schapenatj eaduin,
IJooSDUINEN : MadesEeinweg, Loosduinen, TeI. 3978920

ZRRL
VO€TBRL

. 
" ..1. ,

ZAALPROGRÀTTMA

LEN§ 1- BTc2 i
LENS 2 - gEV3 r

2-6
1-3

,

he1 3685964

TIÍE9IÀGEN :

VRIJ 25-02
vRI.Í 11- 03

19.00 chàmpionÉ 2
20 .30 LENS 1 . .

. I,ENS 1
- ÀDO 2

R1B
RlB

De Blinkerd
De Blinkerd

N. N.
R. obdam

rtr
LTGGiÍNC SPORTHAIJJEN De Blinkerd I SeinpogEeEraat 150

OP MÀÀNDÀG
' -' ,.-11 '.ti,. '

IN EEÍ KI,UBGEBOU!í
I, O T I N G .V À N

D-ééE ,/ e-ééD CUp

de

L4 UÀÀRT a.a. -o 16 " 20.00 u.u R

DE
vÀN
.DE

ea

UEIDENBOK,;ÀÀI,

DE IoTING zÀI. woRDEN \IERRICET DooR EEES .IÀNs![À::- ^".;:]
EN IíORDT FEESTEI.I,'X O}ÍLIiTST DOOR EBI WEDSTRÍ.'D

ÍT'SSEN SPELERi Và}I DE DI.ELFTÀIJ.,EII. 
." ..;,.-

:1,. i ,l

. DEZE IíEDSTRIJD VÀ}IGT ÀÀIÍ OU 18.30 IIIÉ.
.DEZE ÀXTrVITEIT STÀÀT IN iIET RÀDER VÀI{ EET

1OO.iIÀRIG BESTÀÀII VÀ}T DE EAÀGSCEE VOETBÀXBOND.

nÍ:t ffi FTti.i It

; ^-";.

,!



Jrrlf,@ StËen, Chopinstraat 1 03, 2551 SV Den Haag. te1.397.01 .54
ehàor: Arnold v. d. Doncli, tel. 397.65.32

VAN HET JEUGDFRONT Algsmeen kontaktpersoon:
Paul v. d.
Bii geen g

lcp,or-r***o^*il À-B-C-D-E eE F jIEUGD

À f B E L Ír B lI voor de wedBt ! íjden , bij :Pau1'v.4. sEéen (39?0154);1
zo epoedig nogelijk doch uiE rtllK voór de wedeErijd voor 19.00 uur.
B.g.g. bel1 eD naar Àrno1d van der. Donck (39?6532)

van de ,reugdkómni
nog oP
a€lIe

de dag zelf bellen naar LENS (365131.4) bij ienandIn uiterste nood

al L eeii
de dàg

l

Ír6in

A 1 26 febr 14.30

B 1 25 febr 12,.30 l

B 2 26 tabt 14.30
c 1 25 febr 11'00

Blauw Zwart

KMD À1, (rE)
SEV 81 (vr) 1.

KMD B1 (vr)

ÍIBs D6 (vr)

v1
\2
v2
v1
v3
v1
v2

.,:.,v, 2 \q

. -v..v"3 À
1

v3

13.00 r'
14.00

11.30
14.00
10.00
08.45

. ,, 17 .4s r,.

11 .15
.11.15

08.45
13 .00 (auto)
08 .45
13.00

'14,00 '
10 .45

. i 13 .00 (auto) .,

o9.15
13.00 (auto)

.r- 10 .3 0 (auro)
13.00 (auÈo)

Í 1,i.r' 11. 00

'. oo (aitbi
09.00

09.00

Dt{c cl (vr)
DHc c2 (vr)
verbureh c1 . (vr) '

'DHc c3 (vr,

',t
À1 ' (Vr)

t-"

)

ttuíà ' .

A 2 26 Eebr 14 ."3.0

28 febr 20 ioo
I Laakkwarcier À2 (wr thuiE

bhuis
Èhriis-
uhuie
ehuie
huLat.

li

"t

c 2 26 Eebr 09.30
18.30
11.45

c4 26 feb{' 7t,4s
D 1 26 febr 09'.30

13':
D 2 26 febr 09.30

D3

D 4 26 febr 10.00
13 .00

D 5' 25 febr

e

thuie

h!Íï

huis

uit
urt .

rul! . :

DHC D1 (vr)

"z Ír E u

v

verburch F1 (vr) ,''
VCS F2 ('\E)

28 febr.,
25 febr Hilhelrous Cl "(Vr) thuls

ttiuiè'!r' i

00 ZI{BUFESÍI''N.itilhelmus D1 (vr) , lE
(zie,lkopy)

uit
. uic

van r

M. v.d

.'l .t {: a-' 4

02 mr.E '

26 febr 11 .30 BME D1 (vr)
13 ,00 z w EIiFESÍI.TN

15.oo,GDA D2' (wr) : .r.i:

BMT D2 (vr)
(z!.e kopy)
uit Hengelolaan

kopY)
uiÈ'. DaaÈ,.en Bergeelaan
(zie kopy)

'-13 . 00 .Z,,tí..t x F E I T r.' N ( zie ;kopy)
.r'iadestèijn.
Héngelolaan'
'.': .1 .i,'. -.

(auto)
( auto)

"1i.30'
'.' 13 . 00

ZWEXF EsTI'rN(zie. .r'
F.EgTI"N

E1 c/tiÀ EA 25 fsba.' 11. 00
+.t.

S S E N .7 À C E T,(

F 1 '26 f'èbr '10 .00
F 2 26 feb], 09.45
F 3 26 febr 10.00
F 4 26 fobr 09.30

BT:'Z,OND.E

x.

uiE
ArkeIwé9,/Poe iaiir-r 09
DedetnEvaarEweg
Arkelweg/Poeldij k '- 09.00 (auco).

"l M. Singh

z:Lo kopy)

Verburch F4 (vr)
BMT F2 (vr) Hengelolaan

aauwezig van .de .Ie-ugdkommlsEie r',À la Donck
li '

n',f''r I r r
,.lt : r '"- .

,r:.

en P. v.d. SEeen" '

I

,! ï:li ,r l

'(,i .
Le;e8 onderaëaande koPY eeae'. goe doot !l!

"i.
opstellingen a1s bakend mee uibzonde

zonder Berg, M. Buytelaar, w

.B. Herrewijn, L. -vanl'.,. , s. Àlting .- "

.' . " .': J. ApPeF' , 'R. Kaf f a-;.. .

,,t :1.;. I

)

KlopsEra
't KlooEterOLBNSA2

0 tena B !.:
O I,ENS C ,3
0 Í,ENS C 4

'zonde.rzonder Lrl?,t,r.rr-- r,l
cohen,.D.'1.

'$'.
:i'

O IJENS D

O I,BNS , D :l5
zondei
zànder '

met

j

.i

zonder'

zonde
B. . SabrL ,.r r".

1. 1 L.'r.,í, i kl.,r -,i,
:!i r.: i,t., ',ii '.ià.- ,'j,.LO LENS E ,1

0 LENS. E:2
.O LENS E 3

0 r,ENs .E 8.
' rir

,E.v.Ft.

zonder
' zondei
' zonder
zoíder t

ï

t
t

hef

J. DroBEen
J. .TaaI -

P,. Muatérd

c.. Maduro

wedecr.ijd doorgaat
dan gewoon tè koften. .De Epelers
ook naar LENS bèlleni verzanel

vooR.09
g loti uur zéC daàrde Tv

'.'rI M. lDroaten . ,

.i.r-...P;t.Hoeb ,1 ,.. r,.
L. Straub

, wanÈ
hun'

en datr zits er niètB andera op
noeEen verzamelen mogen

een. paef<it inIèveren-
OLENSFl
OLENSF3

AFKEEN

meE

E"U R D,.
''1 .i.

of niec,

'i: ."í
- a)aa

08,00
die

NÀO

j

f -j' .r1 ri
of N. I 

"E.Í" '. ir* I:'"r ;i i:1

.00 uur
aan en g tsefu -af

waarbij de

dan vreEen wij echt niecE) rraar LENS
MoeE Je vooR

de apelèra van
Ée1 Ien

Dl t/m F4.-V-àNÀP i

(3661314) en
uur verzanel

08. 00 uur (nieEBij Ewij fÉilachtig weer mogen
nergenE anderànog

Ëeider
heen'of

op blz 602.vdn LoKATPX. Zij,Iaten zien
Ehuieapelende eIftal]en norden geÈoond afkeuring

wèdérri
pa§.
1k9 jd"i, :iil,dÍ9:kil'3;.tlre

bl
': .' 1 * s',*



r r ! I r ALTToD DOOR t I I I I

L

SCEADUWPROGRÀUHÀ
eij lCISgbg-Ig,I afkeuring mogen ÀLLE À-B-c ctr i kI"it""' deze keer eeng thuis blijven' -, a

Er wordE i.n. principe dan nieE getraind, Lenzij de Erainer afBPraken. maakt met zíjn groeP '

, NÀTI'URLIi'K GÀÀI EET I,.

Z Í! E MId E Nvoor de D-klasgerg en de V O S S E N iI A CH T voor de E-klaEeers

a,

Z W É DI F E S T I;t N voor D 7 t/n D5 "'>'> a's zaE€rdag 26 februarÍ
orqani.eerE de Evenementenkommiseie een Leuke zwemr-niddag voor' jullie in.zwerÈad I'De

goËczelaern Ee MoneEer. ALÍf,S IS GRÀ?fg !IJJ. we rekenen alleen op voldoende vervoèr
vi. de orde.". À18 het goed ie ÍnoetenÍ jullie eer.t voetballen' dus neem alvaÉt een

à*I""-f,."ààóil, en zwemÉroek, een lunchpàkket en waE Èe drinken.mee. LENS D5 gaat
,Ë.fri"ir..t<, vanaf HBS naar Monster tsoe en D3 zal na de wedstrijd enel naar LENS moeten

Ë;;;;. 
-W. vertrekken om 13.15 uur vair LENS,. Na'het. zelemmen krijgen jul1ie nog paEat op

is"s. o^. wordÈ weer Emurren. ;,EM ÍS ,ÍEER DAII VOETBALLEN' en dae blijkt nu ook

weer. Einde fèstijn om 1?.30 uur' i :- ,.'

>>>>>> deze week geen vaeEba}lèn voor
, een voesenjacht voor El È,/n E8. we
qoed warm gekleed (sportspullen Ehuis
ÀpeurEochE lange allerlei rare figuren'
e- beantwoorden en ook rnogen jullie en
Natuurlijk ook voor jullie PaEat. Einde

vÓs5EN;IAcET vooÍ E7 t/n E8
'iuIlie, lrant de EvenemenEenkornrnieeie organioeert
ir..*r"Èt"t ÀDr,E E-klas§ere on 11.00 uqr op LENS

Laten) : Pér Eeam vertsrekkén jullie dan Vodr een
NaEuurli j k kri j gen j ullie opdracht?l-t-"-:119:l c

kijkje nàmen rij a" . .. ívERRÀSsXNc).
,an àit feeEt om 17.00 uur.

E|IB - P ENAI,TyBoKAAT., voor E-rÉÀssER§ >>>>>> eindelijk is het
dan zover : \llxlICBNf vrD IrOoN v.q IJBllg 84 EIag op woensdag- 2 naart gaan, PToPer'Fn.'do?r. Ee- 

. .

à"irro"n tot de finale van heÈ penaltyrchieEen. De eergle'rondeE zLln brJ de verenlgfngen
)"iï"i"rrà"à.". n. *irr"""r. daa-rvan kómen a.s. roenailag 2 rraaru oÀ 14.45 uur bij Laakkvrar-
;i:; Ë;;;; ".-\r""ài 

15. oo uur Ee gaan schieten op de, keepers van Laakk$rarEier 1 en 2.
;il; à;"i;;;;r-mag ex schieren en ui Éeinderij k, gaar- de bgpt:,-g -naar de finale op 28 rnei.
íi"à""u-l r"Àt íg íe7í de ba1 neerleggen. 1.."í ààritoop neftènl'iiëh góed gerichÈ n ÉE-rak.

;;i;i;;;": j"tàti prÀài"" zoalE in dé-voopondeE op LENS. r{ee1 veel succes en wie
weet..... . - t ';, r'i' r r...-- I : ,"i. À ..

: ' ;,:.. _t '-'l
L O T I N e c-één / D-ééD cuP eD ,ÍEÍDENBOKAÀL >>>>>> Dit jaar besÈaat de',

ÍJvB 1OO iaar. Een reden om"een aanEal aktsiviEeiten weer gröots op Ce zeEEen. Fit gaaE ook

ài; i;;"';;;; ;;";;;; .;a àà roeing voor de- c- éétr / D-één cup en de meidenbokaal ' onze
;;.íi;i";-i; ievraagd om deze keer-ars gagr.heer op re Ereden op raaaril3s 1,1 DairÈ a.a.
N;;;;iflË ào"í ,. dír graag én heg za1 Éeslieg een heel leuk Epèktakel- worden. [ie
il."i"i""'*.a een ,,uedatríjd i""rroo, 3o verenigingen een D-eqeler _mogen_leveren. voor LBNS

à"]i"rËiràrr iOp tn.". Dairna de loting voor dé eàrsee ronde.van de C-één / D-één cuP.en
à:";";;^"il;i";i- alà, cÉË.-iànsna van Érudio sport. ook Marió rlan.der Ende zal hierbij
;;.;;;i" zi.in. ÀIIe ae"lrr".enae verenigingen iu11en bij de loting aanwezig zijn, maar-ook
3Ë,jï;il: ;iÉ;;.";;-;à;i" -Ëàí""g.céu.ídeí. rnos"í alree- meemaken. Dar zal een diukre zijn
;-p-;;;-:";;i.;. Í^le verheugen onÉ daar nu ar op' Meer nieuwe'volgt z'E'm' ' . j,.i

L E I D E R I.EN9 A2 e E z o C H T ,,,,,,6ind5 Ewee weken zijn vle al oP zoek

""". .." leider voor dit elf EaI. Dit. blijkÉ nieË echt'. mee tè vaU9r-I' :naarboch zu}Ien we

ar ih rnóéren 61a.,en een vaetse leideÍ te vinden. wri--óg'wre it"n/rit- ón" helpen. ttei iaai
là i':ràipJËÏc i""Ëà.l"iia." eri 2l.tournooien. Àanmeldèn bij Paul v.d. sEeen (39701s4).

:'l-
i. .' I - rt Í..0

? R À r ri i n'fst i;sÀis ca'/,'c1 e E"z o' C.E r,,,>,, ook zijn wii at.enrele
*.ken op zoek. naar iernand die óp'de dondàrdagmtddaq van 17'00, uu1 9/1. ]8;!0 uur onze
ào.i.."'.r^r, cà en c+ tan tiiirr"ir. Nadac Fred-crens uegenÉ reerkzaamhedén. ie geEEopE hebben
,Ë-"IËJaà-iifrl.iË"à.."""." hes gedaan. DiL iË echÈer niet ideaal. Het is een enthoueias-
Ë; ;;;;-";;Í;r"-àià n"g zo,n.1o-wek.n lekker wirten kunnen rrainen. rnÈereese ? Bel even

naar Paul v.d. sEeen.



ÍITDEN ÀI
IIen de volgènde

Él q. ,tu Èt7 Ec$t-

NIEUWE T.RÀTl\IXIVGS? B7
met ingang van heden zijp voor deze elf
trainingeÈijden va6tgeEEe1d :

EA

MÀÀNDÀG
VRIiIDÀG

18.00
18.00

20. 00 uur
19. 00 uur

I

i

jl .

À1 (veïplichl) 81
À1 (ve4rlichÈ):,. ... . '

WgENDAG vERvÀlT de lraini van de AI

ï
Mede door de snelÍeid vàn de

j

TOURN OOÍ'RECrr,ÍFT,CATTÉS
LENsredaktie èEond het nieuws: tournooi-oierzicht vorige week al in de .LENsrevue. De meEEe
teams ziEten volop in de Eournooien en kèmen behoorlijk aan hun trekken vanaf medio
aPiiL. l.Íe hopeí dan ook dat uIIie deze, data allemaal vrijhoude4. I)
Enke Ie wij zigingen/aanvultingen zijn :

A.EDÀIV .K
T >>>>>> nog maar eenE, wat men6

ÀBF-tournooi (vlae6enaar)
toosduinentournooi
FLoreant - tournooi

en bedanken, AllereergÈ MeliE Kipp, wanE

asgenaar maar in Den Haag

0 4 april
0 27 april
0 ?8 mei

0 BMT

Y i OII JÍ

LENS B2 en E3
LENS F3 moet zij n
LENS D5

hij maakte voor alle jeugdleiders een e met de adreegen erin van aIIe verenigingen
an Den Haag. Is altijd rnakkelíjk en Ie die zo'n boekje nog nieE hebbEn kunnen deze
afhalen op LENS.. Ziet u fouEjeE of onvolÈomenhe

èdereen
den geef dit dan even door aan one. Wij
kan deze !'fouEn dan zèIf hersEellen.publiceren deze dan in de LENSrevue en i

De eerBte correctie en heE iE maar dag u h'ét lree E

boekl
idërs

{

1
I

'

I

Èpee1t niet in.li

ook onze dank gaa
vRoLritKGROEP. Via
viijdag naar het
meesten en zeker

c
.l
J.

uiE naar een sub-sponeor van.LENS
hern gingen een grooÈ aantal LENs6erË afgeloPen
j shockey toe- Een leuke ervaripg vonden de

voor herhaling vatb aar .

aIle epelere mee, maar
is in grote lijnen : o
ziuvoecbal èn zwemmen.
Natuurfijk Elapen ( 2x)

l

t

f'.E.8 S T W E EKE ND vooÍ C3 eA C4 >>>>>> het kan niet oP bij LENs. onder
leid.ing van ceeEt ÀLting wordt. er op diE rïromenc druk gewerkt aan een Euperweekend voor c3
en c4 óp IJENS. De ouderE hebben via de eirelere de nodige informatie _meegekregen. -De
meeote Àpelere hebben hun financië1e bijàrage aI gegeven aan de leídere. Helaae doen niet

dat. maq de preE niet drukken, Het Programma op 18-19 en 20 maarC
ndeling-voetÈa1-ejóelen-darten-videó kIi ken-bowlen- zaklantaarn,
Eiqenlijk te veel]om op Èe noemen.
en eten jullie oP,LBNS. ?e gek duB !lll

I
I
I
I

B L E S S U R t Í.' E E D >>>>>> lang hebben we gelukkig
onder dit kopjelniet.B hoeven te schrijven, maar nu iE er weer
alle reden Eoe.lDaniel Cohen en Ricardo Herrewijn, beide van 81,
kwakkelen aI eeil t.ijdje met hun gezondheid. voeÈbalIen i6 er
voorlopig niet bij. Probeer i.,e1 zo veel mogelijk Èe komen kijken
boysl -Ruud Kaffa van D2 iE we1 heel ongelukkig gevallen; zijn
arir i" op twee Ë1aat6en gebroken. Het ie nog maar de wraag of
allee we1 goed §ezet i6. LaEen we hoPen van wel andere ie
opèratief ingrijpen noodzakelijk.

ook een ongelu:<iè gehad: geÉehèurde enkelbanden en een Etukje van
voorLopig voorcbiwegen op krukken, Voor beide laatsEe Epelers

orlopig- ei niet bij i6 èn dat ie heel vervelend. stserkEe kanj erd
n. I

I
t
I
I

I

I

.fohan Taal van E3 heeft
zijn bot ie afgebroken.
geldt dac voeEballen vo
in deze moeilijke Èijde
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I
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kapot ! ! ! !

Toch nog enkele VERSL à CEN

RVC E3
RVC F1

- IJENS 83
- I,ENS F1 : 1-4

i.
rseÀcrlI

,. .:' ... l .
. ..I.',.. , . .'dí
*:' ' llilherrnue À1\ T n'roeo cr .

RVC. EL 
' '

À1
c1 2-3

1-4
'-'I,"-"

Lokatel'';gai het heel duidelijk aan, zowBl o-P ïet- ÉporEBignaal a1e-op blz. 602 van
Lokatex.:ÀI het,.amateurvoeubal in Nederland,. inqlusief de D-E-F KIaEse waE afgekeurd-.,

tocir eeànd de belefoon ap EENs RooDGÍ.OÉrE![D I GÀÀT IIET VOETEJALÍ,EN DOOR ??

Totaal overbodig dug en bijzonder vervelend, Het echaduwprogranma ging weI door en de
spelera die er íaren voeÈbàIden op een harde, rnaar goed beepeelbare Erainingaatrook
onderling wat àf ze ePeelden alenog een echEe wedstrijà (zie hieiboven) ''.I{at.oPviel was
de elechÉe opkon6t, vèoral bij À2. B2 en F-klasgera. qamrier \'rant het wag. echt 1euk-op
LENS, Eiqenli.jk hadden we gèhoopE om o6í veLd 3 te mogen voeÈbalIen. GraE, 6Èaàt èr.irnmere
nieit meei,op èn hets veld,waÉ goed egaaI. Ideaal om te. speLen. van onze coneul kregen we
alLe rnedeweiking màar de gemeente goeida weer eene roet in" het èten met een onduidelijk
verhaal over de otructuur. van de velden .die kapot zou gaan. KuIt u het nog-.vo1gen??? Nou
wij echt nieg, Er is a1tíjd vJel een reden om eon veld af te keuren. wij. keuren dlc gedrag
vaÉ de gemeenee af, waE eàn flauwekul zeg, Zo gaats de voeÈba1EPorb... en niet de velden

RVC - LBNig E3 (4-2)

JonÈens ondanke dat het afgekeurd was Eoctr àogj eeí vriendschappeLeij ke partij tegen RVc.
Dit waE weer eens dè gelègérÈeid om juIIie eenB op een andere Plaats Le zeEuen en dat de

- keeper ook een6 aan voeEballen toekwam. Het ging niet eens zo elecht ondanks dat de
uit;Iag diE doeÈ venuoeden. MeÈ aom6 besÈ aantrekkelijk eamenspel en twee mooie doefPun-
ten. ,lullie zien daL ook op een andere pladte besÈ Èe.'voetballen vaIt. zaÈerdag de
vossenjachE en bij de eersÈe de beBte rrèdstrijd weer de normalé opeEelling, Veel plezier.
'Jdllie Ieider MELfS

TraiDiDq B-È 'lèB (a1t6ri1rÈiàf, voor v6ctbrl)

" "'''.,-{', -

- "-"'.- rl

:i. li

Er waren rnaar zàiren'jóàgen van de dilie E-teanË

. :.. i'*.rr; 
.

die inoesEen komen Erainen omddt.de ;
wedsbrijden waren afgekeurd door de kou. À18 er een algernaE
voor jutLie, d.D DootcÀ Jullto I|EL kotloÀ. Trainingen zijn ne
wedEtrljd. llat ook opviel wae dat van diegenen die we1 kwame
bij zich had. BeEtse ouder6, zorgr er voor daÈ uw kind zijn Ëp
koud maar prachtig weer, dug geen excuu6. om NIET te komen.

soNJA . " :. . - .', :.; !
.,r,1

ief programma wordÈ opgezeE
t. za belangrÍjk ale'eeí
n dé helft GEEN trainingÉpak
ullen bij zich heeft; hec tra6

.t

'r 
"' i: 'i

Í

n

,t

\
:

*8r

;t
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Jrrrrt Nieg alleenl epelerÈ komdir bonià in'de làSponurand. ook 'Í'-Erainere Èeted er leoï" te komèí. Àrno -van Blitstèr€erijk bIéseeérde ,

ziin knle zodaniq hat hii met, een hele dlkke k;rie naar het zieken-
huÍE moeet. oe díiqnoee ie nog nÍeu gè8Èe1d''
MouEa Baba moét weàr aan zijn hand worden geopereerd. Een Ecukje '
bóE uit zij n' heup'isea6E in zijn hand gezet.'Nu maar hopen daE het
lukt. Beidà ÈràiàdrÉ van harEe boteiàchap Eoédewengt !

LENS C2:

LENS DÍ: '1 "i:'
j,, ln

i'l

I

I

r'

t.

c4'

vóor.ln,rr.i.

eom r

TiTSHOCKE.Y >>>>> Dat. waB pech 'elere. Via de radi èn de krànt sèr.d
De wédrÈrijd Van

d
crËeirèwe!"
it kenbàar

n ging
geitaakt,

nieÈ door.
"maar tocliUErechE had te weÍii§

6Eonden ènkeIe -LENser§
6b

ii de UiEhof.
vaeE wel góed. Niets tiaàr Vrolijk'B.V

ieEs duB. , volge nd 'ij's-hockèyseiz'oen makàri we dic-:,
o

o

It

P V..P Í:..L vÀÀl p€ WEEK civard Sprockel de robuuste veïdedigeï' van
LENS D2 nag a..4.. zo PT'P , VAIT DE flBEE , IJN. Dats wordt echt .te gek. We verwachten Jnqag

eqiL2 .45 uu! gP _Í.,'ENs m e LENsk1eding bij j e. vtie r.veeE. breng j í j 'ive1

af loop, . dankzij EÀFO EOTO vlrrEo op de fo!9 met jouw., favorieb.
geluk Eegèn vELo. . Na

vooR DE l8E,EPttrS op 5 en .6 mei'a. s-. wordt er bij v.v, HazeËÉ-
wóudse Boy6 in. Hazerawoude een cÍ{eedèags mln ikeeperEkamp . georganieeerd door nlnge ReéhorsE
miníkeeper6kamp
De koEEen van.td

,. Op 6 mei komE Eevens ds
iE kaÍnp bedragen./ 50,-. Vo

ÈeepEr van rheE NederlandB E1ftal @ DE GoEy. '
r àrínken en lunchi.wordE gezorgd. Je.kan je voor'

-'2 - l?,
0 . -10

1 5

8
4 - ',4
4

3
7 --3

èriaderd .

dit. kamp .ce1efönleih obgèven bij: Inge ReeËorst, Kiomme E§8e:7,.,2?41' KP waddinxvtren,
t.eI. 01828 31360.,r';;

RtrsíEs.,r; ,De betalingeh van do ,meeste réÍ6Je6 ierlbdpt strèef,'^ Élecht E bij
D1, 81, È2 en E4. vaÍÍ-Al, 81,àCl, C2 en E3 komE er nauwelijkè.ge1d biónèn. Om in Èe

vreer diè datun...J 6cht duldèlijk zijn het
hoeveel teams we oP reia gaan.
echrij ven' voor Éoernooien rnóeE er

De
oP
pIai.rniíg

l- apr r'1 "(
ià om glet Cl, c2 maar'ook nec.El t./m: E4 aan

toeranooien deeL Èe Denen. clEo 20139X t.D. P.nl v,d, sÈcsE, tal,ajca voGtbal t. Dou Easg
op LENS 

ï
eidéis Ë

vacht op heE geld. IOI;ntanE betalen n'iàg ook. DOEN NU !ll 8nkele bij zonderheden zijn:i

LENS Àl,en 81: oórden 
-dàoÈ.de' I

I,ENS Cl: . wLL naar Frankrij,'í dat l-edereén mee
h; ldi j r' zL) n hier mee bezig

, 50r- aanbet
, naar moeEen 9e1 zeker weten

gaat,. S.v .p. aIeri.
gaàs naar Limbuig. oök .tiie ijn uè- meé bezlg. ook hier wilLèn wij -r22
zi:kèrheld:' e; v.p. (.jt 50, . à'ànbeEaIeÀ.

' verErèkE aI op 1 àprll, raar DuiE€Iand;,op 19 maarE
ngen. Dan kun-nèn

hop
trtj

en- h,ij van a]le -

nog hraE omwieeelendeelnemer'e J 14o; - tè hdbben ontva
Duit'B geld. KónEdntl ÈeÈaLen iE dus heE beBÉe. oh ja,'hebben jul1ie aI

'' ' een §eldig pàepoorc of ÉóetisEénkaarË? tlie6el alvasÈ Í 25,- óm in ''
q D-óarken. Meer nieui,ro vSto

erl
c zo 6Éoe
23 rÍlei naar

dig:nor"1ii *. '
LENS E1 E/m Ea j EI en E2 gaan oft 21,22

schai'n in Maastricht. . 1
fdE data ook naar Limburg.

Limburg. Zij eten en alapen bij
Zij eten en Elapen bijE3 én E4 gaàn op dézel

Fc crachE in Kerkrade.
De deèInenera vèraoeken om vó6r 1 april Í 50,- te betaLen.'

UTTSLÀGBI'.'
IJENS À1 IIBS A1
LENS À2 ,.
IJENS 81
LENS B2
LENS Cl
LENS C1
LENS C2
LENS C3 Quick c4

qgNA À2 1 tierondè. Hoewel vofledig. . . tlw beldè op
vrede nburch .Bl { 1 zaterdagmorgen op: tÈ t einrg v.m.

B1 22 de vakaÀtie. Wel vrat laat , maar afgeeproken
vEr;o ci 0 avond niaar te epelen. LENS'c3

- Feyenoord )
tverd op maandag
rerae hoel eporEi eï en epeelde na hrin wed-

cromvl i é E 1 3 eErijd nog een klein uur cégen LENS DL, zo-

0 a Eindelijk weer eens een volledigè kompet i -

Érpel.ere r.

7 1 daE dezè epelere nieÈ. voor-niet naar LENS
waren gekomen. ÀIE belöning een avondwed:Laakwa c4

I{vv' DI
Rij6wijk Dl
RÀVÀ Dl
IBNS D4
HBS D6

LENS,
Dl "

c1

LENS
LENS D2
I,ENS D3
Quiik sEepB D3 0 2 vredenburc

6tÍijd voór c3 bij triomph..

h. .cDÀ zal erel

4 LENS 81 deed wEër een goede EtaP
? 't tweede plaaEe door meE' 3 1 te iííhnén van

' naar dei

LENS D5
. karnpioen 'worden,
e gèeft o goed. a1e

I,iENS El
RKSVM E1 LENS , E2
Die haghe E1 IJENS E3 .
LENS E4 De SEer É1
LENS E5 Te Í{erve E1
I,ENS E6 Laakkerart ier 85
LENS E7.. vcs E5
IJENS E8 euiak E1o

viEeBEe DeIfÈ El 6
naar ook de Èweede PIàats
zeker rechE op promoÈie ! DEv,ro iB nbg jull ie
enige concurrent. Ga er voorl ! !
ook Í,ENs c1 lijkt op de tweede plaatB aE Ee
gaan. bok dezè tueéde plek geeft. recht op
promot.ió. Eigenl ijk hadden jullio van VBLo
moe ten winnèn öm Àog een groEere kanB Ee
maken op heE. kanpioenschaP., Maar. wie tre€t"
heÈ verèch il iE. sfechÈe Evroe Punten. Gewoon
de komende r,.reken blijven winnen Heel veeL
Éuccea l Mu over naaÉ .de g.ntva.nge

q

cràvenzànde F2 LENS F1
vcs F2 LENS F2t ,
OL lveo F4 LENS F3

r'q
5
2
1

5
6

Lyra F3 IJENS F4 5
gen !

n verel a-

|]

,1



LBrfs À1 - EBÍ' À1 (0-2)

Met een 6-L uiEnederlaag. die overigenE on-
gelukkig EaE EEand rras.gekomen, i.n ona ach-
terhoofd moqBE gr due vandaag een revanehe .
gehaald uorden. Na 10 min. epelen kwamen we
waE IoE uiE dB aanvalEdrang van de zwarEhem-.
den - leuke aanval]-en -v- olgedeÍr to6n ook van
LBNszijde en wedstrijd Btond voor beide :

teame 9p Écherp. Na èen half uur epelen ech-
ter vond HBs het juisEe gaatje err Ecoorde
beheerst de 0-1, wat.de étand oolÈ EoÈ aan.
het rusCsignaal wa6. Maar omdaÈ de meegbe
eèn perfecte conditie hebben en de
trainingsopkomst ook ge'rreldig ia gevreest '

konden we er in de 2e helfb een tandje con-
ditiè bijzetten en noeÉt. het gaan gebeuren.
He1aae zijn enkele heren heb seizoen aL aan
het afbouwei en zo kon het dus gebeureh dat
vJe na 10 mi;, aI 'tsegen èeh 2e treffer van
HBS aan moeÉeen kijken. Een gele kaart krij-
gen vaor een pittÍge overUreding is overi-
gene nog Èe accepberen, maar on een kaarcje
vrageh door t.egen een prima leidende dame Èe
lopen "ouwehoérei,r' ia natuurlijk dom en ig
deze pot onnodig verloren gegaan dootidat we - -
met 10 man verder mogsten - want kanÉloog-
$raren we namelijk niet. Toch een cornpliment
aan de heren die de Ëchade beperkt '/,riEten tehouden en zich meE.hand en taRd verzetten
tegen een grotere nederlaag. Jack en Miche]
bedankt voor het behulpzaam zijn, ondanke
een gespeelde wed8Èrijd in de B1-k1aE6è!!

. n ' '..:j. ::.-..r r ?r., ;, , j t- .

,HÀNS BORST . 
.

àen ap""r. Goed eanenapèI en rnooie goala
gaven een mooi eindresultaat. Klassè!
Wie gaat er 16 april neo naar.der,bioEcoop?
LaaE het volqendà week even weten.

... .,, , ,: ...- ..
sonja. ,..]Í,.-:* .;

(Hangt-er vanaf welke film .er diàaiË, SonjatRedaktie) : 
:.Jt L. -

DÍo Eeqhc - Í,BNS E3 Í4-4) .: - - '- r.' "'

In de eerEÈe helÍt werd heÈ I-O doör Robbie.
We gingen door meE goed voeEbal maar Diè .

Haghe Ecoorde in de eerEte helft Èoch nag 3
doelpunten waardoor wij met de ruEt acht;r
Étonden meE 3-1. Ricardo keepte goed. Na ae
ru6t Ecoorde wij \:3-2 dbor eeà doéIpunt van
NieLs 3-3 door mij en 4-3 voor LenË door
Ml,chael. Helaas werd ozkan geblèeeeerd en
daardoor acoqrde Die tiaghe nog e-e. De Èoe-
Echouwera van de cegenpartij probeerden on6
uit de wedstrijd Ee. pratdn, maai,daar giingèn'
wij. nieb op in zodaE de eindaEand van éen-
goede wedetrijd op 4-4 bleef ondanke dat
Tarik op Eportgchoenen voetbalde. Toèn noq
penaltys nemen en omdat Ozkan dit niet koi
nocht Frèddie (hij deed nÍec mee maar kwam
uel kijken) deze penalty nemen. l{ij vonden
heE ook Leuk alat ,rohan kwam kijken, en, wij Í
hoorde dat hij weer licht mag trainen en 

1

hopen dat hij weer vlug mee kan doen. ToÈ
zaterdag.

Ju1li.e aanwoerder van yandaag' SÀIJÀDEHINE . .

LE§s 81 - Vitàse o D6Ift Éf 16-21

RTSv[ E1 - LENS É2 (3-8)

- . IJIES E{ - d. 5È.r 81 (4-3)
t:

- Zondet Pat.rick en Coky, maar mec Michael en ..
Chris die ging keepen speelden we tegen V.D.
De.6tart was heel fef, en de tegenstandèr - |
werd verraet na -een. paar ninuten. Er speel- ,
dèn waE jongeris op nvreemdeP'plaatgen Ínaar
desondanks weÍd heE een leuke wedstrijd. De. ,-

4-2 ruËtatand weÍd met mooie doelpunten uit-
gebouwd tot een duidelijke 5-2 overwinning.

',r._-.,aaÍr.Í í .rtr

Theo 
I r ':-

DiE rra6 de r,redetri jd meE tr,ree gezichten, . Àf

Wegeng hec verblijf in het buiEenland
(.t.b.v. een epeciale Eraining voor Michael),
was aan.nij gevraagd om vandaag de LIJDER
van diE elf,ta1 Èe zijn. De opst.elling voor
vandaag was LennerE, Randy en St.èfan in de
adhlerboede, Maurice, Vincent en cary in de
vporhoede en Remco in het dosl. Dè eergte
helÍt Uerd er erg gogd gevoetbald, via leuke
kombinaties wisgen we o€n 3-o vooraprong t.e
Demen. Een paar kger vag anze achterhoede Èe
veel nqar voren en hierdoor ont8Èonden een
paar kansen voor de SEer maar Remco wae in
prima vor_m. Ín de tereede hslft warèn we de
eersÈe minuEen nieE erg bij de lee en hier-
door kon de St,er terugkomen.op 3-2,. naar : r,gelukkig konden we Èoch weer in ond spel '' ''
komen en hierdoor kwamen we Eoch weer op een
4-2 voorEprong. De Ster-Épelerg konden niet ',

echl cegen hun verlieis en begonnen gemeén te
6choppen en tè trep!,en naar enkele van bnze
epelere (de leider van DE STER trad hier
niet goed Eegen op), maar toch bleven wij '

koÍtekt Épelen, er viel- hierdoor nog een ,l'doelpunt voor de tegenpaÍtij. Door 3 doel-.. '
punten van VincenE en 1 van Gary hebben wij "
d.eze wedetríjd. verdient: gewonnen. ca zodooÍ l'
meE Ëpelen en et voLgen.nog meer overwinni- '

<telf.
.lr|.ll

Martin. .' -:'i -"',i . i
sss D6 - r,Ergdi- (1-5) ' ' : '-''rpat wè hàÉ-niei rnaXt<efijk iouden krijgen, --víeLen we rnef i nadat een 6pe1er waE uiÈqe- -

vallen wegeno griep begrepén de jongenÀ-dat ,:
ze aL!èr'taal iet6 meer moescen gevèn én meC
10 nan krgen eie HBS op de knieèn, Er werden
ptach|-íge doelpunEen geEcoor.d en zodoende de
eindgtand van 1-5 berelkt. alongenB, pet.je af
vooÍ de vechÈIugt en inzet.'
TEUN (verslag ingekort eregeng ruimte) -.

..1,

en toe speelden we een 6chiEterende p9t.,
maar het kwam ook redelijk vaak voor dat er
wat minder werd ge6peeld.
Zonder Michael, en Jeffrey D. naar mets Dennis
van ES gingen rre in colonne naar RKSVll,, De
eèrtse helfe waE er eenrichting6verkeeï
richling doel RKSVM. Er vras slechtg één Ee-
genaanval tegen èns, waaruit ook.nog een _^
doelpunE ont6lond. Maar we dtonden.voor. '',
door een paar prima aclíee.
De Cweede heLÍè wae zielig voor,met. name'
Tommy- Itij kxeeg Élechte een paar baI]en,
\daarvan de scheidÉ er één handsbal vond. Ook
deze helft wa6 vJeer wiaeelend. Door een etei
prachtÍqe acties k!9amen we Eots de eindsEand
I - 2 voor on6!
Jammer dab heE niet meer [ras,-want dat zat '
er vandaag meer'dan in.
HÀNS 

j

P.6,: BarL: bij heL penaltyEchieten vöoreaàn
goed kijken r,relké keeper er in het doel
sraat.': ' . , ..

LBNg E5 - rÀÀ§WÀxTIlrR- §5 (7 - 3) -.

@enzag'ikthet niet echt zitEen, maar zoalÉ gewoonlijk
toen jul1ie warm werden, gingen jullie a1s- '-
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Vanwege de '9ÀSEN',' 
,

, t,r'i

uiterste inlevertermijn kop'lj: . Lj

ZatoÍdsg 16.(X) uur in het klubgebbuw;
.wijzigingen maandag 2 aryil
t3.OO - 14.O0 iir, tet. 3899875 ''

,iÏ*:

yoor de duidelijkheid zullen aommige teimén on-dèraan verduidelÍjkt worden (-). dL zullen zii...gaar waar mogelijk zich bedienen vaÀ de ,,rr,"r,_''thieke teksr uir die cijd, zodat er van- iwieïoullen geen eprake kan àijn - dit oordt. aanoiàev".,-door de t.ekenB rr.. .,'. De reis 2aI inie't i; iolo_ -'
orde de LENsrevue paseeren, maai er wordt krié_.t(ra6 door de LBNshigtorie heen gebcheten. ;
| 'r )-
HeE idee van FIÀSH & BÀCt( werd onbewuEt. qebörài
ErjdenE een huldiging van de heer p. . Juf.ierinans . ,
vrant bij dit feesE coonde hij EroE'E aan hen een'paar zeer aude LENSrevueB. De echÈe baEis Í,rerdéchter gelegd, zonder dar zij dit ,.iÈ À.a"ii,door fnge v.d. Berg.l-Èi
Op een avond kreeg één van de redakt.ieleden leén
Etapel paparaseen onder de neug qedrukt met de '

{edede-Iing : dKijk er eenr naar, -misÉichien. ie lJt.lrel Íete voor ju]1ie, het iÀ àcht-'Ëe qe)in.'gef
wae indexdaad íÈe §ekr, maar er m'oeÉtt-meèr ziinqn bij heE openen van de archiefkaEten g.Ioeo É"s'chrik one even om het hart. (slag 180) .r, .5eri".r'
we wel even sllkken -

Bij toeval kr,rameÀ. we in konÉakÈ mee FLÀSH &.BÀcK
e"n zr] boden Bpontaan hun dieneten aan eir beoon-
n'en aan de kLus met de gèdachte daÈ er iemanó
maar eena moeEE beginnèn. -

I

' -ï i:i
' li !

i-

EÍ j hopen dac FL.irSH & BÀCK her i €tart.Eiéin, tióbbengegeven on in 1995 een pracht ._ 
jubileumfeegt Èe

vLeren en dae "a1a er éèn LENSschaap over de dam
B er meer zulLen volgen" .

E B]TEfi ZT;TN AL OUER DTE DAII T I !
w r 8.. VOL,GT )))

LÀSH & BÀCK zijn bekend bij de redakri
onde.r hun pseud-oni emen lrKlíIK 

, & KÍ,tEKtr . En KvtÀI( ? .
voarlopig op. de "reaervebank.

e

.. ..hij.. zit op,
I

S6llioren zrt6rd!g
J.C. Ham i -

M€lis Stokolaan 1846
2541 GC Don Heag
Tel.: O7O - 367 98 87

Sè{rlorén2.!lvqotbol'i
G.J. v.d. Kl€ii
V€rhulstlaaí |
2692 BN 's-GÍavonzando
Tel.: 01748- 18149

. , ?.: .

SeLrot!rià!tlGUOd
P. van d6n Steen '. .

Chopinst.aat l03 ;

255'l §V Dóh Haag -

Tel.: O7O. 397 Ol 54.t a

sskror!ri!!t rLd!ltis
A.C.J. Miltsnburg 

_

Hengelolàan 981
2544 GG Den Haag .

Tel.: o70I321 32 85
Íax(work)1070-367 88 62
oÍ: do kantinobrievonËus
(bij do kloino bar)

BARKO: Bar Kommi86i.
mw; l. van dor Borg
Kokosnootstraat 67
2555 Xg Don Haag i
i! ej.: o70 - 325 99 74t

I

Et(o:
Evonomènten KomnÍsie, . ^
mw M. van der Oonck
J6n Romeinstraat 37 . . {

2552 KA OenHaag' ' r.
T6l.: O7O-: 397 65 32

It'.
I

_'.1
t rdnéi3: -

Sol6kdo 2ond!g
M- Rog
Nicolaas Boetsl6an 198
2273 AH Vodrburg
Tol.i 070 - 386 63 22i.
S.lcktiGzarGdlg :.
J, Bobrema
A. Dioponbrockhof 1 1

2551 KE Den Haag
Tol.:070 - 397 7273 .

L

Sshollriant Toto/Lotto
. G. KgmpoÍman.
. Buti Kampscholrstraat 90
" 2681 AH ,Monster. ..
. Tel.:,o1749 - 12Q02 ,

ir

Algomeon sok16tàrlaat
W.M. Kouwonhoven
Blam FroBstraat 21, / ,r
2552 CZ Don Haag ._

Tol.: O7O - 391 ?4t,74

SEXO Sètt.trrlà.t:
Senlorén 2ond!g
G.J. v.d. Kloii
Vorhulstlaan 1 .

2692 BN 'B.GÍavonzando
Tol.: 01748 - 18149

Sponsozalm
J. v.d. Lubbo
VlieÍboomstrEat 3O3 ,

2564 JA D6n Haag "
T6l.: O7O -.323 35 25

Samènsrcllind beotuui
VooÍzittor:
J.M. v.d. K,oii
Wagnorkado 87
2102 CV Ho6mstesdo
let;o23.28 27 A6'

:i." ,

Lld: ,

G.J. v.d. Kleii
Vorhiristlaan I
2992 BN 's-Gravonzando
Tol.: 01748 - 18149

i
!!d:

Tol.:O 01 54',

Penninqm6estor:
A.H. do croot
PeÍziklaÈn 25
2564 TV Don Haag
T€1.: O7O - 325 l5 50

A.M. Corot
H6ngslotaan 589
2544 GB Den Haag
Tol.: 070 . 367 10 96

Ua: I

P. v.d: Sts€n
Chopinsrràat 103
2551 SV Den Hsag

§e&ggdc:
W.M. Kouwenhoven '
Bram Frosstràat 2i
2552 CZ Don Hàag
Tol.: O7O - 391 24 74

KONTBIEUNE BETALIIIIG ÏERBEINEN EÍ{ KI.UBqEEOUW

Rabobank í29924229 Tel.: O7O - 366 tg 14.

uw redaktie
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u' r r o Ë' a.n'c' ii:z' iËp'o o s"'-(een reie dooi de (r.ENé)cijd)

c sec« iirÍieil rt.Ëa.'! een aa!
,'\f-

laren ot
IÈen daarvan onder de f oep Írei'nen; en 'verineI.

de sretenEr,raardi 'gheden
,j

waE er in die Ei jd 'r'
lleefde
11,eLnr.st
om hèt'
'l

zuLt,ubi j LENS. ' ReàultaC;n iÍair'LÉNs r
aant.reffen daar. het dè aUleur§ ,rileei gaàÈ
randgebeutèn'. -

,!
I



'!.1r t'\.r:rI:r
+ .. +.,.i ,. r:, ' .: ;r - :rI.-."; _. E.'

Í. t "r! . :..
t"í ,,.

"i*{ ,,..-.--'". " + --

" ïI S T Í,f D E .![ ,',,r, hse lE weer aaver, de Iënre ia het be!önhen'en
LENS denkt alweer aan de zomer ( J a. j a. . . . rogeren ie vooruiEzien) en alg
í"-C- i.i" éénnaa1 gèbroken.ia;datt i".Éopen'r.-hac ook. öic eeizoeii komeil wé

-.ài àón.g"h".1 nÍeuw t aeeort inent n.1 met 'ÍcEcREÀa stsaven. van .Mars, Milkéy
íiày, sniót<àr", nouniy en snickèra, NaEuurlijk iri de tradittoielé,
poiulaire DITBBELT.IKKER wéer Pregont bij LENS.

,l .' -:- l,r '.- ' _J i"

E.gMÀNRÀD E,R !i! ,,,r,, r.ENs À 1:ToLRNooÍ -: blj de jukorubriek vindt u ''
,n""r intormatie hierover, ' wanÉ' traditioneet liie LENS A1 de Bpit6 af bij de sEarE tan'het '

l;ilil;ï;;;.:'Ë;;;;;i;. à;;" È;;; want, naaËt elrtarren,.ir over de irenzen,'doèt eï-ók
À." iu"* mee van '.róNc-I,8 s,. Zeker de moeLt.e waaÈd om diE Eournool Ee bezoekéh. r'. ' e<!n ' "'
aaniader dua van de eergte orda !Íl ; ''r'l' ''''lr" - '7 '' 2-

L E ll T E L'T ;l E ',"" ie leent een aleuse1tje, geeft het altijd ErouU af-
en wat denk Je..,.ga Je effiee in de fout - EleuEelo in-jé- zak, inchiàief eén r

Àorrv mensen-heÈ r;daÉEielid, die hieïvoor veraritvröoidel ij k le, biedt hierbij ,

: - ! -. .EEchuldigingen aan. ; "
' I J-!

EET S
aan àe bar
blok hou!,
zijn veron

W AT E E IV W E E R .Eif D i>>>>> At1ee- biJ elkaar wair het eèn enerver'ènd i,teekeird i

".""i" r".ii bli zondera gebeurde.
viiJà.o"lro.,a ailer"er"g-d.e laatgte KlaverJae; en'JoÈeravond,- georganiseerd door onze joker6
J;;'H;Ë en.roe witsting. Prima mannenl Dít i§.voor herhaling vaÈbaari - -
;;Ëe;ilg;;";à- ""ia-àIn de PLÀYBÀcKsHot{ opgevoerd. een evenenent van del:éerste otde. HeeI I

;ÈNa-;;; weer uitgerukt, à"È àÀ-""rtè feeàÉgangetà, die alÈijd voor een goede baromzet zor- 1,

àÈrr-... B" warm dà.t. heE vrae in het klubgebouw t 
-Opvatlende artieaÈen?.He noemen de grote -- l. ;

iJ"ào a,fni- "upfortere 
die hèr. À.rÀX-lièd-cen gehoie brachten. Dat 'ÀJÀX zelE die aceun hard t I

;;ài; ,;; hebÈèn wíeten de echle FEYENooRD- EuÈporters al, zondag kreggn ze de kouB oP de kop
Èn vËrtoren meb 2-1 in De Kulpt Voor de zekerheid had heE beBtuur van LENS om ongere- , - .

qËfaÉ.à"" Ce voorkomen a1 óen- heuEe agentso op een Etsoe1 achter in de kanEine gePoEteérd..ze I

öà-"".r-"." de avond- waE QUEEN, terwijl ala orgineelete Àndré van Duiin werd beoordeeld. Uct

Iàa'"iii"'ir""ii àr virr ae Èarkoumieeie-vernonen dat eerieus .wo.rde àverwogan de p'i72.3 ,i.tt.dg , !
verkoop È.e gaan doen. ..
Dè zondag werd ook een prima (zonnig) dagje,' ona eórete gaf d? 

"L:..1 
van de rangliiec ., . ;

ièEitanaÍ. eenB EEof tot nadenken, MeE Ewee tvolle punÈan. keerde. Í.ENs r terug naar Den Haagl :

;;;-à;;;; ÈÉyeNooRD,a. nr. 1 ÀlrAx nog wats ..,., Iièt ruiken, naakte het,Í.reekend van.uw.' ; t.l
redaktie meer dan goed I

,,,.,.1.

f.

Vcrn Het Bes[uur
r,",.LEDEN MUrATIES Per 28 maart 1994

Nièuwe 1èden:

3302 R
3303.M
3304 V
3305 0
3306 V

2525 AT Den Haag,
, 2552 DW Den Haa
xN Den Haag, Ee
2526 MÍi Den Haa

, 2582 JD. Den Ha

g
I

1. 3882602

3657239
g, EeI. 38 06 750
aq, Eel. 3529746,-.-

. .i

Dayan, F, 10-09-1986, van de veldeslraat 3
Boiet, E, 20-09-1984, Laan van Vrede6Eèin
Berberoglu, Ë, 22-L2-1984, Lagezí)de 46- 2

Lagadeau, C, 21-07-1981, TenieraPlantaoen
p, Haèbla1, B, L7 - 07'I9'l 9,. v. Àerèaelstra-aE

9l
L77
543
65,

15

a
0, 2561 XX-
2573 ZP Den

èP

t{i'iziqinq LidmaatEehap:

2835 T.,I. MaEsa van N§ naar SEZO

D€n llaag,
Haag

2401 À: Ooscerveèr vrórdt iloha'àneeburgeÈraaÈ 8, 2572 CN. Den rHaag- "'-",

ÀdrèÉwii ziqinq:
. i '-'. .. 'r, , ..l.ju .': 'J. ': : I ".

2326 R.J. v.d. Bèogaardt'woidt stePhengonatraaE 5

2351 S,À, GlaudemaÀe tordt Harderwij kgtsraat 120.

246'l
2932
313 2
3256

. GLaudèmang Pórdt HlaiderÍdlj kasraat L2o, 2573 zP Den Haag
Itoóé wordt Laan van vredeEEein 40, 2552 Dx Den Haag, "!€I.
Nilhui8 wordb Dr.C,H. de GrooÈerf 1101 2552 MS Den Hàag, t
. friif,l.ri" wardE Dr.C.H. de GrooberÍ 110,. 2552 MIi Den Haag,

:- , tEèI. 35480S0

.l':' l11rr -' i.l:'i'
À.s
D,
R.
M.X

Àfvoerèn ale Iid:

2405 À. Ramhlet
2513,r.r1. FietE
3oo2 B. Sabri
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GTf@ €vonarn onlon Homm issia
Kontaktpersoon: Marianne v.d. Donck, tel. 397.65.32

.-, '''{ , I ! --: .' * i ', } ;'- t- '^' 
.

P L A Y - B A'C'K. S It O 1l >>'>'> E'Ën grJot-feeet ia hec gtworden -.iedereen had er
zin in en daE EÈraalde er aE ook I ! AIIe rirensen die hebben meegeàaan haddéir zicÈ echc goed
voorbereid en de ene aeg na de andeie qràíén oRÀftDloog. De preséntie Í{a6 in handen van'Fted
GrenÉ en I'larleen' v. d."lsteon en e€n groot éompliment voor dèze twàe neneen, want. cenglotte
trmaakEnof nbreekcn een Ehot, het op Ae preeenÈacie. De nummer I is geworden QUEEN : nI want
to break fleet meE Margin Kipp; Maevin tulke schipholt en DaIieI Kroe§ler; hr 2 ie §eworden
de mix Gréase,/Meat L'oaf (MarÉ-in v.d Donck.'en olgtÀksB). De orlginaliÈéicdËfiJ's-Ethg- naar- -
Mi;hael v.d. VèorE meÈ heÈ' nPizza-lied'l ..tn de pauze eras het de zangèree iBEÀ DI.TKGRAÀFÍ die
er vooE zörgde daE de atemnÍng er in bleef en daarna gingen de vostjes van de vloer. Hierbij
wil de BRo iedereen bedanken voor de hulp'en vooral de EÀntíEDElfBRf,lRs die de gan6e .avond
hebbèn ge6Eaan en Eegen (IeE even ap) 03.45 uur nog bezlg waren met he! opruimen én de
Echoonmaak. ttl fi l, L D E lr, ÀI meE !I ""n euec.e daE vaor herhaling vatbaar ie.' i.. I .

Nanens dB EKo - ilarianne v, .d Donck l . ' '-''-*i- ".;" -": - '*---iï; - ' I-'-' ,l -.. ; : 'ï l
. .' r. ,- I .- o ri

KI'AV EB,rÀ S S-EN. / ;f O K)E E t ÀI ',,,,, u heeft haE a1 selezen, vrijdas
Í.,a6 de laatate van d_e. geplaqde avonden. l{i.konden neE 6 kLaverjaEtafe}E en een qafql "jokeraal8 aalrtreden. Er ie weer fanatiek ón de puntèn .gegt.reden.: Bij het jokeren was heè,
zoals gebruikelijk, Nane Corec die neE de llminete punEen in handen bleef zit.ten (245 puneen),
fie tweéde,pIaaEE eas voor !{arian tlennevelÈ (429 pnt.} èn dè laatate plaats, en dat iÀ
evoneena gebruikelijk, t aE voor suzan.he K<jur.renhoven (731 pnE.) ' ,-

Bij het klaverjaeeen . werd er zeer fanaEieh geecreden om de punten. Dat blijkÈ. wel uit de
ecóre, Br waren veel parEijen bíj die elkàar nauwelijkB ontliepen. De werechillen earen -

minlmaal. Ulteindelijk-ging de eàrece piije naqr het. koppèI lleldel/l(af f à.met een totaal van
5093 punÈèn., HeE koppel..v. d. Berg/v. d, Berg lkwan EIechEa_3 prrnten tekoqb. en weËq tn6t 5091
cweedè, HeÈ 4807 punten_ uri'ee.bet koppeL Rcig/Lamers beelag te. leggep op de 3e-p1aaÈe. De
poedelprijs Í,a6 voor heE koppel Pronk/v. Fqegem mec 4063 puhten. ,De. prijzen op de.loterijta-
ÉeI waren..het -ganzien. meeq dan eaard. Da!,b1eqk wel uiÈ de verkoop. van de locen,' er.eerd
fllnk in ée triiaàr.ggtaeu due.al m.et à1 Ééb-ben. we !.reer een etardkàlitaal voor de- volgende
6erie! tlanneer dle beginE IeEEE u zo spoe
Dez€ reekg van 6 avonàen kunnen r,rorden aa
ontvangqn reaktiee, ' zoker v.oor her!ra1i!'g

lijk in dè LENsrevue .
a1s bijzonder gezellig en, blijkene de

{ig mogo
rigemerkt
íatbaar -

t- ,:

I

I

.rAN llÀl.t . en .JoS WITTING.'l

SPÍTSXOOÍ' fUSSETÍ DE'HOGIE BONEN

Éijna..tr.ree jaar geleden werde!.GijE ei'r nog
e6n paar honderd LENserB net vuurqèrk íde Ikom
geheÉen op het.:.Naaldr.ri jkBej Eportpark -De Hdg"
Bomen. Niet.,door de aanhangers van vasÈe
bespeler wèEElandia, sraar door aupporterE
van Den Hoorn. Í,ENs en ,Den Hogrn Í,raten kl a5-
ee-periodekanpioen geworden en mochÈen Earien '

delijk h'àÈ'Ed 1{o'ob- -È'r-ö-,: -
, fijt van zijn dagelijkee

een sliding -voorzèt van
Fred Spa achter

., WeBÈlandae dóelman en-, -

bracht LENS. dè zege. Ein-

-.-menu wordC dug nieÈ meèr
gewij zigd.
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l,i

strijden om promoEie naarde 3e klasr Na n' De Ieldende poeiuie.in de 3e'periode ieee
zinderende 6Erijd !,von LENS in de verlengi ,-leuk. maar

dat ds opga
beLang
?ndg I

rijkgr ia de conEtateríng
ijn. einde;sindEdien Ls De lloge Bomon voor LENS een

ng.
Í,ln

,vELo i€--gehani--,
soort .Ere-vefd'. cijE had zondag daaron zi haafd.
zwarÈe pak aangetrokken, zijn haren gekam_d -'
en zijn Echoenen gepoeE6E. IrBNs Epeelde iB- -
nere uit cegen Westlandia op hèt Ere-veld.i

, '... 1'{' I
ceen vuursrerk ditmaal. ook qeen loelopendel:,
hanèn, neè,- de onÈvangsts wag een eruk rueli-
ger. De WeetlandiaanEé aupporÈers epraken | .
vooraf fluieÈerend wooral over dE Ln de I
I{egclandge pere breed uicgemeEen zege van{
LENS op het waÈeringEe VELO. Dat had diepq
indruk gèmaakts op de door hoge glaepriJzeri
en doorgedïaaide komkommerE geteigÈerde IVlestlandèrs.. .í " ' I l

"''l':' '' l'
Da uitgangspoÉLÈie voor éen blauw-wiÈte l" '
EEunÈ. Br 6cond veel op he! EpeI, want del !"

koppositia in de derde periode nae in het I
geding.. De kompeEitieleider had het. Ere-v91d i
op het juiete nomenÈ g:eprogrammeerd. De miE-
Èarieuze vonk sloeg aL vanaf hec eerste I
fluieeignaal van de Echoida ovet op onze I
blautr-klelen. Kort voor EiJd vrurÍndg Bd RooE

ir
,. l

I

I

. vfe zagen een haíd. werkende eh eome prima
voetballende ploog, die zLcà nu boven de ,
fatalq. a§reep heefE geÍ,rsrk!; Èen kosLè van
s.J.c. Dè Noon ijk€rs hebben e_chEgr nog- ..
vijftig ninuEen Eegoed van de geEtsaaktse $red-
BÈrijd tegen.Lugdunum. DEze minuEen worden
2e PèaBdag gespeeld; LugdunuB mag meE 10

. apélere proberen eeh achEerstarrd van.1-o weg

.te h,erken. op Paaazaterdag haalt IJ. ook nog
50 minuEen in van de.goEtaakte wedEErijd ,

Eegen voalburg; de beglnatand is hier 0-q.
, , r .:

op Io april be§inE vervolgéns de d}öÈreèkB
van 6 wedgErijden. MineÈene. zee .plóegen voe-

. ren dan hun limbo-dane rond de degradaEiè- L '

Etreep uit. En LENS kijkt ook vre€r omhoog,
.wanE meE een Periode TiEel vJeeE je maar
nooiÈ. '..- _. , .

cijE tangsdeliJn
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,OflIÍ VÀJV DER LTJBBE PÀEÀT ffET
R Í C A R D O T1 E ! T, E R O

ËET TNTERVTEW

Ricardo begon als klein vent.je bij
IIENS paE even ont.rou$ na de À-regi
DIrNO volgden, vooral door da aan
Àdvocaat. ÀchCeraf vindt hij het
faasen bij iijn opvactingen över
ingeEEeld, het moeee voorà1 gnel
in die haaet nogal- overgeol4geh.
naar heE verErouwde LENS .

uij iÀ nu ,e.. ."r, zijn cwoede eeizoen biJ onze vereniging b"4ig ep 
-troo'pË 

ziln'"seet< .

op heE niddeíveld Ee hebben afgedwongen. Vorig seizoen liep het epel lekker èn Ricardo
pikte, met sqhoten uit de tweede lijn, menig goaltje nee. DiE eeizoen draait het .Eeam
moeizaan en komÈ hlj meeeÈal niet dichÈ genoeg bij de goal on zo,n kogel loe t.e laEen.Her
verschil tsuoeen de 3e en de 2e klaaBe ie volgene hern de handelingEsnelheid en hot 6érder
afEtraffen van gemaakce fouEon. De opbouw van ons-rpel lijdt onder het. gebrek aan zelfver-
trour.ven, waardoor Ee gauw voor de lange ba1 wordt: gèkozen. HèlaaE ia àr-ook te lang gezochc
naar èèn vaete opatelling en die wisselingen maakten de epelero onzèkèr.

Zijn pereoonlijke st.eïke punleD vinden !.re gezahenlijk inrzijn meer daÈ àeniiddelde.'techniek en zijn trap meE tiet rechter.been. Zijn inzichc nag er ook.zijn.' Ik wijË hém op de
dode momenÈen in zijn epel, waarbij hij enigszine afweAi§ oter heË veld di,raatc. "DaE wordt
aJ becer! r antwóordt hij. Hij wijÈ zo'n momènt aan gepieker en gedub ovdi de EiÈuatie iir de
uedscrijd ei.denkt meèr. adn over-èonèentraÈie dan, aan èen gebrèk aan ;coriceít.ratie . Hij !
realiEeert zich daE zijn verdedigende qerk nog diént. te veïbeteren ent daar werkÉ hij hard
aan, aI zal hij ,we1 hooit een sjouwer wordeni - - i,

Ricarao vindt de plaaEË èlE middelst.e middenveldéï erg filn en hoopt. verder.Ee r '
groeien tot eenlepelmakér die zo nodig ook nog aanwil ziri§en' kan geveir'i,ranuiE die centiale.
poaitie. Dat wi7 ik döTgraag -bereiÀen!' klirikE, het ineenÉl vàsEbéraden.' . .
Helaas'bleek on6 èèratè eLftal dit aeizoen te weinig eenheid om veel Èuiteii'bijèen tè t:
eprokkelen, a1 leek het tearn tegen vELo de gciedé weg te hebben gevoàdèn. ,Er àLèíd tenmiirste
éen ecàc e7Ítal,F vinden we aLlebei. ,f .r i 1 . ,- * i.

. . _ , : ..,, ._f, f,r-rat , . v _., i .i 
_..1

In het dagelijk§ leven kunnen wo RicÉrdo Eerirgvindèn als filiaalhouder wan een 'J 'groesier-grooEhandel in auto-onderdelen. Zijn bedrijf lèverÈ aan garagehouderE. OndankÉ dit
drukke werk heeft hij het uitstekend naar zijn zin, ondat hij veel zelfeÈandig kaii eà mag
regelen.

Hij woont nog thuia, maaï èr beetaan plannèn om meE vriondin Bianca Ee gaan Eamenrdq-
ne,l, Hij beeefE daÈ hun huia'vreI- een koapwoning zal moeten worden, in een EEad die aI zoveel
g,roilingzoekénden kenE. . ,. 

' 
:.r- l'-,.-. '-"1' . §ti '.11;er.i.: *r{.ru'.{à, -+..

- Rlcardo komEluit'éen vrij grooc gezin mèE s kinderen eh kent als geen ander de voor-
en. nadelen vàn eed zo'à gezin. De-gezelligheid en de bedrijvigheid winnen het,'toch van., ri
nadelen ala financièlé zorgen en onderlinge ruzieÈjeE. Bianca en.hij zijn het aliovèr eeng;
da-b er Euee of drie kinderen. zu11en komen. ,Lk ga er voorn. zegt hij veelbelovend.'.Dat. noeE
dan wel een hUiB met vièr of vijf kamerB erorderi, verondereteli ik. . ltij is erg bevreden meE -zijn fant-adciache oriders en. z i j à .prfun-a .ïelaEie met.zijn vriendiri. di; hij aÍ. drie. jaarrkent.

' Zíj ie volgene ,hem ook degéne die een goede invloed op .zijn houding heeft gehad. 'r. .

ondergetekende kan zich Ricardo nog goed herinneren alB een 17-jarige, jongen:die moeilijk Èe
benaderen was en 'lange wie allee heenging. Tenminete da! Ièek toen zo! Een .compliment., voor
Bianca',' maar öok voor RLcardo zélf die nureen heel plezierige, enigezins, geetoLen jongeman
is geworden. MenEen denken weleens dat hij'. ongeLnt.ereEEeerd ie; maar dat bestrijdE hij fè1.
Htj uit zich alleen moeitijk in groepgverbànd, naar in een geÈprek.met. èèn ander,.zoa1E.in
diE interviesr, iE van térírghoudendheid weinig ce merken. ., - .l

' De Eijd vàil hét. eÈappen en discors bezoeken behoorE we1 EoE heE verledeni meenË hij,
iDaÈ àeb ik gehadltt hij ie graag.gdàellig thuiE voor.een. praatjè of voor.heE kijken naar een
goede TV-Ei1m.'"Ei/en naar de.boulevard oÍ llaar eea J<l.eine baz is ook -leur(! í De Top-40
inEereaÀeert hém en hij heéfcríeÈ een CD van Mariah l Carèy §ekocht . 1 ,'Ilou6e muziek.maakt me,
neri/Èua,r .e Èeed E daËzeTfde rjqe en nàuwelijke een melodie!,t. Ik'begrljp, riet Éat ze: daar

' Echte :wrieídechap heefÈ hij l,,el ervaren, maar hij heeft er tèven€ zijn celelirÀEe1ling
in gevonden,: zódat moneít.eel Bianca ziJir werloofde en rrriendin in; één peraóon. vertegenwoor-
digt. Ik noem hem in zichzéIf gekeerd en dàar kan hij het wel meé eéne:zijn. JtIk kràp,weel
op ÈoÈ ik iet! iac ben er kunnen ze beter uit mijr .buurt, ölijven',.,, ;.- -. ,. È, 1r'r:

zijn toekansEbeeld en dat is ook weer
we zijn er weer: voetbal!
voorspelÈ Ricardo cenèIot.te. .."Volgend.
en zal heL beËer gaan-r Nog Èwee, maanden

Hlj ie duÍdelijk tsevreden rnet zijn leven en
goed voor zijn ontuikkaling als voeEballer. Goed,
ttLENS gaat zich'hàndhawea. meer ia.nieX nogeTijk!
eeizoen àeö.ben we dan meer ervarj ag op dJb,- nivbau
et Eegen aaI!" klinkts het apEimistisch. .'

Toc sIoE hoopt ,Ricarda dac alle jongeren, ond.anks
LENSI Daar oluit ik me bij aanl ,1 !11' ,)-

7'

LENS tegen een ba1 Ee,Echoppen en werd
on4a1 periode. Eén Jaar cDA.en 2 jaar

wezigheid van de toenààIige traj-ner Joop
_ zaÈerdagvoeÈbal in.,de 3e kl-a6Ee niéE erg
voelbal . Het Epel Í{a6.nogal Engels
èn hard zijn. Hel,aas werd heÈ middenveld
Enfin, geen gunEtige keuze en duE Eerug

dit'moeilijke séizoen, zul1en blijveo, bij

p.E. Àardige pegel, die geliJkmaker Eegen Lugdunum, Ricardo t

.'1 . !;,
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wijzigingen zijn mogelijk op maandag 4 april
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SeIí@" Senioren Kommissie
Voor adressen en telefoonnummars: zie de colofon op pag. 1

d:

LE
natu
ook
Mon6
9raE
iets
apel
julI
vrrl
niet, dooï de tegenst.anders ni.et en zeket
over eventuele aÍteriatieVen (uraar dan vrd

[,,,,. ,,",: r ! rifr. :É
,fS Enaar CPCenFEI;I EllilOO RD - A;IA

urlijk nleE' slim.qm..op de zondag vanide city Pier ciÈy-.;Ioop
hog eene een wedstrijd voor IENS I vdaE tse stellen en nog u
te;. Belachelljk, dan wraag je oru próblemen en die krijg-Je
op heE BpeI atond. . .' ,'He hebben wel iwat beEere t.e doen, . .,
net de formulieren zadats we ook nog liniet eens. met eèn bo€t.

erg van LENS 8, zo gaat'dat nieÈ. ilultlie zijri weliereaar vri
ie goeddunkE maar begrijp we] daE hei deelnemen aan competi
blijvend kan zijn. Nàar willekeur wejbliiven kan niet wàrde

a { r.!.-i.,a1.1dr1.í '...L1l;IX:r,i:t''
X >>>>>> Ja, het is
én de topper Feij ehoordlÀj ax

eI om 14u30 bij RKSVI'I in
dan ook, 'ÀIa ier nou nog

,'o ja, de SEKO regelt maàr
e $rorden opgezadeld, . .' . NEE
j on te doen sn tatsen wat
Eievoetbal nieE zo
n geaccepbeèrd. Door de KNVB

1ook door. LENS .nÍèt ! Temeerf,omdaE
onder voldèngeh feiten èn zorider meB

,riidiq o_verleg
op tafel)I

ml6schien iet6 op had kunnen leveren. (arider
"een boete vdor de KNVB die u vanzelfeprekend gezamerili jk zult

EijdEt.ip, dag o.i.d,). Nu fevert het,alleen een
a sang tegenover Rl(sVM' op en
tnoeEen lappen. Denk de volgende keer be er na en beepaar one een herhaling.

KLEEDGEBOUIÍEN Orl,e kleedgebouwen behoren niet " tot' h módornÉté .in
i

Deí Haag en odstreken. liöeft. rnieschie nook nieE,.. maar.àe nioeton natuurlí jk wer 'jan, een
aantal minirnale functionele eieón voldoen zoa Ie voldoenàe en goed werkende douchoe droge
vloeren, genoeg kleedhaken etc.etc.. op èen aanta1 punten, zijn bi ong verbeter1ngen hard
nodig, Het beEEuur Etelt alLes in.heÈ we+k oni op karÈe termijn (voor aanvang vo lgend
Eeizoen) tot realisatie Ee komen. op de aanvo erderebij èenkomEt van 11 aPTi! a. e.i"zaL aan de

enbaar Ee naken. Wees ervan overLulgd d

gevraagd worden
ikers van de kleealk

à'u net.uw tips binnen de marges van ons financiéIe
amere) worden uitgenodigd hun ideèàn en/of wensen

j

e1f EalverEegen1,9oordigere 1ke klachten wengen er leven. ook aàdere leden (

ebruikere'of nieE-gebmg
k

0

L

budget rekening, z
. ".-iJ

aI worden uelf;1en',"lt I be*I'È:. Y:"", lï,'T èj'J""I-*lg',r'.^c:,vaB

Í.B. PrioriteiE no. 1 bli ft wat het beatuur betreft hef veibeteren van de kwaliteit (lees
beepeelbaarheid) van onze vèIden. Daar wci'rdE achter dè echermen door
aan geErokken, HeE resulEaac daarvan ls 'itu oívoofepàtÈàar-éf; iE,,à

e€n -a'a.Dt aL, nensen. tfàrd
Éhà'riÉ5lIi Ë'.'óèÉ íiil'tieen

l

I

L "ir ) './

I

nog
nEeliaa-nÈal facEoren en nieE in het rninet ge l k beleid. Een kwestie van lange adem, héIe

lange adem. maar-gie. vreet wordu onvoore baar onvooratelbaaf en ga_4E het. binnenkoit lukken.
Wij -bli jven opEimiEiEisch.
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SEKO

urrd À E. §,1 ..i:í.-,i.1i'. I '''Ji r..,'.'.'t':à 1,:I:- /,".1'".).: .':11'r .''l'

WESTLÀNDTA
I{ERMES D. V. S.
LENS 3
Í,ENS 4

LENS 1
LENS 2
I,ÀJÀKKIIÀRTIER
GR.I{ÍMC 6

,0
41

." -1
--3

Ë

LENS 5
LENS 7
LENS 9r ÈegeneÈandèr

- osc 3
- LÀÀKKI{ÀRTIER
- !'LÀÀKK9IÀRTIER
niet -opgekomen

:q lt
x05

0

tíEsTLÀNDrÀ 1 - LENÉ' 1 (0-1)

SE ortpark de Hogé' Bouren waei een paar Ee J. zoenen

WeBEI
(3-2 tegen

andia
Den hoorn) een feeeEelijk de
was LBNS weer de ploeg d

cor, nu na

{},
geleden na de geEo4r"l.en beslieeiin§ewedstrlj d

( 11!11..:

l

i ,'r

ie lachend en ce\rredEn van
de verrliend gewonnen

hèL veld
wedE
Kwam

ÈrI jd tegen .

De eerate helf! ward er bij vlagen qoed o'econiblne

.. *"J..i.r;:

erd en dicEeerde LENS. be' rUSLBEand wag
0.

doorzetEing€ve
wag een l.oglÉrc

Na de ruEt werd heE voeEbal van bei er en ksram het meer op vechÈ1uEt. ë[*
rmogen aan. Dat IJENS ongevebr ro mlnuÈen voor tiJd de winnenàà' ÈtË ff 9r'nadkÈd
h gevolg van het. verEoonde pe1 (vooral voor rusÈ), de Etrijdlust en het

velt.rouwen in'de eigen ploeg. ondanks 3 schorgte Epelero oen uitsEekende
.ul

preEt
.'1Y 1:i!

acièa1
lÈ1'

§

,r' -. , ,.|È,. I de ÍrENSrevue pigina 5i',èa
t

t
.t
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,_,i.,.;"ï-:i,.
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zonder dat

e, I,gaarna dè
. ook dan zal

team. ÍIieruit blijkE de krachE van LENS daÈ uiL een brede eelectie kan puttèn,'
heÈ een verzwakking wordt..

Na"3 htèdstrijden onverslagèn te zijn leb1even, volgt nu een wrij ( paae) weekendj
mouwen lreer opgeEEroopÈ dienen !e uorden tégen VfOS (uit) en Hermes DVS (thuiE)
heE.in groÈe_getalen Èe werq,achEon LENs-publlek il1et teleurgesteld noèEen worden, zodat'zij
net' als.Í_af gelopeu zondag tevroden naar huiE gaan omdats LENS-1 een klein aEapj€ dichEerbij àe
handhaving in de 2e klaEse iE gekonen.

TON ' S - GRÀVENDI.]K

.'.-.., '-: 
.^ .- -.. ,+- 1t.".
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10 ,30
10.00.
11. 00
11. 00

ÀDO 2
.LENS 4
LENS 5
I,ENS 8

WH)STRÍtIDPROGR:àJ'NA

r,ets e-: .r.
SVH TOERNOOI ' ",

too.7 /62L t '.

DHL 8 }IVB JUB. TOERN. P.13 2d K1

I

7994'

À.
n.,

b

.,

M
d

.,4

3

':1 .

ZONDAG 70 APRTL

14.00
10.30
11.00
lrioo

vlos 1 -
VREDENBURCH 2
r.ENS 3 .
LENq ,4 .' .
LENS 5-
r,ÈNs '6

BLÀUW .ZI{ÀRT

IJENS 9

I.ENS 1
LENS 2
RKÀW 6 :
WÍPPOIDER 7
VRI;I
-RKÀW 9 .: .

LENS 8'
svH 5

al2s/s69 ..
3249/627 . -, _
3289/646 

" 
,, '

33L7 /68L.

n.D. . .

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

roo7 /s2L
LOg',t /521
3075/5s5'
3I;11./s65

.t ';'
t:.";, .:í

J.C
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. Sluyber
Philipee 1

. Uiterdi
Flanderhi il

1
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k
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13.00
11.00
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1S.30 LBNS 2
18.30 rJBNS 9

OPSTELLINGEN ,rti» i.ENS 1: '- l'BNs 4
: IJBNS 8

: wordÈ door de Eralnef aane"S::C..1d 
.: ale vorige week.

: zondei ,r: wttring I '. \' ii.. ,

AFSC JvE!Í..
r P. sekeris
: Íl."Heijnen !
: À. de Groot

.. ; e:'l Duiveet.eyn
: E." Kuik "

: K. Khammar

t,--_!i, l

S. de Nennie e8) ^.

DHC 2
BMT 6

HVB .JT'B. TOBRNOOI
. . 3L78/687 .

TRÀIIUTITGETÍ NT EÍ GESETJBKTEERDBN EI'RB DONDER.DAG. 20.30 ul.l,t.,
'\ I .,. 4,

'' 
"1 
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H. MerkoBEein
n, n.

t/m 3
t /.rD 9

sa
LENS

G

T

5

?\
I
9

Í
(323
(345
(32s
(0189
(367
(3s2

.17 30)
10 88)
15',50)

73 00)
02 10)

- b. s.g. 1366 72
s

ENS

,ÍL j

t l/ !
_.r 4,.'i .l

LENS
I,ENS
LENS

1 17943 )

- b.g.g. À. B1mahi

.t ' . ,, J

(323 s6 1e)

BT;T, PROBÍ,aMEN d. Kley (0174s 1814 9)
rl-

LTGPÍNE TIRREÍtrIETÍ :
MetiE stokolaan/hoek DedemsvaarÈweg, Eel. 3670994
Ju1LalaanEje blj de Vredenburchweg, Rijewijk, t.el. 39S22BB
Dr. MansvelÈkade. waesenaar, tel. 01751-lszgz

vlos
VREDENBURCH
BI,ÀUW ZWERT

:i

li

':,
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vvo -iz r
LENS 2 0jLENS. I

SVGWGEB 3
afgekeurd
3.-3 .1 L.,

r,,,.ar-ÍLFcta:'::

14.OO WESTERKWÀRTIER
14.30 MÀÀSDIJK 4

i

1- - tENS 1
.l .' - LENS 2

l

.t
EvenÈuee1 afmelden en informatie bij .lohn
Àfmelden LEN§ 2 bij B: v.d. iNoulandl .tel.

LTEGÍNE VAN DE TTRREÍIVEÀÍ;
I,IESTERKWÀRTIER r : Ockenburch, Wij

Boerema,
01718

ndael erwe
I'Íaaedl

ross/oo6r '.

1055/013
H. J:" Moerenhout '
L.B. C. Merkesteij n

2

84 @: .IJange Kruiewes

teI. 397 7
34 523

1, 3218S52
.0174s-133k, telJMAÀSDIJK
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I,loE 05.04 19,4s

I{oE 13,04 19.00
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LENS 1

WEqTI,ANDIÀ 6,I
Ít :1

FORUM KVJÀDRAÀT

ZUIDHÀGIIE '' : t

WESTLÀNDIÀ .

R. Obdam

J,H.M. Ton

C. Koch

JÀT SWÀDESH 2

ETGGTNG SPORTHALLEN : FORI,ÍM iOIÀDRÀÀT Badhuiolaan 3, Voorbuig
MeIi6 Slokelaan 1201/hoek Beresteinlaan
Galgeweg, NaaldÈij k. É!]1.)':r, -1:r1l] 1ri,'/i:l'iat'
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Wij zigingen

ZÀTERDÀG 2 april
toE ï16.00 irur

I
zijn mogplijk op maandag 4
13 . 00 uur tot 14 .00 uur ... ..1 .t, , ;
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Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT
Paul v. d. Steen. Chopinstraat 103.
Bii geen gehoor: AÍnold v, d. Donck

Algemeen kontaktpersoon:
2551 SV Den,Haag, tét.397.01.S4-i
,.te|.397.65.32

wmsrRrJDpRocRÀMIíÀ À_B_C-D_B à r .rsueo

1o3.3'ï .'""'.ï,ï#!tff "ï:::iïË]ï# ruiri:ly:1,,,+.ïiiilB.g.g. bellen naar Arnold
rn uiÈerste nood noq oD de dag ,.ti -Ë.ïràr-,iàài-íeNs 

(3661314)de Jeugdkommieeie : .'

(39701sa);
19 . 00. iuur.-.,

bij iemand van

zo

:. ! !.

A1

gr
B2

c1
c2

è.i
D1
D2

::
D4
D5
E1
-c:
E4
E,5

E?

F,3
i4

apr
apr
apr
apr
aPr
apr
apt
apr

02
04
02
04
04
o'l
o2

.04

. 05

.02

. 01

. 01-

.04

." oi-.4

02 apr
03 apr

apr
'apr
apr
ePr
apr
apr
apr
aPr

1?.oo LeNs-tournooi ,i.'oo12.00 LENS- tournooi
10.00 lolss-t"u""àài. : : :...., : : : . vr"à.ru.rt"an' . ., tl.33,rrr"r,0e.30 zv,arr llir.2s_r"":!:?"i, . : ";.p;;Ëàà-i.;;7n,a... öó.óö iïï:í10.00 Duindorp sv-tournooi sp-ortI .I.tazènpLein ..- 10.oo (duind)13.30 cDs-tournooi -. EraÉiniuBrreg :... r. .u 13..00 r,(cDS)) .,-l10.00 RcL-Eournooi Gem. ep. park/Leiieraorp oó.àó ilíËll19.00 Hayesbrook Fc ... thuie _ . .-.-:':-ï'ï . . L7.Ls .-09.30 DHL-toiEnooi BraÉBerkade Og.1S (auÈo)0?.30 cDs-tournooi Erasmu6
1?.19 raayrinr< ió- . . tr,,.,i. . . : .-.-ïï*"? : :--: .lf.'il- 

(ïE-31"-.r
13.00 croen t{Lb,s8-Eournooi . . . . : ir""oàfà_
10 ,3o verrrek .r."r ó,Ii-trl.rrd . -. - 

t-u., .. j -' 
l: '1: i 

-- 'l 
,ro.3o zwarr wii,ze-rJirnooi ' I .:,..p.pu.r a" ïaanin;ai.', à3:13 tàrroti. 
o

10.00 RCIJ-tournooi .*_.-^.__. . .- cÀ,ïp.part/ieiaeritorp ,. og.3O .(auEo).I0.30 ZerErr Wir,2g-bournoooi 
"p,p# àË-'vi.rr7X.6.. 0g.4s (aubo) .

10.00 poatduiven-tournooi : . Madest.e)m . 09.00 (auUo)17.30 Ladybank FC . rhuis . . : .', -;-;' 
17.00. vR r.,09.30 croen wii,!e-rt.,, ' ' ' 'r ,r..

r:.rs- eoÀ-Èo;;"ii:ïi"ï.': :": :_: ,;:3::::.ii".': : li:ïl ,.",",''10,00 ÀBF-rournooi o"if i"àËg)w,"aar .. 09.oo (aur.o)10. 00 ' ÀBF-tournooi
14.00 .. euick-tournàoi . : : : : : : . "Sl+i'iffifl{ïi::i, : l3:BB ÍaÍ:ai .14.00 euick-tournooi ... Sav. Lohmanlaan., ..13.00 (auto),
14.00 euick_tournooi . . Sav. LohÍnanJ.aan 13.00 (auto). VRI"._: vR r., zrE er,, àpórËr.I.rNe .ieuó Ër. ::." "..
10.oo euick-rournooi-. :-.-lï::-.ïË1 r,.r,r.irà"n . t.. ",ït:rË IjJ;:l,...09.30 - ' cDA- tsournooi , t.....a., 'Madeeteyn 

09. OO (auÈo). ,-. YRIí . ....... , .t

., 02

.02

.04

.04

.02

.02

.02

.02

qpr'.,
aPr
apr
apr
apr
apr
aPr
apr

z oB T;T

:

l

$D.ERHEDE.N
- Be1 bij ÈwijfelachÈig t9eer 3661314 (Clubgebouw LENS) .

- 4 F G.ETE UR D = .P,H I'.T S B ÍJ'ÍiI V E N
- Heefr U de K,o nT R r e ur t fïti'lut."ià r.' i, - i n:t'J *..' i',' '' r'- u À A r p e. c' I rprit is de uiterate datum.

:i itl' -
r.* I

..ia
:.i

- t;-.iii,:
"".. Ítl' '-'. -,-,í4l r1j'/,.J:.1
';i:.]+{j'+.'"

- voor opBrerrinsen en Éga"íbalrrffi[öïr{riooi", zie hieronder.

TOaR.T.OOr.F{.. rt_.-r i,;._..r.:...,.'..i.;. ,.' 
;

Met Pàen sÈarÈen veel ver.enigingen. meÈ rr,rii L.rilrrl'oiàri. 
ÍHeeI 

veel werk is daar aanvooraÉgesaan en veer <re1d woràr É" ií-à"- à.gàii""ii" g..iài"": -;;rrË-iln';.-ror..,ooip"o_
granma's, de pri'izen àr, ae veeiai-g;;Ei; ;;#iï;Ëi." ,-oo. de reans en de .cheidsrech'er.a.t{ij 'hópen dar de-LENsEoarne_ laLen ,i"" -ànt -IË"rrËË'i...a.r.r, 

door goed en. EporcieÉ voerbdr,geen gezèur teqen Ech€idàrëèht.rE en róiàn"È."ïà.] en_door meÈ zrn arlen Ëii de prijsuir_reiking aanwezig Èe zijn.. we verr,rach'en-.;;-;;-;; leidere (-an ouders) dar ze àan bc,ven-sËaande zaken hun oredewerking verlsnen. lfatuurfiiÈ hopen we bij (verre) uit-Eournooien ookop voldoende vervoer. HerEn ÍeiderE piàuàÀr-àiË-íàr,. a" ,o".r, arvasr tse rsgèr.en zodat we nietvoor verrasginqen komen f'e 6taan. ovèrbodig r-r-rrài_ t. zeggen, naar toch dËen ere heÈ nog maarevèn, dar rokei en drinken ;;;-;i.;;;iïài àl lï!r".. i;';Ër;;";-à,i Ëiía.,. her Eoernooiten st'rengst'e verboden iE'.ceÍ'onnen pi+jz;" m=àeËEi uirernaelijk op LEN' in-de prijzenka'Èkomen Ee EÈaan' wer "oo"'''-g: r.È""" ËiJ'aà":àiiàIË,i".ga- even nee naar huie erorden genomenen ook mosen ér 1à 2 Ë.t.i. ""'À.I í!ítààt'ÏàÏË'irét àrr.miir'-irl lïi"ËËiË"r."rE moÉr"n
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echter direct ingelerlerd worden bij de j elrgacomiiiesie omdat deze over een jaar weer naar de
organieerende vereniging terug moeten, Ve',bl p1ezler bij de tournooien en dénk erom :

I
,'Ér.. .:.'.. l' i .,l n_ _: -- - -,: !l , - .r, : \ L.Í, .. r.r .:.ii-. .-..-',.- ttt IJI Ni[I E. § rS .ECEÍER. mET EBI B E L À N c R lar. x g T. B. t I I. ,.," .,i I ' -- --.' -. .r_'__ _ -.-. .t
T O U R N O O T B T;T Z O N D EREEDEÀI

il
. ,,BNÍ, À1 : ZoaLe gebruikelijk ie heEj eerste lJENstournooi voor one hoogsté À-elftal.

Eeir toernóoi organieeren voor À - klaeserË valc tegeneroordig nieÈ mee. De UieaOeti.ng was het
om twee poules van vier terenigingen re formeren. Éit"ind"IÍik zijn we ufij àat ;;'r;;-.:---
ploegen bij elkaar hebben weten te krijgeh, Toch kunneri we sprekei van'een inLére8aant.:1 rr..
internat.ionaal deelnenersveld meE pl,oegen) aIB: Djurs en Herlèv uit Denemarken, EEcadeuvrëB
uÍt Frankrijk:èn RCL ruit: Leiderdorp, LENS,À1 én èen JoNG-LENSsenioÍen elfral coríp16Èeren hetzdsEar. De olizeÈ,ivan ihe! toernooJ -ie ale ïolgt, op beide dagen wordc' om ' 12 . oo' ,,ri, b"gonnen,
reder team epeelt per, dag 3 wedgtrijden vàn 2 x 20 mlnuten (vijf pourewedstrijden.enrl. ,-
finale wedetrijdl :-Q beide dagen iÈ het toernooi om 15.45 uur-af-gelopen. He Éopen op leuke,
sport.ieve wedeErijden en op heel veel Eoeàchouwere. , .":! " 

- ':r ''rl
OPSTELLING À1 : aIB bekend - MET : I{. v. Diemen:- i-?. , 1l ,, :. | . 't,,'. +\r .1ii.j:
oPSTELLfNG JONG IJENS i wordÈ op het laaEeÈe Íicment bèkend genaakt

I I r'tt
. Í. Í,ENS À2 : Tochinlog"eenl t.oernooi ,oot irtti" net pasen bij Hl,:Sg meE als tegenEÈandere

: oranje Ílit, ÀlphenEe Èoye en Duinoord. in-de andere pouLe epétÀn iàat<twartieri fl,lsn; ; .-- .
KaEwijk en Zr.rart Wit '28. Dat bscekenE oo8 nog een f inàlewedsÉri j den. om l-1.00 uur krijgenjullie een broodmaaltijd aangeboden en omflfe.óO uur ir de pri j eUítreiking,'IIr.
oPSTELLING : alg bekend - MET : ,r. Sandiforts en S. schaapvefd.

' '' j - ZoNDER : I{. v.iDiemen (zie À1)- -'i , .
i.'r ' r" ".:'l

LBNE E1 : Een te gek toernaoi voor iullie bij Zwarts Wit. ,29 te Róbterdam (r'outëbd-
schrijving volgt.bij vertrek) . In poule 1lspelen : tBNs, Zwart Wit. ,29, F.C. Boom (Be1gië)
enrl,eeds Unitèd (Engeland). In poule 2 epëIen : Feyenoörd, Sparta, Top, HaniCh (EngèIànd).
Na.de poul ewedstrij den nog kruisfinalee en finalewedaErij den. om 17.00, uur iB de prÍjEuiE-
reiking ' verdere bij zonderheden zijn : Neèm ook zaalechoénen nee (bij Elecht weer-woidt ,er
in een zaal geEpeeld), Er iE een prije voór de begte epeLer en be6Ee keeper. Er is een '
6port ivitei t6pri j 6. Er is een Lopocorerspíiij s. Iedere Èpeler ontvangt eeir lunchpakket.

I',.OPSTELLING :.aIè békeniC : - - ', | , r
- J. SantfórE en s. Schaapveldlzie ook LENS À2 bij HMsHÈoemboi èp 2 april.-l

- ÍENS B2 : Twee Eoernooien meÈ pa6enlvoor juI1ie. De tegen6ÈanderE bij Duindorp S.V.op 2 aPril zijn: Feyènoord, vradenburch, {ootdorp en Duindorp. ev, Einde toórnooi am 16.00uur. Op.4 april naar cDS. AIa tegènEcandeËs onÈmoeten jul]ie..: LGDS,; pg6 en.Devjo. Einde .
Eoernooi on 15.00 uur. I- i I i:'
OPSTELLING : aI6 bekend - ZONDER : L. Sendar,',r , ' : r.,,- --- MET , y. UoeUiàil , ,,. :.,

,l
,,8!IS C1 :.Op 4 april naar Leiderdorp ( routebeechrij ving velgt bij vertrek). De,

tegen6Eanders zijn : ForEiesimo (Ede) , Leiden) Meerburg en RcL. Einde toèrnooi 16.00 uur....-.\À .: u I
OPSTELLING : als bekend. I

Í,ENg c2 : Een vroegerti. .r, ,t,]gg"rlje bij DHL. De t.egenEtanders zijn : DHL, RKDEo en
RÀvÀ. Pri j euitreiking' om 12.00 uur. . .l .

oPSTEITITING ' als bekend. ' I

I,ryS C3 r Een internat.ionaalr.oernóoi bij cDS .net de' teóenEt.anderE ] :
Freeland Boy6 (Engeland). Einde toernooi dm 11.30 uur,II
oPSTELLING : afs bekend - !T. van Í,oon en E. Dahoe (zie ook C4 op 2 apr)

LBfiÍs c4 : ook voor jultie een int.eràationaal toernooi maar dan'bij G
tegen6Eanders zijn naa6C hetzéIfde Freela;d Boya (Engèland) , Groen Wit iS8
KFc. om 16.00 uur iB het Èoernooi afgelop§n. r. ; l: .

i,'r ;'f,- . -{ t .' .
OPSTEIJTING : ale bekend - MET : ,f. van Lóon en P. Dahoe

r96] en Z. okzuoglu
eEchorÀt wegeng niec opkomen)

GDs. .DSO, RÀVÀ en

roén WiL ,58. De
, concordia en

ZONDER : F.I .: 'i , '
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Í,Eits D]. : vertrekt 6p 1 aprll naar LeverËEEe[ on oP 2. 3 en { aPril mee Ee Aoen aan
een zeer 6ierk bezec toernóoi, in poule 1 epelen: Bergtiel.d Lèverkussen, RoÈ l{eiEd EEBèn, PC

Frauënfe1d, Ilerder Bremen, D)mamo Dresden, FC I61n. In poule 2 zLtÈenr FC Remeeheld, Portuna
DuEaeldorf, Schalkeo4,Fc KaLeerBlauEern, Bayeï LevBrku66arl èn I,BNS DI.

opsrELl,ING : als bekend : ífflï*.: Ëoï;"ri.Ï:tju"" 
(zte LBNS D2)

LBIS D2 ::2.toernooien voor jullio net PaBen. q, Goede VrÍjdag naar zwarE l{it '28
RotÈerdarn, ( rouÈèbegchrijving volgt bij varErek) met a18 tegenatandèrB : Spljkerniàee,
ÀIexandria, Exceleiqr en ZwarE wí:-'28- Einde om 16.00 uur. - ' " Í

,: i

In

l op Tueede paaEdag naar RqIJ in Leiderdorp- ( routebeechrijving volgt bij vertrek)_. Een sterk D1
tàernooi met a1e tegenÉEandErs : ForÈieàimo (Ede), .RcL, I{SE en Zwalurven Vlaardingen. Eind om

15.00 uur.

oPSTELLING : ale bekend

oPSTELLING : aLE bekend

. Spïocke] (zie LENS Dl)
d, Heij den.

ZOMER :
MET : M.v

LEIE D3 : Ook jullie hebben 2 toernooièn.OP Goede Vrijdag met D2 naar ZwarL,l'liE '28
in Rotterdam (routebèechrijving voLgt bij vertrek). De EegengÈahderB zijn : CW, Spijkernie-
Ee en zwarE Wit '28. Einde toernooi om 15.30 uur.

oPsrEtIrIl'lG: als bekend : Ï3ïr;*.
Lagadeau ien I.l. PooÈ
À. Ramhièt

LBNS DS : juIlie gaan op.2 aprit naar Groen llic's8 - lekkEr dj,chtbij. De tegenaÈan-
ders zijn : cr.wit's8, BMI, Concordia en oDB. Einde touïnooi om I 12.00 uur.

OPSTELIJING : alE bekend : ,- :'I -'

.. .IJENS E:. : bij cDA treffen jullie aIs Èegensbanderg : Vredenburch, RKDEo en GDAI. In
de andere poule spelen : Naaldwijk, RKDBo, DI{o en GDÀ2. ,'i-

,'..
OPSTEIJJING : als bekend

lBNs E2 : ÀBF ie eerl vereniging beetaande uit jongena van ÀnèrikaanEe en Bngelee ,
oudere die in l{aEaenaar en omgeving wanen. TegenEtandere zijn: ÀfF, LENS 83, DevonEhira 1 en
2 (Engèland). Na.elke t',edBÈrijd penalty-schioEen. Einde uournooi.15.00 uur.

oPSTELLING : ale bekend r zoNDER : T + H RuyterE en M. volgÈ
:, :

IJEIE !3 : Voor jullie het zelfde verhaal als bij LENS 82, LeeB dit.maar eeda. voor
jullig echEer één andere EegenEÈander È.w. LBNS E2. ra

oPèTELLING : alE bekend - zoNDER : R. KipP z

Í,8Ís E{ : met E5, E6 en E7 naar Quick. Dat wordb gezellig druk daar. De tegenstanders
zijn : Quick E4, Juvèntar E3 en HBs 84. Elhde tournooi om r 16.30 uur.

LENS E5 : ook jullie gaan naa! Q|rick, De cegengtanderÉ zijn ! HBS E5, RÀvÀ E2 en
Quick E5. Einde tournooi om | 16.30 uur.

OPSTELLING : ale bekend - IZONDER : O. Duman, D. lHoon;n, D. Vermaat ;-'[..:!.i'
(allen geechorst wegenE niet opkomen) i. .

- MET : S, Bouali, M. Drorten en M. Guerro

LEN6 B6 : Qulck krijgt hets druk vandaag teant ook jullie zijn daar Ee gaEt lhet als
tegen€EanderE : Duindorp sv 82,'TEDO'EL en Quick E6. Dit Eournooi 'eindigt on :.-16.30 uur.

.PSTELLING : ale bekend .) . .; i -..
LEIIS E7 : jul1ie tegenst.anderE bij Quick zijn : DSo 810, Quick E10 en Quick E9. om

oPSTELLING : aIE bekend - ZONDER S. Bonyanga
J. .schild (geeehoret wegenE niet opkomen)

'' 1', f"
r,ENs Fz : ook jullie gaan naar Quick maar dan's norgens. Quiek F1. vredenburch F2

olympia F1 zijn jullie tseganËtsahderE. Elnde Eournooi on: 12.30 uur.
en
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q, Tt'Jeede Paasdag naar de poEtduiven met als tegenstanders.: Gr I{II Vac, Àrchipel;/Ornas, DSo
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r' .'!.:s /

( t .'r , ,-.'- -,.9

,l

'_ ,''ra 'i' 
" l ':r,srs i3 :.juIliè'.gaan íaar-GDÀ. De'EegensÈandere zijn r GDÀ. Delfia, Hoek van Holland

en HBS. Einde Èouïnoo+ ron : 13.oo-,.uur., -.t

OPSTEI,LING

D3
D5

VELO À1
B2-

À. Àkkabi
.:i4È

':; Jih ''-.r':
, 

' 

l.i :^.. :

J

: als bekend . ,
- ,.' -Í

: r ,i, ii'r, ï

r

(EsI - -

O U D.E R S À.T frE.N'T I. E- >>rr-r, tournooien'.durep Srpriie gelr hele dag,maar Èoch

zeker een paar uur. Geef .ur,r. zoon danook. ÀLTÍJD iet6 rte drinken, _ enoepen'en te euen rnee of
*àË,g.ia oi, h.t .t. kopen.' Vadk loped.-er spelerB-de hele.dag,op hes veld.zonder. iets Ee eten

"", tË à"i"r..r, , DÀI rait ,ECET NIET. I t : ook ..eèn traininggpak ie. waak , nodig om, Èe groce af koeling
È"ÈÀà"1à": ".a"trijden, 

te:voórk9men. rvèrder wragen wè aIle ouderei om zoveel tnogelijk ce .'
À"i;È" ui:,héÈ. téí7oer e" "T,TaIEili*ïffiàà* ff"5il"f*ri,**.;ii',: .':. .

! r :'..'j.'::"; '.:'

OUD
ouderE
t!l Laa
or'ruEtt

PÀ.S
eeizoen
bijne a
nieuwe':
ondereE
steén.

E R S OP HEÍ Í R A I lÍÍ lIG S V E L D' >>>i>> nog:Eeeedt zien we dat
.(vooral op de wóeneda§mihdag) Èueeen de trainingèn. doorl,open: - t tl DIT RÀlI BCEI ÀEEII
È-àà-ii"i'""r" ruetig iet de-jongene werken en gà.-;ël-t 'of ,buiten.de afra'tering Etaan
ió in.9ne cl ubgébouw zit.Èeri. .'r , 

.'l; 
, 

,1.::.,..., , .,,' 
' l'

'f 'ö f'O '5 " .r'h.LE VERE lil ,r>>'> de voorbereidingen voor het nieuwelziin:in vóifè qand. Uet àèfenprogiarnrna is ïond en de gesprekken meÈ de Èrainer.'zijn
to"iond. Meer níeuie hierover na Ée! PaaEweekend. Een aantal epelero noet voor hèE
;;i;";; een nieuw 'epelerepaej e hebben ondats hets oude verlopen is, We verzoeken de
i.r,à.':rp"r".r oin z.À..m...éi;n laefoto (net naan achterop_).ia a? ..r.Y..t". o,i] 

_ 
P"y}.,..d.

" 'r{ :_' r'

Iliev / D.4

in'

t
R.,

/ c'2
R. Vreeewijk / C4 tM'.'

/ B3

B. Msaad R; NiamaE
t. sendar
oemed

À 1 : w. v. Dienen E. den ltei j ar l,Í. Izèndoorn §.1 iae rencra
B, oleEhoorn R. Ríemen / À, e. culpen / g2 v.d. Hei jqen -.

d : ,R.eI Haddioui R. Hendriks R. Kreuler S. EEEic1 I a
c3 F. GaEmit F. el Ma6oudi Azou.bai 'R. v.d. 'Gee8t
Z. Okzuoglu / Dl M. eI Batcioui M. Kipp /. D 2 EB6iad I.'Guenóun'M.

Ir. Bukman K. P. coolen M, ' Elouart L B . -vreesw ijk
F. Daamen. - N, MunE / "E I G. MaduroF. Kuik / E2

.'$.;BAfiii# I
-,1ea RW 5Í llt 4. é,EEN TRAT.IíCEÀITNI.

april vervallen À L IJ E trainingen voor de jè
O P >>>>>> vRrirDrc 1 .prll. en-. ttAÀNDÀG {

ugd i.v.n. de Paaedagen: oP
DINSDÀG 5 ap-j.1 vervalu ook de Èraining voor DI, D2, c1.

IJBI OP c2 en C4 trainen I'IEL .! ! I

./'", )"
/J*

BEDEIV'CT hierbij wi!,.ik iede n van LENS E3 bedanken voor de kaarE die ik
Ikreeo - ilonqene en.Cri eEeI" BEDÀNKT.'! ! !! RICÀRDO RÍPP

{ :{ í..
È.

,3öv t

LENS A1
LENS"Bl

-:G'-E N;

5- -r

2
0

:=,1)

f -. o

- ,.4,

11
5
1

Jl1

vlr rENrV"rERSL,À
r! J- dJ i

ri;
l1!

:- l :r,

...- 5 ?)'-

B..

weer een te r-gÍöot- aantal apé1ere wegble-
ven zonder maar even ieEs van zich te
Iauen horen, Ju1lie dachtsen zeker dat heÈ
afgèkeurd waE ??!! DoX SOOR - want nu
verd lenen jullie een Btraf en dre Rrllgen
ullie ook. De volgende epelere zijn voor

àe/het eeretvolge irde Èedecri j d/tourriooi
2
3

vàn ,hun team'
F. Bayhan,. E:

geach'óri!È I I . Lanza (82)
Kieei en z. okzuoglu (c4

3'r. a,c

ITMSH.Cl a i,,
i"*.; P11g ;sli -i

LENS B2'-
I,ENS 

.CI I
LENS c2.
I,ENS C3

LENS D4)

LBNS E6
\LENS. E7 ,' .

íÉuèÍ Èst
LÉNs/ F4:.

5
l-;
6 l

;ADO
lvEto
lcDÀ c1

B2

r 'r',i1
1"2
;2Giavénzaridé C4 I,ENS C4

HBS.-D5 o.nDumanr"D.' Mooneí; D' vermaaÈ
G. Maduro, À. Sirsan (88)IJENS E1

TeriaB DHB. M1 LENS 'E4

RÀS E3 -f 'tENS Esl .

2\ ,1. Schirld (87)
2: 'ón À. dd:BraÉàíder: (F4) . Ben

HWIE1

I{vv E
Quick EIo
DNO, E7
.RKSW F4

r.. 'i 0
2
7
1

5

l

0" J

À.;

i"!

niet nieè'eenE bel eíen met Pa
Steen. Nu over naar de ontvangen -veï§1a-
geD

v '. i,L

voor daÈ trÈ dlt do6E nclden sc cvGD dat
i. v.n. do 'gEötq hocvaclloLè koPij v.w.b
tló jbugdtouràöolcg cn 'dooi ruluÈe96br.k
oE vanaf, EEDEN EGEE j à"gi (ÍàdatrtJ <VtouÈ-

'd6riJ
'nooL) vcr BI.EèE

'i1l
aeer goplaataÈ krrlDorr wor-

je het er n

rrl w.d. I

"- \i
He1 aao"iràrderi.' a1Lé EhuiewedBLri den afge-

. 'keurd. -dat wàe'dus rweer
\eenEfL nk. balen

ook;az' íeidvoor eeD
afqjekeurd

1d. vJe]

cÍro:Ëi
eerBE

ót aarÍÈa1 t
J',WP,. terwij 1. {óp: hetièUde

eame .

WP Ct -en..D1 .mochten 6Pe-
1en ??? Daar begri pen wij eeht nieEs)

avan . Wac wij ook n eE begrijpen iÉ dat
de redaktie
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In de afweer de laaÈste compeEltiewed- - celukkig ging onze wedoÈrijà wel door en
etrijd van dit eelzoen, tegen het reeds '. 'lJ "wè.begonndn àe wedetrijd'.méÈ de yreten-
kampioen geworden vEl,O werd tot aan hets ' schap dat }re van deze meleje thui.e. ook
rletaignaal neE een aangepaate opetetling met 6-0 gewonnen .hadden, dus zoude we dit
goed partij gggeven. I'let een prirna gealo- ook wel efliee doen. FOUT,JB...die meiejee
Èen achEerhoede werd de aanvaledrang af- waren Ln die korte tÍjd erg goed gaan
geslagen en brutaal werd dit beantwoord voeÈbaIIen en due etond heÉ à1 enél Z-0.
door onze epiÈeen met een perfecÈe Dcoun- In de 2e hèIft. gingsn onze j ong.ene er
Eer'r keken we na L0 rninl naar een 0-1 .:..i., i Íeèr.frie -tegen-aan, 

en. werd- a1-gauw ge-
vöoreprong. sneL dàarna werd dë 6tand, 1- .. wolgd door z-ïroole doelpunten (ÍichaÉl
door eerl geoehrokken -tegenstander gelijk- " gcoorde ln z.iJn 1e wedeËrijd). ,.foDgens _.
lletrokken én k*egen Ëeide tearus. diverge ;1 ' ,:volgende kèèr, b-eÈer oplettén maar;eI za,
kanÉen, naar de ruststand bleef eteken vriendechappeli jk zoalÉ jullie iedere ., .l .

bij 1-1. Na de Ehee werden we door enkele . v,eek weer. iàten-zien. uré"8ÀEL I{EIfioE Brir
enkele werdedigingfouEen. kàrt.rna è]kaàr;'Í " .j.LBIS E{ It: i
op een 1-3 achter6E.and gezet en Haa de
wèdetriid na 20 min. duÀ aI gespeeld. lrtet rinfay

VEEO Àr - EBiA À1 (5-1)

een 5-1 achterLaÈend op het gcorebordr ,

',verf ieten we heÈ rrLnderige VEI,O en zienl,
. r{,e gretig uit. naar -ons PÀÀgTOITRNOOI.

Marc, Àbel bodankt voor het meeeErijden
in deze pittige en zeker NIET kado gege-
ven wedet.rijd.

_ir

i ' ' 1. _

J '. "
ES f.x.s DEB - LEIS, C3 (2-2)

tEsT maar niet zo BEST deze wedetrljd,.jullie liecen de kaae van heÈ brood enoe- .'pen en zo kon het gebeuren dat de Èegèn-
6tander, geholpen door de scheide, op
gelijke haogEe kon komen. Dit wae de-
IaaEBte competitiewed6Erij d. Op de rang.
lijet zijn we geèindigd op een 3e pLaato
- èen prima reeultaats. We zulfen onet nu
maar gaan concentreren op de eou:nooien -
veel plezier en Eucceg.

'É-Giavenz aaaà '! r,ais ci i2-3r

Àangevuld met. eikele D-epelere (bedankt -.i
mannen!) een prima wedBtrijd meE eeh ver-
diende overwinning. KIaéeé jongene zo
zien we het graag, ook juIlie veel
auccea en plezier bij de tournooien.

I Eg, L.saLDE 11 - Ir&rls E.Í (2-2)

r.Ers E6 - EtÍv (5-1)

.lulliè hebben dan weL lrètronnen, naar per-
eoonlijk vond ik het gÉen mooie wed- '
6trijd. veel konden hun mond weer nieÈ
houden en waren behoorlijk bruÈaat...Wlè .er àee gàat naar dè bioscoop. foElr dat-.-'
zaterdag weL aan mij doorgeïen. op'
16 april cin 11.00 uur verzanelen op LEIIS.
Meenemen : / 30,00 en een tremkaart.
zaÈerdag oIlE eerate toernooi, ik ben be-
nieuwd wat jullle er van bakken. ToÈ za-
berdaq . ,.{

" soN.rÀ

oe

í! r.- \ f"ortut I?-e,{sÍ

a

OPSIBIj|EDATRIJD >>>>>> niet zo veel op- i
€EeLlen'zijn er binnen - om precies tà
zijn bleef de redaktiebrieverÈue leeg en

. oneving ik ook niet6. Zaterdag ie faàtste
dag dat je je opèt.èI in die bèkende re-
daktiebrievenbue kal deponeren. *--.. 

,

CEES :_ . .

ElnI r lENs E1 (o-2)

We epeeLden zaterdag tegen IIvv.. We dach-
ten daL het niet doorging naar het ging
we1 door. fn de le helft gaf Chri8 een
voorzet. op Roddy en bij ecoorde; heE wae
heel epannend. In de 2e helft rnaakEe Rod-
dy weér een doelpunt via een voorzet van
Stefan. We hebben met o-2 geÍ{onnen.
GOED GESPEELD hoor.

R] CHÀRD

1!'à

!El,I§ E4 >>>>>> HeE ,1.e..a]- reeda eerder -
verrnefd. maar .Tochem van Loon.heeft neB(Íe-
d-aan aan de halve- finale,van de uenalti:
bokaal -HVB. .re.deed het prina en LENS E4
feliciÈeeïE je van harEe net het behaal,de
reEuLtaat. . Je trotse leider HÀRRY @

o

Ct§en
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67" iaargang, nummer 2g

4 maart 1994

van de REDARTIE ,, . ,
Léver.uw kopij vóór maandag in; . .': 

'

wijzigingen zijn tot maandagavond mogelijk! ,

uiteÍste inlevgnermijn kopij:
Maandag 20.0O uur iir het ktubiebouw .l' . .-

Wij ala redaktie "flipren heèvl.tr in rer r,ijd vanqe (iNICHTi) -filn mer',fohn Traiolca. Heden'berdage zijn l,ij uaÈ geeapiger geworden (?) _ a1zLJn de heningen hierover veideeld _ . rnaar tochKunnen ull beet nog lekker uit one dak gaan.,.....maar dan vah het. zaterdagmiddagvËecbal .

Dit middagvoelbal verdieàd een beCer Dlaato.iè inona. aller LENsharÈen - wanE zes n" È"il"-àÀiíIri"is heE nier, ner als het zaaivóetbai;-;.;-;;;Ë;._geechovel circuBkihdjen van, en f.gus'vormt hier-geen uitzondering op, mehige.club ?

I I t Wri, DENKEN. VÈr wEL tt.t I

De redaktie wi1 daarom neen lans brekení voor het
, zÀTERDÀcl.trDDÀcvoEtBÀr .ià aI haar i;;;;Ë."';;-";" "
uitnodigen om ook eene r" komen kitÈ;;;i;'Ë"--
].aEen rntect.eren met die x FEVER'I- en dit langzaarr,alE.een Bpona op te zuigen.

Een advies ie wel op haar plaaEs, *r"rra ,.a oo ,'ale.u.6énmaa1 die kàorcs tèÀiÈ.Ëórp:Ëi Ë"Ir,c-Ë"à"medici jn Eegen. . . ..... j, ,r r . +:+:. t. .. Itt U BBII DUg GE!,IÀàXSdTNiD !!t
HeE. is nametijk zo dat het voetbalzlp de. zaterda.Íniet alleen in her. teken ataaÈ van jèr;à";;r;;i-'
uan 09.00 uur tot.14.oO uur.. Na dàzó tiid komi ""ook.ngg (oudere) jeugd in.akEie 

"" a"t zii"--"Ëà_--sE.rr]den waard om naar te kijken.

SArI,NDAY ÀFTERUOOIII FEI'ER
of te we1

ETÀI/Ï EI,IPPEIí

Is het te cru oni te zeq.g"n en schrijven : 
,

.Rn r,r o on rbonTs?.'',.]:r 'l

I . , ..
Echter, zonder afbreuk t.e doen aan nàt. deze man_nen aan epel op de grasmaE neerleggen, Ecaat het.aLB eén paal boven waeer dat onze-Ëenioren van de
-zaCerdagmiddagaf deling u .de nkoortEritlinqen,'
bezorgen en een prirna pareij voeÈbal ten Ëeebegeven waar menig eiedivieieclub ialoers oo io-Geloof.ons, u àuIr. talse de.lijn-euaan te'wàier_tàriden: ' €., - -.ql , ,iEen gezellig cluppie die zaterdasafdeiinc,.íee aanhet roèr John Boerama, _die zich àeèteund-weetdoor o.a. "good oldn .Ioop WillèmË èn:Àndré Kro1.

ooÈ Èunnen zij rekenen op 
".r, 

'r"àl ,,à;u.'*.r,,
wan supporterg waarvan r,ij.èchter nieÈ aIle namenkennen. Zeker is dat Jan, Charlee en ... ach r.)aE

3:::.:. eigenlijk toe ? zo zijn er èn dar .ir detlootdzaal( -

Algtmèen sokroto aat Sokr.rlrirat Totorlot(o
W.M.Kouwonhovon G..Komperman
B,am Frósstr€at 21 , Bur. KampschooÍstraat gO
2552 CZ Don Haag -,,., 2581 AH Monst€l
Tel.:070 - 391 2474 Tol.:01749 - 12602

Sonioren zoalvooth!l
G.J. v.d. Kloii
Vorhulsdaan 1

2692 BN 's-6ÍavenzandE
Tol.: O1748 - 18'149

JUKO:
Sakr6t.riaat iougd
P. van den Sto6n .
Chopimtiaat l03
2551 Sv Don Haag
T6l.: O70 - 397 01.54 ' -

Soniorèri zaterdag
J.C.Hain'_.-.
Melis Stokelàan 1846
2541 GC D6n Haag
Tel.: O7O - 367 96 A7

S6kr€i.ri.àt.cdattio
A.C.J. MilteobuÍg
Hengolola!n 981
2544 GG Don Haag
Tol.: 070 - 321 32 85
fax(work):O7G367 88 62
of: de kaniinobricvenbus'
(bij do kleine bar)

spaii"àrzoi"n
J, v.d, Lubbo

' Vlierboomst.aat 303
' 256+.ll. oon Haag
Tol.: O7O - 323 35 25

EARI(O: Bla Kommisslo
mw. l. van der Borg
KokosnootstÍEat 67
2555 XB Deo Haag
Tel.: O70 - 325 99 74

EKO:
'Evèh'omenteh l(ommlssl6
mw M, van dor Oonck

,.JEn Romoinstraat 37
2552 KA Don Haag
Tol.: O7O - 397 65 32

Trdnore:
SBloktiè zondcg .

M. Rog ' ,'

'Nicolaas B€otslEan 198
2273 AH Vooóirrg
Tol.: O7O - 386 63 22

sdofd6 r6t6rd!g
J. Booromà
A. Dioponb.obkhot l1
2551 KE Oeí Haag
Íol.t O7O- 397 72 73

Samenstdllng bo6tuul
VoorzitteÍ:
J.M. v.d. Kloii
Wagnorkado 87
2í 0,2 CV)Hqomstoodo
Tol.t023.28 27 85

lid:
A.M. CoÈt
Hàndèlolaan 589
2544 cB- Don Haag:* r,
Tel.:.O7o - 367 1O gO- 

,

Lid:
G.J, v.d. Klcii
V€rhulstlaan í
2992 BN 's.GÍavenzando
Tel.: 01748 - 18í4S

-' ! Àr)

Tel :o 97 0t

Sekrotaiis:
W.M. Kouw€nhovan
BÍam FÍosstraat 2l
2552 CZ Den Haag
Tsl.: O7O - 391 24 74

2664 TV D6n Haag
Tol.: O7O - 325 l5 50 '

Penninomoost€r:
A.H, do croot
Po.zillaan 25

Liri:
P. v.d. Steon
Chopinstraar-JOg
2591. SV Dàh Haag

KONTBIBUTIE BETATING TEARETNE{ EÍ{' KLUBGEBOUW
Postbank 336711 , Hongelolaan 600 .

R8bobank.l 29924229 T6t.: O7O - 966 13 t4

uw redakrie
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SEKO SekÍètqÍi!!t:
Senioreri zondag '
G.Jl v.d. Kleii , '

'Vorhulsdaaó i .

2692 BN 's-Gravonzando
Tol.r 01748 - 18'149
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Z OE K D E S NEEOttl O P ,"'r, IE het ene redaktielid net. cerug, gaaE de
ander aL weer op Elad naar de gneeuw..... Àfgelopen weekend wa6 hij merkbaar nieE de enige
die op pad qinq- nàar de eneeuw; vele auEo'E met een dakkoffer of: ekizakken op het dak '

.i,r verliècèn oíze-sEad.' f{ij (de achterblijvere) hopen dat aflén r.iéer gé2ónd 
.en, 

wel terug komen,
voorzien van een lekkér kleurÈie van.de winterzon.' Vtel mag gezegd worden daE alle- werkza+mheden vooi deze LENSrevue keurig en zeer collegiaal
voorbereid waren, waarvoor dank!

Vcrn Het Bas[uur
1AuíENSTELLÍNG TECHNÍscffi sgAt sÉr,f,RTrE aONDAGSBNTOÈEN. .,, .: i
Nadat'in een eerdèr sÉàdiun Pecer Bos wa6 gèconEracteerd aI6 lloofdtrainer voor heE eeizoen
1994/199s, heefÈ heÈ beÈtuur thana ook een ÈraiDer voor de B-Eelekcie gecontracteèrd. ,

Ea5B v..E ictoren, monenEeel werkzaah in diezelfde funcbie btj RvC, zaI het komende sei,zoen
bij IJENS rr.rerkzaan zijn,aIs,2e Erainer, Hans iÀ evenalE Peter Bos in het bezit-van, het,,
diiloma oefenmeeeter- 1 .- À1È actief apeler kwam hij onder andere uiÈ voor Az'67.
Met fdwin coret, onze huidige verzorgèr werd heÈ contract verlengd. HelaaB heeft.
pranE v.d.Berg beEloten on na 13 laar te Bcoppen aIE wedgtrij dseqrataris voor "de Zondaga-
elekEie. Voor de opvolging van PraIrE heefE het. Be6tuur nog geen kandidaten. Serieuze
kandidaten kunnen zich-aaruíelden bij een van dè BeEtuur§leden of bij Frans zeIf. '.,

i,§ ,,,Hèt BesÈuur / ' 'i"
:-':. 1------ ',; . '\ ',.

VRO L Í;I K. .GR O t P >>>>>> De ]aàtsste weken ie deze naam aI noerdere rnaleí '
gevallen,omdaE vRoLI,lK GRoEp een aub-tponsor van LENS io géworden. Daaron willen !r. e sfraag
dir bedri jf,aan u.voorgtellen:

iHet20j aar oude bedriif werd opgerichE door RenE Vrolijk en behoorE tot de dertig grootsEe
Bchoonmaakbè drijvsn van one land. Pae in de laatate vijf jaar grpeÍde VRoLIJK van 114 naar
meer dan 500 PsrsoneelBleden I In 1989 weïden drie afzonderlijke divieiee opgoricht, 'elk
ondergueund door"cehtràIe afdóliiigen voor vorkoop en finanelèn.

L

De grootste afdeling ie VRoITUR §CEOoNuÀÀRsBRrrIcE Bv, voor het klaeeieko echoónàaakwerk in
kantoren, en flaEgebou wen, Daar ook na op Ievering van nieuwbouw en:ria bijw. calamiteiEén.'

med
BiJ

ewerkerb j aarl ij ke
de nu 4 jaar bestaande divieie VRoLIrTR ERÀNDSCEÀDEgÀNIRING BV zí)r\ 25

act.ief blj heE begtrijden vàn de gevolgen van t200'
geaPe

brande
cialleee:de
n. Dat

pE het.l , I

eEEkent daE er gemiddeld elke werkdag eenlnelding van brandschade binnenkonE. VROLI''K iB '

oproep van de brandueèï met een epecialist uit ce
die 24 uur per. dag
rukken. Die special

paraaÈ
i6E he1

ataat om na eenrkend diendÈvèrlener van de 'SÈichting salvage',b

i-

benadeelde gezin de eerEEè uron na een brand, door de, verdere -hulpverlen ng aP,te €tarten. '
v R ol Li I J l( . ,. VROITIÍK , OEVET,SÀNERINC Bv iE mèt 20 perEonon de kleinEte divieie,

maar ÍniEachien in Den Haag wèl d€ bekendgEe. opval Iende bedrij f6-
t agen8 en grote borden zorsÍen ervoor dat dit weïk zichcbaar:

ldaEEïiídÈ. . HeÈ stadhuis van Rijewijk.en hec MiniEcerie van ÍlvcI ,i'., p
an Rijewijk zijn op- dit momenb dà meeet. bekendè objecEen die zij
aan de bui tenkanE teinigen.
SindÈ korts is VRoLIJK GROEP ook in Engèland actief, waar salvatLch
in suEton-iri-ÀeihÉield

ooit za1 VRoLIJK over etjn Eijdie eèrr nieuwe ives
kerketuinen, dlchÈbij
ilij weneen Rens vrolij

heÈ huidlger kanEoor aan

hun activitseiEen !

hr tÉ.
aan beÈrekken !n hgt. indugtriegebibd
lvrerf.

opgeric
Èiginq.g
àe Nikke

k met aL zijn medewerkeïs aldaar veel aucces meE de tooiÈàeÉÈinà van

I.v-B
i,

Éoq t.c.h.qlicàG ÉÈoÈIogi ís .htÈ lEllÍIEf,irfsg&I-srÈl&.1
i ,_j-i., , i.i" ..1 I

. voiceÀóvai ruaí rblgààdi rcàk
''( -r' ' t rlrr !

til
IDE BETJ IfOOR'DE 

.LAAT9TE 
RONDE'

€nieÈeil van de

t
Kents. u dÍe uitdrukking, (voetbal- )vèrglaafden? n IIé, Grem j stódiiie vraag I n

nebézoeker ofro9P
een].

c elke zichzelf réspe
edéi, die anderEzins

ctexende kroe§tljgor (in) , kanti
behoofEe heeft de inwendige mene tsè'veieterken.

Die bal waB de laàtgce Ei jd op LENS nou níeÈ bepaa ld nodig, ondat de
Eegoeden van onze -grooEet è viJanden, de watergporEerÉ, bevrórèn-wdreÀ;
een bi.reede ij6Eijd diénde zich deze wintser aan, .6n due ook àfgéIaEEingen.

Dat saf 
'à! geleggnheid om tè g Bpannende olymp ieche - rondj ea van de 'D ,:li I

echaats (È)'ére in Hamar. Ik hob alÈi ld gedachÈi dat. IcalÍanen de begEe ij emakere wàràn (die
tan l,laiinèuo) in dè sPuiBtràat), maar ik had het verkeerd: .het zijn dè Norenl heE'regéíde
irnmore, hoevrel binnen, persoonlijke en wereldreeordE. De'beI voor dé'1aataÈè rcihdè klonk'm
hier a1e muziek in de oren. r,vanÈ heE gaf aan, qat..onE _1+rjden bijna,ovèr .waE-ri-wij. Nederlan-
dèrg bakÈen er weinig van, in dE echadur,, van KoEE, èn van Dan ,..Tàneon, die in zil n .laat.ece
olyrnpleche rondj e.,.einde1i j k. zi jn grern, , eeh eorry, gràm ,haalde

do LENSïevue Pagina 2
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Een andere bel voor de laat6te- ronde'- -die:mij nèg lieflijker in de oren zou kIÍnken'

iE die van de voerbatj our"à'ii"-i.i, 
-ai. o.rilt. ,"n't ut -'.ig.rr. nitja en 

919 
o.q'" maar dó6r

blj.iven zasen: wéér tt" "Ï;;à;;-;i";if': ": Ii?-o-*i" 1uiàt hiEr'eene die vàrloEeenda 'ber'?'
waaiechi j nlij k .zul len h,e àaàríoor màeEen wachten tàt-aÉ' wx-ei"aronde J-ang en lrèed a:hter 

-de i
iln t";" 

no*ur"i"n.i";" in diq.,reetJpe1., gruyr_t'àn Àdvocaaf,- (rj.a-,.§9k lk kan hetr'niet '

laren) verEchitten a16 U"Ë'.i *.ta r*Ë 
-rif*."ri 

,O ààq ale ilohan-blijÍt, zo duidelijk '' ' ''

bIijfÈDickie..Jeweet..?"EÏlilIÏ.:àlI"i.iË-Ëe"i..i;é,;i.:-.
Ík za I heE- u maar öPb i échten. Ik kreeg uigElag van Dick, en wèI telefönisch (heE-'ging om. )'!'-.

rnijn eollic itacie; om oranj e in Àmerika geeste lijk bij te EÈaan, weet u àog?).

Àanvahke 1i j k iias Dick 'nog duidel ijk, hets waa: NEB. Maar gévraagd naar.de redenen,

begon lii
t.è H66gE

'i .' oeheel tege
'i i fiou mo'e t rir

n zijn gewoonte
det tan' eenr llagén

e'draaien, tot het hoge woo er uíE kwam i l waB..rdin,r !
eeB. ,,. . .

..í?;,Ïi \.-;*--r,.

it

;.-r '.+
--_ ,Írt

+
4

k,
!,r,:

r 11'
an.

L
ik niet" :<;:.r

,l'i ':.

nEh, be§Ee Àd, t zei hi j , 'r j e .bènE,. nat
nou l uist .'de krreep: À 1à-,de. Haagee oo1evaar reta

zondér nog aets6 tè- ieggeni hing hlj oP'

uurl+ j lc. een innemende pereóon1ijkheid;'en dé6r ziE ,'m',. .

e te vaak Ee wankelen oP één beèn, en soEE .rl
zelfs op minde r' dair ', één, -om hort te zi j n: , j9- drinkE teveel. n Ik wilde daar nog Eegenin gaBq,

maar .a1 wab _'eru iÈ kwam -waB -èen Epontane hik, waarop Dick gevat reageeide i nProort ! n, .r, .

On na dezeÍ tggeàeldg èénè een,'frisse wind door Íni j n indara6ad benevèlde gèàat tè }àten

waaien, EEaPte ik óp de'ifiete rièhEing sJeEtIand, en nam rni j voor 'da' fleE Èe 'laten sca

À1 fietsend groéiae et vèrrrouwen Ln deze zware miesie.,HeE tíaE zaterdag èn noga 1"; kil,

besLoot. even LENS aan te doen, nog napeinzend ove
en neer

i die opnerking,
Ee berichten ove r 'heE llaagee'? Ik zou

''t.à Hí6gsr'. zou

beter van de nood een deugd kunnen maken,

bij voorbeeld een Iezing kunnen houden over 'diè Eypisch HaagÉe HoPPe. Eh,, nee i dat moeE

natuurf
Mijn, ge

ijk, Hop
dachten

)eë 4. aJn.
stroom wérd onderbroken, want daar wa6. ik

bekehde .
mazze].. wanE achter de bar .sEond Henk, een ouvre

roep," vóór 'ik ei èr§ in heb: rHenk r vijf bier ! i
aI .op LENS . En ja hoor, : ik :had,

rcèze11i I denk ik'meteen, :e4

En of ,het nóg niet '-èrg genoeg iE, zegt l{enk t lJa,,

man en een PaardekoP gehad, due j e, begrijPt :Tja, daar. gingen dus mij n.
6orry Grem rndàr vie hebben

Domíne: Al fI-"1"1

qoede voornemene.-vaddaag anderhal . ,l
de Iaat. Bte rond.e ie allang geweeEt. r

Enh ij .gaaE verder met oPruimen, mrl meE een dubbele kater acbteÏIatend" " ' '; "

t,x

i§::
'atl

a' L?.,-: É!
d:;,F S.-l lii . .à:t!l'

ËET rITTE RV' Í,8W,
.t ;Í.'

' .Tohri va'ir: àer Lubbe PraaÈ mèt PEI'ER EÀOIP

,t 'ytl
1 t" n*-

Een geeprek net Pet.er klomp i8 geen zvrarè oPgave: hij P
].
raaÈ vlot'--

en ondeihoudend en heefÈ weini zetj ee nodig. Hij SeF.oje.! y.t:

in RoÈÈerdam en voetbaLde a1e
Il

voor t
ochie in swift. Boys tot deB-

junioren.
A- en B reg

Daarna volgden drie j aren
ionaal aanhing. Doon ver

sp
hui

artsa waar hi
zing naar lle

j
I levoeEstuie

net Eegen 'de

kwam hij eamen met broer Martin.in de .::"Íis; tweedeklaeser Helle-
voeEsluie te EPeIen.

r en hwàm zel fs uit tegen IJENS neL Richard van der Hoek,
Hfl eugelverdèdige

' E-Gravendij k àie hijwerd rechtervl

n jaar en vond
trainer vah H.

Maarten Rog en Ton
Toen hij bij. de Haagee Po1 itia ging ,.rerken, L iets hij zich overhalen voor H. P. S. V. te

luíteraard nog niet kende.

heE er erg gezellig, Bij deze c

.!.ir..,:.:-iil

gaan Epelen.' Hij PIeef, zeve
P. s.V. wa6. De club zat àltijd t

I'laarEeh Rog, die, vijf jaar
aan! Na eèn j aar D. s.v.P. (Pijnacker) werd hij tid van LENS,waar hij zijn
MaarEen weer ontmoette.

zi)n eergLe gelzodn'tENs zaL hij nooit verge t en. lleÈ team 6Peelde goèd voeÈba1, werA

ongeelagen kamDioen en P
voàrecelfen.

èlei scoorde maar lieÉeE 1 I doelpunÈen. Een beter begin had hij zich

Iub ontmoetÈe hij
.g"í do vierdè klaE
oud traíner

De venvachtingen voo r het nieuwe Eeizoen waren
',ow"L in ala buitèn de sPeler sgroepnièt kunnen

(te ) hoog ge§Pannen. De oefencamPaghe gang veef Le gemakkelij k. t'Iíe sPeefden t egen Èe zwakke

tegen etafrderg er th,ee vedectíi den tegen hogete cl. uba vie.Ler aÍ. (voorburg, scheveningen

Daàrbij kwam dat vele ePelere angsEhadden hun Plaate Ee verliezen.
egiÈie. Toch wag er

Íedexeen keltts de reeultaEen van de, eerEte helft van deze comp

volgen6 Peter een korre ommèÉeei, eèn ËéíËÉëlperiode ' VLek ia hee Eraining skamp (begin

j anuar i) wae de groeP erg eenegezind en poeitief ingE6teId.- vriendachaPPeli jk werd een

etserk Tonegido op eigen ve Id met 2 4 verÉIagen en vervolgene kon een 6 0 overrlinning op

RijswiJk worden Éi jgeschreven. t -r§r

"Ë"ta; tràliiÈè"
Dit her6tel

PeÈer
werd ruw onderbroke
wo'i'eteit óók met zij n

keuringen
vormcraB.l

en geimprovi :,ín door af
a erl. beEefts sIechtg een Paar wedsErijden

goed Ee hebben gesPeeld. Hij werd
'er.gen
bejube Id in heÈ vorig seizoen en feI bekritiE-e erd,,in he!:

huidig eeizoen. PeEer glng harder. tra iten en deed all-ee om de bakenE Ee verzetten'
ttToch gaal we . in' die tieD wedíEríi den nog veexÈí en ,PUn ten ha7en, ' voorsPelt hij.

"Geen cf,ub heef t one over6Pe eld, ,àok H.M.S.H. níet.n luia echien jg a.ll.een s.,f -C. in
Noordwijk ors ecàt de haae geweeeË - B Híj wÍj t. de Elechte.. reeu ltaten in de eereEe helfE van

deze comPe EiEie aan gebrek aan ervar ing oP dit nivEau. CIlrbE aIE H.M,s.H., VI9S en Yoorburg

zijn net
Pe

punten:

eCË Efugrer en hebben meer voetbah.atjes in huis, stellen we Eamen vaee,
helft van het Éèizoen oP del.Yolgende '

I

I

eer baeeeru zij n prognose voor de ti{Eede

de LENsrevue Pegina 3
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1e Lens ie qua voetbal zelden of nobiE weggèÉÈeëIà'
;; ;;';"i;"Ëi;giààp iiaina" ondgr aLre onàÉandigheden keihard dÓor'
íË íàt-à"i"ià 

-Ëi 
i Éàr geroott in behoud van heL Éweede-klaeee- achap '

Voetbal is voor p6Eèr zalLgïlakend, wanÈ tt" ,ijn. r"étl.-lloopiaan iil hij zelfs
o"f .r,."u-.-ËJ-r"ra"". ,rX fe" -Ér"írLn a hàLenaa7 eporígek. ík heb.bijaa aflee wa, de

oTynpieche spe1en op w s;;';;.;'è;ï"r.Ëis lÀ "i:i, rr"ËËí'"ot:" ziJn írouw seen' probleLm. ze

begrijpt hem goed. s".ur, *"È nii, àocfrcàirie vai anderhalf Jaar hebben ze geen Blechg

ï;Y;;É5;-'i;ï3;;'r,H; .*"a eved verm.ld, bij d-e-Poli.ie waar.hiJ ry liili a1le opreidin-
o.n r,.Ëit-"àoiii.i"". ni: ;;;J;;"k;iijr<'suríeirrànt, daarna.driè il:T "ijki!u:-t.i: o"
iiii"li"Iiàa, -il"àïàà'ao"i àir. j"., verkéerepoltcie waarbij hij aanrijdinsen er zware.
ii;ï#ïi;;'#;iË-Ë"1,""àórr"l 

- 
sínds een half'jear doeE Petér (Éoud 30-jaai) recherchewerk en

ie hij zeer tevteden ot'.t- rij n-foopbaan in hét korPe Haaglanden' 
- "H,et,trllli* àeefè vaak Èe

wei,,iq inzicht jn af..re6 *"'r'#it--i"làl' Ë"-li"lp"J rniag, ain.meaten (- .in nood) overtreÍt in
-----i-r.-- nn. minàar o"nÀàràZ"rrà" tserJr. d 

"et" i e'ËJp"ia" n "r"., 
uit een .benarde poeitíe'

lzi"r"i:"f"i"ï;:';;;AZ;',2"ï;ií;;-;à;;; c"gà-"í,." i'péu' 1,"66o' ze dooz.wat ie arreraal.
;ZZii;';1ta'-;;L ir"l-i" i'aàíf;;i.;j-al; jà,, ,^^, níj zi-a bii deze.baaslr 'II-eÈ recàercàe-
ï-"lrí' »".]àii-íÀial ujt gr"d.luÍrrrrerr. pràte. en gcà,.i iven, daarnaaa! wordÈ de- PIaaÈ6 van-.
àer mj8drljf bezochx-, HrI-g=IàiÀiÀ.àÉàf rr"n het werk sleelÈ zich e.chter af op heÈ.burgaU.

,,,..Wat Í'V bètreft :.e pàtÉi vooral gelntereÉseerd in àporUuitzendingen. en actualieeiten.
zr:" I i Jà" '"]Jr ï'iJi"È iJïirj.iJí ttóién. in de a-0-er jaien bij Geneeie (met colline) ' PhÍI
colr.in' en Dire SEraitE. Ët"!ií"ii.-r-,iriàf- au" r WellicÉe een góed Èegen!'Lcht voor de

daqeliikee hardheid van heE bestaan a16 PoLLtrenan"*"-';ï;;ïjËiiik';ï"i;."";;,-;ï.;-;;;à;.;Inààp'i"t van ons ee'6Èe eLrtal;'af met een

blik i;';;-;Jije -Ë"ux"met.'

peter hooÈt, dat a}le euplorÈer" overtuigd zullen zijn van _de _prima inet.alli_ng van de groep,

àià-àrïà"'rh ào.., o. b"ir-";à-;; làwerkscËl,Iig"n.' usome kriig ik heË gevoeT- dat eoomige.

ÈuDoo,,,e,s derrcen dar "" i"i iËggr;;;;; -D;i=í; be6Li6t nieÉ-2o.. Hij ie nu--heel fe1 in het
;:í5:à#; ï#^Iï:i-È"1....iÈ;;í;;i-h".,-ar ie die-loede wil (b.v.-tesen vros) Riet alEiid
omqezeE in daden, zoaat atiJ ËuppÀ"tài.'t "t rneg PeUér Klomp een6 kunnen- worden.**"'-;k ;";ï;;; ;;ài. ;;";;ïi;;l;"!à"" '"'' hun belof-te ' Peter bedankE ' hec waË eèn

fijn uurt. je,
j,t"..d nob

s (e Voor adresson en talefoonn

§enioren
ummers: zie de colofon oP Pag. 1 '

Kommissie@

ZIIIJNDREè}it 1'- LENS 1,1. i 6

WED S TRT ;TD PROGRÀ$TÍA ZONDAG 6 'J[,,AeRr '

1 . ..I

,t 'i

,.n.óo
10.30
1,1 .00
11 .0p
L2..00.
13.00
11.00
; .l .,.
13 .00_.

R: K.À. v.v. x
VELO 2
I,ENÈ 3, .",
I,ENS 4. . ..
TONEGIDO 5.
L,ENS 6 .-.'
],ENS 7 . .

LENS. 8 '
I,ENS 9 .,..

LENS 1
LENS 2
DUINDORP SV
DHIJ 6 

-

LENS 5
vcs 6
,TTIVENTÀS ?

;

Lott / 521
Ltoo /62a
3os4 /555
3L2a/566
309B /sGz
3t351569
3252/627

.1. tí. ,.r, nooij en
,r. van I,loerkon
P. J. v.d. vàLk '.
N.N. .. . .
N.N.
N.N. . ..

N. N.

1
3

n

333DUINDORP SV ? 24 / g_at

DIN9DàG g !íÀÀRf e..3 ' oB 19.30 uuri
uENS È,/E 22 )a,ii - IÀrxEwÀRTIER t/E 22

:

WEDSTRÍJDPROGRjdIMA ZONDAG 13 T{'IÀRT
li

VEI,O 1,
BL. ZIIÀRT 2.
LENS 3 ,. .

I,ENS 4 . .
BTG 3
LENS 6
LENS 7
I,YRÀ 6
VRIL]

ri

LorL / 5zL
LL0L / 62L
3O82/5SS
3LL1/566
3].0! /562
3732/56e
3246 /627
3290 /646

BurckBen
Dekker

h

14
11
IO

11

72

,00
.00
.00
.'00
.00
.00
.00
.00

I,ENS 1
I,ENS 2 . .,
'èpe'+: .,
VELo 101 "
I:ENS 5 i ."

JWENTÀS .6

GDÀ 9
I,ENS 8
LENS 9

,r. Hof

J.C.
n. n.

n.n.
n;n.
n. n.

1
1

J.F . Bunk

Àè r.RN-qrèvrté Dàcrina 4
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. ï{-J', '., - -.:,. .- .1
,.r:r..,..'' ,n :i t, ..\

rXhI!TI!IEEN NÍET GE S ET.ENTEERDEN ELRE DONDERDAA 20 ::3,? :ffi ;tf

Ë

i.ll

OPSTELLINGEI{ >>>>>> Í.ENS
!i ; -.rr*i:rrt:it.? LBNS

: rvordt door de trainer eamengesteld.
*: a1e vorl-ge ueek.. .: ,1..

1tln3
1.!./f i

AFSC J
ENS
ENS

V E ÀI : ;,,
F.. sekerig 't 1 -t{. Heijnen
À. de Groot
c. DuiveEteyn .

K. Khamtnar

(323 1? 30)
(345 10 88)
(325 1s 50)
(01891.1?943
(327 30'ssl
(352 02'1b)

'.1
HR
LENS

r
4
5
6
7
I

LENS
LENS
LENS

-..b.9.g. s ae .neihie í'Oe e 't, 98)

Í. 367,'?3 I 
o o),r.!;.9..e.

b.g'g'" À.
(t-

Elmah
Ku \à ír,i.Í:È:",1

(323 96 19)

BIí PROB.ËEIUEIT .' G. v.d. Kley (0u48 1814s)

. . .-.rii',"n- "',.'' !r.l Tl:',,lr',ljii-: '. ",':-' ., !_ tj,.'-rr, .i

RKÀw ï SPoRTPÀRK a,/d. KaEeelenring, r.èidBchendarn, 'tél .'"327?215.-' r. r:',,
vELo.,.;,:Nöordweg.26,Ílaterlngen,te1..ol742-92179.--.:...'
TONEGIDO : SPORTCOMPLEX. Damsigt, Rodelaan. Voorburg,-t.eI:-360896- -* '

(t,.r.r{rr j 3i" ., 'i 1'1 -':,.I ji".ï-r.:,L{1ítr;:'.Í:i.^. í1'1 ..,.'-.',:1 . ": ...

:, i,,
t- -:r.r
" ..-'..1-..

B L E S S U R E L E E D >>>>>> Enkel€.weken geleden was JooP l{eyink van het zèvende
àà.ongdlukkig om j-n dé^ulEwedEErij d. Èègen Zóètelmeer zijn achil-

"Itr:.'leaÈèe6 firiaal af te'Echeuren, Na dirEkt,te zijn geopereerd;a ia
, hij nu thuis hersÈëllende. Helàas-voor hen zal daE. wel eèn pooeje
' ';.kunnen duren. .Joop, ook vanaf deze pl,ék een Epoedig herstel

toegewenEÈ. I ( ] ir ! .rÍn

-.rri t,t.:tlí'l.... 
Ét .1 1. - . : tr.]iig:.:: . i rF.v,,i! .i:;rr!.: -. .i!!k

I'J S II O C X'E T >>> >>> A.s. vÍiidag 4 Qaen ziin we yveer door .,-_, .-

VROLIJK B.V. uitgenodigd om GRATIS naaÍ eon iishockeywedstriid tussèn Groenèwe- -,

gen en UtÍ€cht te komen kiiken, de oÈ de Uithof zal worden gesileeld. i" , I I , :
Jeugdspelers, tÍainers, IeideÍs sn ouders dià inteiesse hebb'èn, (rrínen ziàh Vanaf à0.15
uuÍ;eiden b'rj de binnenbaan van d6 Uithof. Om t22.30 uur is dg wedstrijd -aÍgelopen.

^.J.

.:

i

LciÀ$s de =1corteR \./crrl de,Zt\A::. Icrc,darTT

WED S T RT ;TD PROGRAIITíA
, ,. 'i i,:

ZATEEDAe 5 ,,,aart ' 7994
. $àE;, .j...)

trïi; I .r j.:! '_i:,',:'- .,.
.Y:', ..;.,, f 5;.:.+;:

GSC .1
DORR 3 -,

LENS 1
IJENS 2 ' .

,, ; . ! .'r.'i .l - n;_.Í

. :'' 1022/0ó6':.''.
: '. 10577013"i:.'':

S:'.Schreyér :
iL H'- van 6rE.èr.!

t2'MAitRT, 7994

Èf
14.00
11 .30

wED STRI ;ID PROgRsil[Uà ZATERDAC

-;rr:§;rï!,Ér. 3

i:1.'Ér:í i,f4C
s

d
!ri!'t.":

14.00
11,45

CROI,SLIET 1
LENS 2

F .,,)Ke6geLg , -
' r'{.

1031/ o o 5
1069/013 .Linkera

I

EvenÈuèél afmelden en infonnatle bij Johh Boerema, tel. 397 72
Àfmeld€n:r.BNs 2 bij B. v.d. Nouland, te1. 01118 - 34523

'--a.. ,l
LLGCIIiIG uAtrÍ DE TTRREÍIÍtÀri . ' j , " , :'" -.i ,. ',iut,r4
nsg t, ''j tsr"Àir*.g c.", z*;à-.à"'.gdiËgaàide, Eel..0r142-s4l47l
DoRR t.'r'Escamp I, Terreln Spoorvrijk achLer LENS, Èe1. 3662534

'.{

LL-

@

ie!.1
-* r.í j'!

':'^!-.( - .:i-,\,:.
L"_)

.ri,..-.r,r \f- r _: j,.

de LENsrevue pagina 5
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ZRRL
VO€TBRt

ZAAÍ,PROGÈÀJIIITA

,r i't ,í- A ... '. I'r-,..i*

IET§I,ÀG r ODB 3 3

VRIJI
16.03

20.30
19.00
19.45

ÍrENs I ' 
,

Dss 2 ...
ENGELSMÀN 2

ÀDO 2
LENS 2
LENS 1

R!B
R2À
RI,B

Oran
Oran

. R. Obdam

L.t. LemcKerE

De .Blinkerd
tloE

LT GCIN E SPOPfSJIÍ..ÉTÀI oranjeplein t' glicherstraàts i1
De Blinkerd , geinpoEc6EraaE 

. 150

epleinl
epLeinll

Jrrlí@ít,}ïí{ïfDFRONT Algemeen kontaktpersoon:
ChopinstÍaat 103,2551 SV Den HaaC. te1.397.01.54
Arnold v. d. Donck, tè|. 397.65.32.

IÍEDSTRIi,DPROGRÈIIUA A-B.C.D.E E[ F iIEUGD

À F B B.L À A N voor de wedBtri
zo Epoédig rnogeliJk, doch uller
e.g.à. bellen naar Arnold van d
In uisétste nood nog oP de dag
van de oeugdhoftniseie

dèn alleen bij PauI v.d. steen... (3970154) ;
iJk de dag voor de wedstrijdi.voor 19.00 uur.
r Donck (3976532) - ^ .;e1f bellen. naàr LENs (3661314)- bij .iernand

j
T
è

L

'D
D

,D
,.0

'D

À
À
B
B
C

E8

F1
P2

F4

1
)
1

1

3
4
1
2
3.
4

I:-

3

5 mrt ,14.30, HBs À1 . thuia v 1'.
5 tErt 11.45' GoNÀ À2 lhuis V 3 i'.
;;;t ii.ao'i vreaenrurch B1 I .-, thuiE *. . : . .: v:-1.
s mrt ,.. 14.30. BTc.Bx . .. . thuis -.':. v 3'* '. . l. .. ':
s mit 11.00 vELo c1 lhuie - - v 1.r, .

'5 mrt 09.'30 cromvllet c1 . \ thuis V I ' . .' ':
6'nrt. '69.39 'Quick C4 .' .'. thuig r . ' 'l^'. .'V 3 ,. ,. '.-.
5 mre 12.4É LaakkwarEier c 4 ' uit :, t J. v. Beersstraat '
5 nrc 11.00 l{w D1 uiÈ . Hoogenhoucklaan 

"s sric' ro.:o Rijswi.jk Dr. . . uit sp.pàik nPrin§es rrene"'
. 5 mrt 10,30 RÀÍÀ Dl uic . . zuiderPark . . .

,5 mrt. 14.45 .Quick Stepg D3 . thuis .. - v 2j 5.mrt 11.30 I{BS DG . . . .,:.'. ,Íuit. =.,. Daal en. BergEélaan .-:,*.

5 rBrt :09.30 viEeaBe DelfÈ E1 . thuie "... .-. .. v 2.

-'Él^iÈ-' ió.ob-. nxsw E1 ..-. . .*j; uiE' .. sP rPark 'Polanen/Monst€r '
'5mrt 09.45 ..Die haghe E1 .-uit .-. .'. '' ockenburgh . "';'

EXIRÀ IRÀIIÍING
De SÈer E1
E]MRÀ TRÀINING
Te l{erve E1 -

EATRÀ TRÀIIIING

OP LBIS
.'1 .. Èhuis :

OP ÉB!{g
.. Èhuia
oP rJBlrg . '.

T'RIS
. - -Ehuia
r.nfs. .+

uit

13.00
1r. 00
11r,30
1a 4q
10.00
1s.00
08 .45
0§ .45
11.45 ( auto )

09 .45 (auto)
09.30 (auto)
09 .30 (auto)
14 .15
10;.30 (auÈo)
09...00-.-.. _ -_..
09. oo. (autö)
oe lís:,(àulo)'
].6.45
09:00 r --.
15 .45
10.45
16 .45 ..!ri ',

10,45
16:45 -
YZ,,ZO ' '
t6,45

09.00
08.15
09.00
'rQ,9o

E4

E5

àà
E1

7 mrE
5 mrc
7 mrE
5 mrc
7 mrt
5 nrt
7 mtt
5 mrt
7 nrt
5 mrE
7 mrt
5 nrE

17.00
09.30
17.00
11 .15
17.00
11 .15 -
1-7.00
13.00
1?.00
13.00
1?.00
10.00

Laakkwarbier E5 EhuiE ' ,. . v 2

EICTRÀ TRÀININO OP LENS
VCs E5 . thuie :. V2
IXTRÀ ERÀTIÍINC OP

Quick Elo
ETTRÀ. TRÀIIÍINC OP
Gravènzande Bv F2 . Gem. sportpark . .

vcs F2 .'. . .... 'uiE - . .dedemEv,aarlleg
oliveo F4 uiE ' Groene I.Iij dEe/Pij nackér
L)rra F3 uit De Zwech/De Lier .

;:aï':'.:uvi3,.'ir'-o:,,', rit?.i3,li, . r;
(auto)

(auuo)
(auto)

::I

. 5 mrE ' oi. oo
5 mrt 10.00
5 mlE 11.00

de IJENsrevue pagina 6
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I iqt'll flgw 35; íiriÍ ,l1r r: l':
B Í;I Z 0 l{r'D,,8:RjlÍ:,E,rD'.ErIV,- rt: " :'

r --i.r..'"''.1 ',. 5

VERZÀIíEI,EI.'D

t.' r. -, ,., , .tr'. i] r... i rr;, [. ! .., . 'r i.!.i].; .' n{rmirJ gt tri: i-t,' í Ír -\ nf,r)
- a.E. zateïda-g b_eq)reking.À2 om.11.00 ïyf, gn met 82 om 13-, {.9 -uur.. .iB_a} .r.. .r,,i,. r...,u-,

- aanwezig vàn'dè'.Ieugdkàmíríeeie'r: Àrno1d v.d.'Donck en Paul van den Stedni":
;- , ,.i '' l'rii ': t''tr'r' ' ' r;," {t':""'-li- lees onder_ate,aldg .]!gpy- 994 !e91 goed door-! ! ! -.

- opaÈel1Íngen ale bekend meE uitzondering tIani

LENS À1- n zonder
LENS A21 r' met M.
tENs c1,:: iÍ,"zonder
LENS ca r'r'r zonder
ITENST C4 I zon(ler
LENS D2 ' -iondér
r,ENS' E1 ta zóndér
LENS)E2 .zonder
IJENS E3 ru ". zonder
LENS F1 zonder
LENS F3 zonder

met L.

0
0
0:.
0,
0
0
0
0
0i
0
0

À.fli í x,.: tllr!.ri\i:i-:11 :Lt

f._en r{. rrËq",tIà

.', - l:1I l'
:" ir i .., '.

ti .6 1:J1i

..i

-^,.i1

en

B. Msaad en T..Ozdemir.
ir. d. Borg,i l,t. BuyEelàar
À..Àkkabi ' -'-
s.rÀIring, ei D. de Roo
.r. Appel
rR. Kaffa
c. v.d. Bogih eri
,f. Droàton
,J. Èaa1
M. Droaten
P. HoeE en
Sbraub _. .

.;-.,
Mugcerd ' , :r.

t1

I

P

Bij twijfelaèhtig weer mogen de epelere van ELE/B__EL VÀNÀ.s 08.'00 uur (niet, eeÉder,'wanÈ
dan rreten wij e.ht. nog niece) naar LENS bellen (3661314) en nergeng anderg heen of hun
wed8Èrijd doorgaat of niet. Moet jè VoOR 08.00.uur verzamelen. dan zit er-.niete anderg op
dan gewoon)te konen..De epelera van À1 t/d cA dÍe vooR 09.00 Èur moeten veÈzahelen mogeir
ook,naar,LENS beLlen r, Verzarnel je echEer pa8 NÀ 09.00 uur'- zet', dan de Tv aan èh Bteri af.op !12_692 yan I,9KÀTFXT. Zij 1aÈen zien yrelke wedetrijden zijn afgekeurd, !,vaarbij de
thuiaepelendo elftallen teorden 

7:taold bij. afkeuring. .;, ,,.i.
FÀIIJLTESEUENT I'OKÀIEL , ], .: i]
Door heE failli6sement van de Haagae omroep IJoKÀTEIJ zullen naar aIle waarEchi j nti j kheid
Da 1 Eeart alle televigie-uit zendingen, ae kabelkranE en de radio oÈhouden, .i, .

Dànkzij. de inapanníngen van de Stichting SportEignaal zal her waarachijnLijk (due nog
- piee zeker!.) logel{jk b_I,ljven in-het weekend informauie op I,oKÀTEXT te vinàen, rerwÍj1

ocjk de ràdi-ouiEzeirdingeh_ van. fn§iqeignaaL in het reeekend rnogelijk zullen zijnt.DerHaàgee
eportère zullen hier heel blij meó;zijn. \
Ei blijven Vgof dp,officíële ifgelastingen ne:1: maart in iÉdèr'gevalr nóg Ewbe 'mogelijkhe-

- den over en wol : : ., ïl , ,t,t .- . .:i,,I l

vbór,de irètevièiL'into iiuiE (o!ir nàag en:e.A,'Í. wàEcrand,' r"r.'àii zr, - o"it'U, ,,
l::i:;i::Í?,i"ï::ï"ïïy. waèàènaar en NooEdorp:'kanaal à;. ,*ij".:ijk, kanaal ,4+; ,

eir de afgelast ingenÈelefoon: _ nunÍner O6-350,150.90 (50 l:lJDoD) ..
-.rt, i -

A F R,G E.K E U R-D", Of

S C E À D I' [í.P.- 
! '*l Lr:'1

'.r':!

N';T E T ), ),

R'À'Í u A- "' -' " '
',1.,.{ i., .1 . --,.1:.,

gij slSghg-Lg- afkeuring werken we deze week weer een alternatief progranma af. We 
'"i

verwacht.en Al,l,E. Bpelers er1 lei-Ce-rq met bij zich : eporrkleding,, Èrainingepak, voeÈbal-
sportEchoenen. Er zijn vele alternatieve denkbaar zoals voeEbalfen in het Zuiderpark,
heÈ 6brand, verhard op Kwiek SpolE, in de zaal (alleen voor E en F) of coch ergens een
wesÈrijd Èpelerr op heE veld of op het. kunalgrae. cer{oon overal rekening mee heuden en
komen hoor !l!l

'n 'o"G ! ," 
: ]

'l

op

uur
uur
uur
uur
uur
uui ';
urir j,
uur I
uuÍ
uur

" l,Els
LENS
I,,ENS
IJENSllrNs
LENS
I,ENS- 
IJBNS
I,ENS

trainen -

rràtnén
tràinen
trainen
trainen
uràinen
traÍnèÉ
Èràinen
lrainen'
tràinen

13 .00
11.00
08.45
12.00
09,45
12,00
09.00
10.45
t2 ,30
09.30

uur
uur
uur
uur
UUr ; : -r'

uur,
u}rr
uur ,.
uur
uur

'_ -.r -

4
,13

l 1t
08
r2
09

,. ' ,t2
. 09
'' 10
. :L2, 09

._0 0
;00
.45
.00
.45
.00
.'00'

.30

ar, aZ 'en tiZ
81 en c1
C2 en C3
c4
Dl, D2 eI Dl -*
D4 en D5' :
.EL , E2 , _E3 en E4
'ES en E6 , '.'87:èri É8 '
'F1, F2; F3 en F4
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Í ;Í S H O C X E y > >>> >> A.s. vÍi,dag 4 maart zijn we weor door
VBOLIJK B.V. uitgenodigd om GRATIS naar een ijshockeywedstiijd.tussen Groéneíve-. '
gen en Utrecht te komen kijken, de op de Uhhof zal worden gespeeld.
Jeugdspelers, traineÍs, leidèrs en öuóérs die interè§ie 'hebben, kunnen zich vanaf Z0.l s
uur melden bii ds binnenbaan van de Uithof. Om +22.30 uuris de_wedstrijd aÍgelopen.
Natuurlijk zijn oök onze senioren welkoml

van

HOERA, ETÀI
vlot en belangrijk was
hoort het' ook! HeÈ zoe
goed geefrek. gèhad met
ki j ken,r duE'de,;meeste
trainÈ- aók.de èenioren
bezig baasjè\ I probeer
manier af 'té,imaken. à.

. LEÍDER...VOOR .L E ^!f S A 2,,,),,, Dar sins
.dat. éon aantal_van-ju1Iie daarbij behulpzaan ,ijn g"r."ur. zoken van een leider ie een probleen voor heel LENS. iij hebben eengr@y E.raaD. Hij Etond al vaak lange de lijh bij juilie tespelere kennen hern aI en .,.. hij ke;E de meéste ópólere. sammybtj .Iai Hunanan en ie aktief meL de jeugd in de nàde. Kolton,'een
Ealren net hem de laàtBte drie maanden-van dit seizoen op een ieukeE. zat€rdag een kennismaklng om 11.00 uur, l{e versachtei: ÀLÉEspeleraÍ 

6 ,.u

T R A r lvER s c v R s u s op r E ru s >>>>>> De nieuwe hoofdrrainer van
LENS, Pqtar. É6o, -beginÈ -in naarE mrt.à cursu. beet.emd voor de Èrainers van onze jeugd.
Àfgelopèn 'dinedag - 

zi jn de eerEte afspraken gemaakt, De nadruk van deze cursue ligc-op"hetgeven van een training aan een-jeugdgroep. De volgende trainers hebben iich opgeleveà,- À. v-. 
. 
Blit.terEwijk, W. BLom, À. Eoual.i, M. Éroneteyn, p. Hoet, M. Kipp,-É.-Kuik, H.

. t.er.Linden. B. Irins6en en G. v. OorC,

rRÀ.r If .r.ÀIc .À- ell B-, ;I E-U
voorkomen evèn de juiste trainingedagen en. tijden
heden: :

À- sn B-Ee].6htie! maandag- en troenedagavond
1/rijdagavond

maandag- en woensdagavond

G D 'r'rrr Om misverEÈanden te
voor onze À- en B-Jeugd met ingàng

_ 1., ., l. ,_

18.45 - 20.15 uur
18,00 - 19.00 uur '-, ' l'

18.00 19. 00 uurÀ2 è[ Be3

LOT INe ë-ééD ,/ o-ééa eUp
op 7 4. lUÀÀR T >>> >>> Niet vergeten hoor. op maandag 14 maart is ds
loting van de C-één en D-één op LENS.
Eersr om 18.30 uur een wedstrijd en dan om 20.00 uur de loting. die vorricht zal worden door
KE€s JANSMA. Alle verenigiàgen uit Den Haag zu[en met venegenwoordigers aanwezig zijn.
iedereen van LENS is welkoml

ln vetband met de grote drukte zurten de tlaiÍningàn voot de jeugd op 14 maaÍt komen te
veNallen.
ook de Íedaktie zal op die dag de inlevertemijn ian kopy/verstagen veNrcegen naar lg.0o
uur. U helpt ons door de kopy/verslagen op uherlijk zondagmiddag al in de brie:venbus te
doen.

f R A I If f fl G C 3 eD C 4 >>>>>> I{e.versachEen natuurlijk de spe}ers vanc3 en.c4 gewoon. o$ "de t.raining.op-de donderdagmiddag. Twee weken geledei waE er geeDtraining en .... afgelopen donderdag.waren er opeens maa! 3 epereia. llij zorgen íedeireweek voor een trainer en verltrachten- ju}lie dan èok! DaarnaaBu' bl ijven wíj-ro"t"n naar eennieuwe/vaste trainer voor ju11ie. = ;

? RAÍ MÀIG F - NL À S SE& S,>i,,,> Vorige we'ek woensdag sronden lr Scrainers kraar om de F-klagser-s ce g'aan t5ailep. Helaas kwíen er e:-ecnte -nejJ., -iiJ -1 :
cperert.j-ee opdagen. Berachelijk gewóon. Àr ie het een beer.je toua, à"n--Èàn--er be6rgeuraind worden hoor, ouders t DiE.verhaal gaaÈ aok op .,oor-de "pàí.i" """'-ei-t7.-Ëg.Tr-ainen. iederè week, hoort ook-bij-het voétbalIen. i(omen dus, igortaan ieàere' woenqdag-middag, De trainer€ zijn er toch oók?
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VOSSEN.TACHT E K.E.À,9SERS >>>>>> De organisatie r.,aa weeraf, de nedewerking van veel oudera ook. jannèr $ras het da! er nogal l,,at spelere zo maarvregbleven, vooral van Es E6 en E?. Zi j hebben heel.wat gemisE, zoala:
non, -een chi -iurg, een clown, eeà achilder. een aràbi een zwerver jén
fi gu ren euk .waB ook de ontvangst op de nieuwe Brandweerkazernel Kerket.uinen. we mdèhEen

-. een echÈe- knappe
nog waL meer rare

''\
n een hoogwerker en natuurlijk ook met. leater 

-E
puiten.

erug op LENS wa9 er patat en ook nocht iedere en een baLlon -op1aten. Benieuwd welke.i, t
ti

et. terEte koro

/-a

z
h

ertt--
./' ï+. ,i

t.

a

-!

,.:'r ; J\'; rr r-1

It'iklas
,Ij.èr,

11fï
1Í l:

:ap' LENS

É{ Ja!
Zrtsrdag 26 fcbrurrL, vosaEN,IÀCET .f
Om 11.00 uur werden aIle E

ti.: - -,
i'

--t
t-
,ï.;r. l

.t
i' G at serè' ,_verrdac ht bm

deel- !è nemèn aan dè vosse È. .Om- 11.45 \iur moeet.en dekinderen zich verzamelen i nYde l,Iat.erloo zodat de vossen

ep, verErok am 12,30 uur.
de kans kregen om ongezien

À1 lezend
rekken .

letEere die we nodig hadden on

Èe vert
I i,epen

aan.hèt
He linke de Hengelolaan

1r,l
'r De oroèD
r .op, oP z

t
waar ik mee -1

oek naar de , eer6te
Via de Rade'e - kwamen we de

woord Ée konen,eeïst.e voB tegen, een bakkèr en via\éen Pa let kwamen we b'kinderboerderi L1{aar ook nog een schilder..te.vinden waE. De kinderen hadden de grootste
..Í'. -rJ dè

IoI onl-eraèhte rEe komeh hoeveel spenen ,eenl .schààp- hdeft.
Daarna brachten wè een bezoek aan àe nieuwq brandwe erkazerne. Dit vonden de kÍndrennatuurlíjk pracht.ig. Ze werden in 2 groepj eE verdeeld heE ene groepje mocht met debrandweerBlang aan de gang en het andere jti moch rn een hoogwerker, Daarna hebbengroep

brande gewieeeld en mochteÀ zà ook nog in'de seerauto kij ken die duikereepullen bij zichad, heb \,rae een grandioze erva rJ.ng voor '2e'.. Bij-deze't e nogmaale de rnensen van deerilleri w
brandweer bedanken.
Na de brandweer kwanen wè,Eerecht'ih Houtei jk waar we via onze papieren gegEuurd werdennaar het. winkefcéntrum. . Daar,kr,ram en .Qe noal een Sp_lan6e dame, een non, een chirurg en eenÀ.ra-bi buer t.egen waarna we' Íoets éen a er'haar LBNS .t.ei.llg werden gebracht .Daar Econden de bordj eei' aI k1aar. en honden we genieEen van paÈat en Eoebehoren.
HeC was een hole leuke àidaagr en,. daaEon'r.riIIèn we de organiÀatie, de voeeen de chaufÉeurvan heE busje en de overige begeleiaéfà bedaiken en uiteraard diegenen die voor ons in dekeuken bezig zijn geweest..
We kijken aI uit naar volgend jaar.

Een moèder

A

)

'rf V Èà I.: iC. .. r'.-Jl

@ o
Z gl E II IíE ril .-D - K L.À 5 q,E R S >,,>,, ook dir iwa'.een leuk fèesr. Er ],aEgenoeg vervoer, naai heE zwembad en,er waren 2o,n 40 DlklaeEere.' ook hiei blewen er weereen aanEal spelere zo maar weg, zonder even af Ee bellen. De zwemmerr hadden veèI 1o1 ed
:..... nl afloop veel- h9lggf: De paEar soraakt.e.weer bea!, De.hulpvaardige oudere, deEarkommisBie en nauuurlijk de EvenemenEenkommissie worden bedan-kt voor beide fe6tivitei-Een. llet ia wederon voor herhaling vaEbaar!

'.,"'r -1' Írl1
T o E R N o o Í L r it s-r >,,>" Even nog rwee aanvurringen op de loernooirijst,
raanb daar waren we de volgende vergèEen:

141 !0.i líèEÈlqutli.rtooraool voor C3 .n C4l

!Y E .R R A F e E-K E U- R D.",,>> De bovenlaag van de,vèlden was zacht en
daaronder zat nog vor6E in_de grond. voerballen ie dan echc onmogelijk, wanE de veldenworden dan Ee snel begchadigd. -vrij dag werd dat. aI via de kranÈ Ë" aÉ iv àào.g"g"r".;
_c_och 

blijven er maar epelere/ouderÀ bèllen meE de rEaag of heE voetballen doorgaar.
tr aar@ coeh ???? Hec wae heel duideliJk: zelfe vriendséhappelij k voeÈbal vras nIeÈtsoege'Eaan. Laten !de. hopen.dat de voreE)EneI-uit de .g_r_ond: ve ratli j nt , d.at. de velden droog
worden en dat de cemeenÈe deze week de' verdeà' kan " gàà; ràrrén. tóxr aac-àttenaar, dan -
kunnen we zaEerdag vreer gaan voetbalren en dat doei l,ge toch allemaal hec IÍefet.e!

i-c il f.r'rt i ïf.J.rg. :ij'ïEï l'i:F.",!I ,6i;

?

'; l:i.z 'ï"r q;rr*l s t - r?' ','I r'.\iï'l

';'4..ï"r .fi.:,i lAÍiiï ;\' f:
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C-D-één CIIP

en de

a.E

LENS MEIDENBOKÀÀIJ

MAÀNDÀG L4 MÀÀRT a.E.

IN HET KLUBGEBOUW

D E I. O T I N G. V A N

OP olr
vÀN
D E.

20.00 u u R

II E.N S

C-één - D-één CUP

en de

TÍETDENBOKAAI,

DE I.,OTING ZÀII V{OR.DEN VERRICHT DOOR KEES iTANSMÀ

EN WORDT FEESTEIJT'TR OMI.,IiTST DOOR EEN IIEDSTRIiID

TUSSEN SPELERS VÀ}T DE DI=EIJFTÀLIJEN.
'" .Lt- -

ir*
DEZE WEDSTRI'ID VÀNGT. ÀÀN OI.i 18.30 IJI'R.
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I
I
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I
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roPtrEs ell "BEK,E'RSA
J r,U,orraCip,u s4f _+'tS'

j
j
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\

DUs r kijkt, g iriet op een
trofee meer of minder dan
walt :

!J EEN TS !dEER DÀN

ammer want het
anmer zijn als

Met, belangetelfing volgèn wlj,) onder genot van
een cup of Eea,en a cup of coffee (erg, amerikaane
ia het nièt.' maar jat), met belangBt.elling onze
Dominee bij zijn vexr,roede pogingen. on ,Dickieï
geestelijk bij te Btaan bij heÈ Í{K-avontuur en
a1à èen hechCel. gemeènte {e zö felr begeerdo vl,e-
feldbokaal binneÍr.te,61eppl;,, , ...i... ,. .

Volirlopig zijn de pogingen val hem tevergeefs en
strandde,,op drank (ge) ruiebruik. . Dic echÉer bèruEt
op een mieveretand wanb orndat hij bibberde van de
kou, drank morBce en Bponuaan de hik kreeg werd
hlj afgewezen.

Dit. ging one aIÉ Ërouwe volgelj-ngen-en ,gelovi-.
genr/ te ver - zijn meÈ de -cèIlectéschaal rondge- ,
gaan en. hebben een conEracE aÉgegloEen met. een
radio/tv-zender genaamd "GLoSl' .(creÍn.Live. On. -

saÈeLit.e) en zo gaaÈ onze. GREM Loch, nog naar de
States .

Een andere cup en bokaal komÈ a. à. niaandag aan de
orde. Bij I, E N g vindE.dan de loting.plaata van
de D- en C-66n ctP alsmede van de Meidenbokaal .

Tot BIot vragen wij uw. aandacht voor -de E+J-Èro-
fee - waa hets vroeger zo dat er een lracht.lijsL
waE om aan dit gebeuren Ee nogan deelnemen, dit
eeizoen moeten wij helaaE concluderèn daE het
niet zo aEorm meer loopt. Dat i6
is een uniek gebeuten en hec zou
diE zou moeÈeÀ verduijnen.

eupje, bokaaltj e, of
rnoet u bij. LENS zijn

VOETBAL ALI'EE.Í'Í ! !'-

Ë"rrdo Juï"raos 'j'' ''"' L -"
- 

J. Boerenia 'l;-" "

À. oiefonurotttrdt 1l -.

'2551 KE Den Haàg: ',-,
Tel.: O7O - 397 7273 , . ,:

SehetrÍlarr TotoÀoto
G. KompoÍman
Bur. KsmpechoeÍstraat 90
2581 AH Monster !- l'
Tol.: 01749 - 12602

Sponsotz {Lan - .
J. v-d. Lubbc , n 

':
VlioÍboomgtraat 303 '
.2564 JA Oèn HaBg
Tol.: 070 - 323 35 25

Algemo6n {.trot6rhai
W.M, Kouwenhovon
Bram FrosstÍaat 2l
2552 CZ Don Haag
Tel.: 070 - 391 24 74

sEl(o Solrot!rirat:
Senioren zondog . "- -' t'
G.J. v.d. Kloij .- -
Varhulsdaan 1 ."'
2692 BN's:Grar,/onzEndo
Tel.:01748.- 18149 ' .

S6nioreh zrlGrdag
J.C. Ham
Molis stokolaan 1846
2541 GC Den HaEg

Tel.: O7O - 387 90 87

senloren za€lvoétbali . '-
G.J. v.d. Klsii
Vórhulsíaan 1 I'
2692 gN 's-Grav6nzando
Tel.: o'1748 - 18149

JUKO:
setrolsri!.t ieugd ,, .

P. van den st€€n
Chopinstraat 103 -..
2551 SV Dsn HEag
Tel.: O7O - 397 0l 54

SokrotariE.t red!ktio
A.C.J. MiltenbuÍg. . ,,...
Hongololaan 981
2544 GG Don HaEg '
Tel.: O7O - 321 32 85 'i
fax(w€*):070367 qg 62
oÍ: do kantinobrievonbus
(bii de klEine bat)

BARKO: Blr Komrnl66lo
mw. l. van dor Borg
KokosnootíÍaat 67
2555 XB Don Haag
Tol.: O7O - 325 99 74

EKO:
,Evonomcolcn Kommir6lo'
mw M. van dor Donck '
Jan Romoinstraat 37
2552 KA Den Haag
Tol.: O7O - 397 65 32

T]!inqrs:
Selèktio zondag ,.
M.Rog -' :'r''
Nicolsas BeotslEsn 198
2273 AH Vooóurg
Tol.: O7O - 386 63 22

samcn6rollin'o beatuur ,;l : lr :.
voorziner: - i. '.:. : Lid: jr , I

J.M. V.d. Kloii ' 1 : !:- ÀrMicorot ?'{ t ,

Wagnorkado 87 Hongololaan 589
2102 cV Hoemst€oïo 2544 GB Don Haag
Íel.:A23-2A 27 B5 Tsl.: O7O - 367 10 96

Sekretads:
w.M. Kouwonhovgn ,
Bram Frosstraat 21
2552 CZ Don Hqag
Tcl.: O7O - 391 24 74

' : .'l
È!.!Í!s$e!i!gr:
A.H. do Groot -
P€izillaan 25. :

2594 ÍV Den Haag
Tol.ioTo - 325 l5 50

. lj.
LfuT:

G.J. v.d. Kl6ii 
".Ver.bulsdaan I.

2992 BN 's-Gravonzando

-Tol.r.o1748 - 18149
i

,Lid:+ "
P. v.d. Stéen
chópin;uaat 1og
255'l SV Don Haag
T€1.:O7O-397 01 54

ÍEBREINEIIT E KLUBGEBOUW
H€ngololaan 600 ,

Tsl.: O7O - 360 13 14

Kor\iihrButrE ÉEraurue
Postbank 33671 1

Rabobank. 129924229

uw redaktie
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Hat Bastuur
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r;i
Vcrn

I
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L E D E N u v'r A T r E.S ler :'07 tiÍàatë 7994
-.,l r j

zigt t,U:. StsrauÉ, F, 14-Ot:i9Sg, ser ZichE'146, 2543 ÀR Den
329ti s. Harnam, teider. .27-o2-t9È+,- De.Rade 63, 2544 rrE Den
3299 A.R. Prahladelngh, F, 2l-f2-l99'l . OogEerheEEelenBtraat 3

33oo H. van nètereri, 'tràiner'. .Bdryl 6; 2719 RN zoeÈermeer,
Eraub, sEzO, 19-12-1959. Het Zicht 146,

Haag, ,tel. 3560691
Haag, tel . 3296283 '
L6, 2545 sC Den Haag,

t

Den

Èe1
te1
tel

zet:-zie "
ozg-ergàar
36506813301 t.H. S.]

wii ziqinq L dlnaatE
:t..i
cha'p:

2543 AR

l

Haag,

283s r.J.
Àdïeewii ziqinq :

u"""à .r"r, srzo 'rr.it Us

0850 R.
1606 À.
2ZO2 B-

J.

.f.

cinberg. vJordÈ Ànton de HaenEtsraaÈ 4, 
"563 

B§ Den Haag, ': "
,J.À.M. Kuypàra, wordts Glenn Ml11erhot 5, 2551 JP Den Haàg
v'dr. Noulànd, wordt schaàPherderEhoek f2, 223L ÀC Rijnsburg,

te1 .

tèI.
3614540 . " .

01718.- 34523

Àfvoeren a1è l id:

-------.---:-

'i

2913 M. Endlích - ''2914 E. Endlich 2938 14. singh

Ifr €vonom @nle-n Hommissia
'I

l

KontaklpeÍsoon: Marianne v.d. Donck, lel. 397,65.32

GEEN T R AÍI,II IN'G.
ln veÍband met de loting C-één / D-één cup op MAANDAG 14 MAART vervallen op die (ag alle

iéugdtrainiirgen, ineL de keeperstraining!

VAN DE REDAKT. I'E
ln verband met de loting C;één / O-een cup op MAANDAG 14 MAART ís.de uiteÍste inleveno
voor wijzigingen in de kopÍ van de LENSBEVUE vsrvÍoegd naar 18.O0 utii. Om e.e.a. riidig in
computer te krijgdn, vezoekgn wii dringend de kopíj al op zondagmiddag.vóór 16.0O uur in d
brievenbus te doen, vooí- fop;computerbezitters: lieÍst op floppy (3,5i;'WP4.2/5.1 of ASCII!!!
Zo helpt u ons en kuàn-dir'wij ook geruigo zijn van de loting. B€dankt!

rmun
de.

e

K L A V .E R ,' À 'S g t,$ ;.
;IOKE R Etl ,,>'>, vrijdag, 2s februa-
ri, wae aI weer de vierde van de gepLande
klaverjas- en jokeravondèn, lfe konden mèt 5
tafela aantsreden. Doch even voor 20.00 uur
werd een.koppel uit elkaar gehaald omdaE er
een sEerfgeval in de familie was.- " ':'
l'íaarten.nóg Sr., vanaf deze plaate gecóndo-
leerd rneL het verlies van je zoon.
DanÉzij ,een telefocintje van Àn Bergenhene-
gouwen kon een half uur laEer toeh begonnen_
worden met 6 tafelr. Er iE weer fanatiek om
de punEèn' gegtrëdén. Met een l>aar opmerke-
1ij ke. re6ultaÈen.
Bij het jokeren viel op dag suzanne Kouvren-
hoven de eergte pfaaEB wieE ce bemachtigen.
volgenE we-1ingèlichÈe kringen hadden haar .'
kaarcen deze avond naar de helft van de nor-
male waarde, MeE een aantal van 357 PunEen
wiet zij iedereen acht,er zich te 1aten. De
poedelprije wa6 voor íemand die a1Eijd aI in
de prijzen valt en meeeÈal iÈ dat de eerEte
prij s .

Nan6 coret ging. met S6ti punten, aJn àe hdall
met de poedelprije. i
Bil heE kl.averiaEÉen werd er weer een Hair
eeiEte. Deze kéer r;ioh het koppel Ham - Bor-' I
genhenegouwen de eerate prijs net 5428 pun- i
ten gevolgt door HeÈ koppel v. sqhaik - v. .'
schaik met 5133 punLen, Derde wérd',het kotri-
pe1 Lamera - LUL met 5034 punten. De Poedel-prije wae deze avond voor hèt kqppel P5onk - i
v. Fes6em. De prijzen op de loterijtafel l-'
waren ook, weer het aanzien waard. À1 meE a] .
Uas het beaÈ wel weer een gezèIlige avond. :Er zijn noo Evree avonden Ee gaan en wel.op !
11 .E 25 EÀrrt; Deze Elotsavond beloofE bere-:
sezellio, te !,eord6n en er zullen qrandiogc

\ Prr.J zen zrln.
.Jan HaIn en JoË $iÈtihg

de LENSrevue pagina Z
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V X DEO'eu FOT O S HOgl >>>>>> iaterdag tz maalt van 11 .oo uur tot 16.00
uur kan iedereen die interes8e heefÈ komen kijken naar de video- en fotoshow van dB
voEsenjacht. Plaata waar dit evenem€nt plaata vindt is de zaal Í Waterlooí. Liefhebbere
kunnen de videoband (40 rninuten) nabeetellen, inclueief band, yoor de lutÈele priJs van
ElechÈE Í 72,50. Nabegtellen van de foto'B kan ook en weI toor: de PrijE van.J 1,50 Per ÈEuk'
HeÈ EpreekE vanzelf dat a11ee biJ vooruiÈbetaling dienE ue geeèhiedèn.

P LAy'B A C K S II OW >>>>>> de t oorpài.iding.r, ,oJ" u. play-backehow zijn in
volle gang en heE belooÍt weer een EucceE te i.rorden. Zaterdàg 26 maaït iË het zover om

19.00 uur gaat dè zaal oPen en om 20.00 uur gaat het feetiJn beginnen, De Bhow eindigt om
22100 uur en daarna gaan de voeEjeE van de vloer meL een grandioze feeEtvond tot 01.00 uur.

De EKo noóigt "rrà ltwsliÀl"ii niet. lrtlser. uícï oií

;:j:
j te wonon. Pak vast uw

agenda en noteert deze'.datuin.

Namen6 de EKo : MARIÀNNE v.d. DoNcK

WT,DSLAG flV DEN EAAG.ZUÍDI|TEST

..t 
. I.

"+

Noo
aIe

en heÈ. Íleetlind, waar el
averwend beirt met. prim

Brave Len6ioten, Epoluaccommodati'es .
a1e verzachtende ome

terzijde merk ik op, dat
tandigheid mag gelden

Rin6 Michelo eprak ooiL dat' deze ambEenaren vermoedel geéstelij k
dè gevleugelde woordèn: ih de war zijn ale gevolg van

ljk
de uitlaaEgas-

voETBÀr Is OORLOG ! Hij een, die zí) zelf tijdens hun woon-werk-ver-
wÍ1de hiermee a1leen maar keer vetoorzake hun al dan niet tíj -n. Van
zeggen, -dat hets de bedoe- dens het car-poolen bedachÈe plannetjeq, heb-
lit-rg van dit dpelleÈje ie ben ze ook nog een dure maquetÈe JaÈen ver-
om .van je tegeneEander te --vaardigen, DaaroD i.E ce zien, hoe de helfL

, winnen. De gemeente van sportpaik Bgcamp I 'weEgevaagd ].E VOOr'-

woorden eeí
Den Haag geeft aan deze een blok uoningeP . In daE plan 6taat ook.

geheel eigen uitleg door regel- dat ter plekke van de klubacconmodatie van
mat!g ooriog te voeren tegen de georganl- LENS een bedrijfegebouw kan wqrden neerge-
seerde o
Uit een

port
berichtje in de krant valt af Ee

zet, daÈ ale fundering zou kunnen dienen
.voor nieuwe kleetlkamerE. Àch, !.re t.roogÈen

overhoop 1i t. Het LgNs-bestuur blijkE on- plannen ín Den
one naar meE de I

Hà
edachte, dac.de neegceIeiden, daE LENS nu ook met de geneente
ag niet [oE uitvoering ko-

cLige brief geEchreven te hebben men ,
CT

I
aal1 de Gemeent.eraad over heE zogeheten Inte- Triegt iE naEuurli jk rrè1, dat de echEe, da-
graaL Ui.tvoeiingE Plan Den Haag-ZuidweéE gelijkee'probI emen ondertsuesen niet worden
(ruP). opgeloat. onze velden zijn nog sleede afge-
Het bestuur is al jaren rqet de gem eente rin keurde rnodderpoef6n. In Den Haag zíjn ze

et in Etaat om een goed voetbal-geeprekI over. naa!r."9elen ter verbet.ering bIij}àaar ni
van de erbarmelij ke kwal iteiE van de velden l veld aan te ]egg en. Daar staat tegenover,
Het beBEuur heeÉt de gémeente eraan herin- dat de bebïokken vereniging toeÉtenming kan
nerd, dat LENS een voeÈba1k1ub ie en geen krij gen om zo'n vefd te vervangen door
ZWEMcIub. ook is erop gewezen. dat LENS geen kunÉEgra6. 'Ja, wànt de gemeente denkE daL
èxploitanL wil zijn vàn heilzame modderba- voetbal-klubE barÈlen van zoweel. ge1d, dat ze
den, maar dè jeugd van Den Haag-zuidvreet

iI 1aÉen voetballen. Het is bekend,
gemakkelijk enke Ie tonnsn kunnen irvesEeren

gewoon w ih veldverbeEerieg.
dat ze,bij de gemeentse heel goed en heel Gel,ukkig dient zich inmiddelg een alterna-
lang kunnen pràten, vooral over "werel,dplan- tieve oplossing dan. wie anders dan mevrou$r-
nènr waar nooit ietE van teiecht komt, Denk Anja overhoÍf, dd lij oÈtrekker van D66,
maar aan hèE VoeEbalEheatèr-plan in het Zui- heefE nanelíj k eèn gewe ldj.g planneEj e
derpark. Fc Den Haag voert aI jaren een bedachE. ze heeft voorgésteld alle eportvel-
slecht theaÈer op om onder de Íergoeding aan den te prívaciseren, zodat de verenigingen
LENS voor de overgang van Ruben Jordan uits de velden voortaan geheel op eigen kogten
te koÍnen. denk maar aan het nieuwe gemeente- moeEen beheren en onderhouden. De verenigin-
Iijke Topsportcentrum lloutru6t en de vvaag gen hoeven a1Leen maar even hun contribuÈi e6
of diE a1 dan niet afgebroken moet worden am te verdubbelen en de gemeenEekas ie weer op
plaatE te rnaken. voor een nieuwe Rioolzuive- oÍde. onbedoeld well ichE 1o6t dit wereldplan
tran9Ein6talLaEie. Denk maar aan de,Wereld ook he! probleem an dë overbespeling en

;.:hé ri
cers

Zu L
Pl
dl
elen
erpa rk

waardooi vier .vgetbal-blube. in
- deiiÉi_Éiqf hàc-ve1à. ioirden' ,

veldafkeuri l Ininers, als gëvolg-van.,deRu I ng op
hoge contr ibuEiEE krijgen dé: verenrgr-ngen r

moeten ruimen. geen l
k1

eugdleden
ein en knus

meer.
kluppie met 3 elftaIIen.

ook .I,ENS wordt weer
Het nieuwsEe wereldplan, àat ambEenaren heb- ':'een
ben bedacht, is het op de schop nemen van de velden elij ten niet ineer, het kader hoeft
Den llaag-Zuidwe6E. op de p1aat6 van sporc=. een alternatieve Progranma'6 te bedenken omg

, velden en klubaccomnodaties zouden ze hui- de jeugd Èij deDs veldafkeurin9 bezig te hou-
zen, winkels en kanEoren willen bouvren. Dat den en heE beÉtuu t kan flierefluitend besEu-

Iangs een p

leverE dej armlast.íge geneente geld op. De ren. I
Iambtenaren hebben er kennelijk nieÈ aan ge- Ja, voor de 6porE eugd van Den Haag-zuidweEt

dacht., dat de huidige .bewonera. en hun kinde- lou het naEuurlijk weI jammer zijn, want op
ren actief Éport beoe_fenen om gezond Èe ÉtraaÈ is geen ruimle meèr om te voetbal-len,
blijven. HeE merendeel van die ambtenaren Maar Àrlja overhoff, of een car-poo1énde ge-
wconE ,dan ook niet J-n DeIr Haag, maar in sa- meentelijke ambtehaar, zal vei-volgens va6e

plan bedenken om daaivoortelliet-oorden a1s Pij nqcker, wa5Éenaar, weI geer een Í"rereld
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een oplosging te vindèn.
Maar àIe Gii; heu voor heE zèggen zou heb-
ben, dan miq de 'gerneente die rot-velden zelf
houden.
(Hoe zou heE Eoch komen, dat je in Den Haag
zulke vreemde verkiezingsuiÈ§lageh krij gt? ),..

Gijo Langedelijn -

konE nièt. atEijd afstel. daÈ zle nu'naar weer, want. a.e zondag is
cIvÀRD sPRocKEL - de la'atste man van D2, bíi de wedetrijd '
IJENS - VBIJo de PUPIL van de WEBK..civard we vèruachten je om 

.

12.45.uur op LENS in je volledlgè IJENSEenuo, trainingaPak. WaE je
mee moet n6men al-E extsra wèÈen we nu echÈ niet. IB het een regen-
echerm, ijspet of een zonnebril ? WiJ hopen het laaEBte.

d" ,"dakrie 
,. I .i li' :;T,ïi: -i "."1i +- .(' y i: , . r-, - r,t, .'it,:

€ {- J Erofq @

D
he

t K R À trf ! >>>>>> Door een technisch mankenent aan de lichEkrant moeL u
laag Btellen zonder lichEkralt. waa{voor onze verontóchudiqinqen.

, .. t '

E LÍCH'
E dezè week he

'U heeft.heÈ al ku11;,el lezen; he:. ie di1 aeizoen noeiTiJk een echriiver woór de E&.J ' troÍee
í;;f;à;. De reda*tie te rèdà7ijk trouw ln hel bezoekà van de uitwedstrijden, due djt keer
vindÈ u diÈ keer van tedakËiewege een bij dzage.;
À,IberË redakÈjelid jrl àaru ei nieren en naar zijn eigen zqgen geell bai veïatand YaÍr voeËba-l
àebbend van voeËbal vetzorgde deze ediÈie--; - , l
RRÀW - I,ENS ( 1 - o)

ÀIbérE Miltenburg

Normaal bliif ik het voetbalqébeuren van LENS-1 positief benaderen, maar diegenen die

"egài"p." 
zóndag geruige ,arén va.r het due!. bij RKÀW zullen heE met me eens zijn dat ons

3:fl"ài.';3.í";ir:: fl:.n;§:"í'iiEÈurÏií"ui. De eerete helrr.wag voor bLide parrilen ierc om

enel Ee vergeten. De epàarzame kansen die er op hets winderige veLd van RKAW Èe vergeven

"ii.n, "..aË" 
bij 1angà na niet benut. onÉ e1fÉa1 verliee dan ook geÉruetreerd het veld, om

zich Ee bezinnen oP de 2e helfÈ. , :

;i;-g;; àÀ 
-È".Àchoirrurg we1 een aanvallender LENS Èe ziei1, maar.kon geen beloning krijgen in

ae VËrm van.een doe1punE. Steed6 misten we de felheid, die we zo graag zagen; en zÉgeu we de
Àào.ii.ifn"a".r, , aan t-ukte het weer niet,.... UiEeindèlijk zag RfÀW Eoch nog kans de bal in de
toiwen'Ee fxommelen en bepaalde daaïmee de score van 1 - 0.

:,
Natuurliik mogen we de gchuld,nieE zonaar.op onB team afeehuiven. Dit Eeizoen heefE ons, in
;;;;;iijÉi"à iec vorig eeizoen,.niets de mogèli5kheden geboden: door de vele afkeuringen
(làÉs: íeldÉwaliteÍt) kan ook moeilijk een-ritàe gevonden worden. Helaaè maeten we wef zo
tÉe"t zi3n daE het nu ateeds moeilijÉer wordE om àa tweede klaEge Èe behouden. Ik hooP van
harte daÉ er tóch nog een (voetbal- ) engelt j e ons wil helpen....

SeIí@' Voor adresien en teleÍoonnummeÍs: zie de coloÍon op Dag. 1

Senioren Kommissie
K O N T R.Z i^U f I .E . HET Is ÏílgER zouER >>>>>> Ondanks dat de kontribuÈie
voor.dit Beizaen per 1 februari j.1.'betaald hadimoeÈen zijn, hebben monerrteel Èoch ook nog
veel senioren een betalingaaehterstand.
Jammer, maar heb lidmaaEsóhap brengÈ nu eenmaal rechten én plichten met zich iiee. Eén van
die plichÉen i6 de konEribut-ie op Éi1a betalen am onze penDingmeester in-ELaat te EÈe}Ien
aan àe verplichEingen van de club tegenovèr derden ce kunnen blijveí voldoen.
Àtgelopen iondag ié via de aanvoerdeie een opgave van de epelere meÈ een koneributie-
acllterstand versErekt.
Bètrokkenen krijgen nog heel even de gèIegenheid om ervoor, te zorgeí dac hun beEaling
ui terMt-!__e_pri]_ -bij de penningmeeeEer binnen ie. Dàarna ís ons moEto oÈherroepelijk:
;.r=ii"--ÉàË]-t.fiià weér spè}en. íaat het nieu zover komen !

YOOIrgr0
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Eindelijk weer eens een echt voetbó}weèkèndt Du
li.jetjo presenEeren : . ..

a kunnen we u
: ]ià. ''i,n\ií r i-' .:. l.. .

een volledig u{Ee}ag6n-
!..1'1

mede -degradat iekandidaat. RKÀ\,V op hèt. p
wèek vefre van Ldeaal (o. a. een training op het sÈrand en in

U r T,Sr,Ër B N ''r. '

* -- niet geapeeld (Eegenotandér te weinig epelere)

RRÀW - IÀNS 
'1-OI

Na een exera winter6top van vier weken Etond er ei

Ton's-cravend'ijk'

IiIEDSTRX,.IDPROCRÀIUMA ZONDAG 13 trÍÀÀR? ;. " -

rogramma . De -voorberei
ndeliJk wee

hi.ig 06.
r .een comp

dé
eEitiewedabri
zé leëdsErijd waa deze

jd t6gen

Op het prina bespe_e
het aankiJken nauwe

een modderpoel) maar het belang
lbare veld var RKÀW werd'àoor-

ÀG
Í-

LBNs s .*.{. í"-'t
vcs 6 .--.: .-:i:1;- 3
JWBNTÀS 7.3 t- :,LlL r' ' .'
DUINDORP SV 1 - 1'
t{ ,. ,i . ra,1 . :! " ï.r:

r.i", ;

1b
an deze
dide par

Par!ti j e
,ij. wae bl j
n een wedetrijd geepeetd die

een ieder bekend,
lijke waard wae en eigenl ijkniet thuiahoort in de 2e klaBse.van de KNVB. LENS wae wel meer in balbezic (zeker de 2ehelft), maar heb leverde nauweli jks een kàne op. HeE leek een 0-0 wedBtrijd te wórden,vàoraI omdat beide keepera g9

8Pi
en moeilijke ballèn
t.s afgerond. "HBt bet.ekende de derde

Ee verwerken kregen, maar verdedi
opeenvolgende - riederlaag,

gingEfout
werd prompt door de RKAW-
'aaarin t.evénE'de de míddemoot werd vergroot. céen enkele epeler wist bovende grauwe middelm

aaneluiting tot
aat' uit tse konen Ín.deze faee van de

itiatieve
cornPe titie

Ë r'te
mag.,
neme

men"
n, om

,niet naar andere
"hèr rijkij

ued
ken,
stri j

naar moet heL beeef aanwezig zijn om ze1f.ií
d te keren en nieÈ niet. Ii jken te berualen in alwser een negatief reaulÈaat. . Met nog

aètn
9 iredstrijden te_ gaan'. is er nog".nieEei. velrloren, . meÈ overÈuisinà , -zelfvérÈrouwen en hecnodige geLuk moeÈèn wi j voor de punten gan etrijden.

,. i'.;Ïï

14 .00
11.00
10.00

LE!Ís 1
LENS 2
GDÀ-4

11'.OO'yErJà 10
f 1.001- LENS 5
12. OO :JUVENTÀS 5
12 . O0'r' cDÀ 9 .
11 .00. LENS I

I,ENS 9

- VELO 1
- BL.ZI{ÀRT 2
- LENS 3
- LENS 4
- BTC 3: r,ENS 6 .. .
- ,"LENS 7 .
- LYRÀ 6 .

VRIJ

I

. 1011/s21 .! .. . \ror / 621

. .' -aoaà7555.,'r ril.n

. 3L77 /566 .l
i. ',. 3ror/sez' .'-.1.'
. 3L32/s69 .t
. 3246/621 .'
. 32901646 .t,

1':l-...i It
i

Èfrr"kgen:''-:-,
Dekkèr :- .' r

gu'nt " .. . . "-

l" - t ' ' \

1

J
F
J
n
!T

n
n
n

Ho f 1
..- 1.. :.M

.c

.n

.F

.n

.n

.n

, , .:.. r: -.iiili

I/{EDSTRT,]DPROGRAI{IíA ZONDAE 20 MAÀRI

ta

I,ENA 1

\-ï

I
Martin
n Herk
Meeng

10 i 1/ s21
1l0r/G2t
308s/sss
3L22/s66
3]-or/s62
s136,/569
32s3 /627
12s4 /646:
3325 /681

.1"
-. I n
.in
:l,i.1,.ln
.lrt

I

14.00
10,30
11.00
11 .00
14 .00
13.00
11.00
12,00
13.00

LENg 2., .

Bl'ÍT 2
ol.rvEo 6
IJENS 5
DSO 9 .'.'
ZOETERMEER. ,3
LENS 8
BI4T, 5

LUGDUNUM 1

LENS3,.
LENS 4
vvP 3
I,ENS 6
LENS 7
VOORBURG 13
LENS 9

1
2

3

.D

ll
n
.,
n
n
n
n

..: v,d'. Mark.

.'..., -'1,-, j: - ', l' ';
OPSTEITLINGEN >>>>>> IJENS f È/mr3

. ' ,,LENS .4 t /.rn g

AFSC v E.; .'; ;,-
F,'SekeriÀ
W. Heij nen
À. de Groot
G." Duivestel'fr
J. Wit.ting
K. Khammar

' wordt doorrlde"t.r
a1e vorige week.

?Be.u\rHv6EÀI IUrET eE9EIEX"EERDEH ELKE DONDERDAG- 20. 30 uur- -r I .\-i' i --.^ '., 
.

,. 
- - l 1,. lalner aànengest.eld :i :. { !,'di

t--

ÍIR
LENS
LENS

I,ENS
LENS
LENS

ilT
4t
5:
6:
8:

323 L'.t 30
88

Ínet' L. Straub "-

-i'r[ .i ,.
Nennie (366 ?z 9g)

Len6 7

;it' !"ïa'-!, i.tí. jlr,-

- b.g.g. S. de
(346 10
(325 r.5'ENS

BTJ PROB.LTME,M

(01891 r.794 3 )
(327 30 55) -(3s2 02 10) -

Kuik r(367 73 oo)
Elmahi (323 96 19)

E.
À.

G. v.d. Kley (01748 18149)

b.s.g
b.s.g
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T,ÍGGÍNG
GDÀ
VEI,O :

JWENTAS

UIT SI.ÀGEN

rtRREÍrUEÀI i '

:. Made6Èeinweg 10, Loo8dirinen, Eel . 3979?69t I Noordi.veg 26, WaÈeringen, EeL, Ot74T-g277g
: HuiB te landelaan E,/o Tenniepark, tel. 39050?2

Lcrngs de =lcorEen \./crn de Zl\A lcrclcler

GSC 1
DORR 3

LENS. 1
I,ENS 2

2
2

0
9

IIIEDSTRTTTDPROGRÀIIffi1 ZATEEDAG 72 NAÀRT 7994

d h o nr.

14 .00
11.45

.r : ul- r.l
CROMVLIET,I . ,.
LBNS ,2

LENS 1., -.

SEMP.ÀIT 3 "

:

.. 1031/oo6'... 106 9/013
F Kereele

Linkere
'.,:t. zIB OOÍ.g,BT rRrr.G!',OJÍDER DE »S XOp.'iOME SoIÍ,TE: ItBi rs ,rÉIR zou9L...'..... 1, ...

wEDSTRZiTDpROcRÀIuIlie zersribaè Tg MAAR? ígg4
riid rhu rS uit , wedstÍiid/Doulenr- scheidsrechteÍl' veld

14 . 00 ITIESTERKWÀIITIER I
14 ,30 HÀÀSDIJK 4 .

LENS 1
LENS 2

L034/ oo6
L061 /Or3

H.J
I,,B

. MoerènhauE

.C. Merkeatein
Evèntueel af,melden en informaÈie bij .lohr Bo.r".., Lel. 3g7 .?2.13,
AfmeIdenLENs2bijB.v.d.Nou1and,te1.o1?18.i:134523*.lÍ".:.,r.

LTGETNG VÀÀI DE TER.REII\7EIII..

., .l

iir,:'-l;':i,,-

@

ZRRL
VO€TBRL.

, ZAALPROCRjiII{A

.ÍT Í T S,.É À G E.BI:
-- ?he Champions 2

LENS 2
10

't
5
5

LENS 1
!'v unoèt<l-è 6

ZIE OOR IIET ARTIEBI' OICDER DE .DA fop I.RONIÈrAU/f,IE, EBT Íg rABR ZOWR. . . . . ..
,i ",.- l;r -,. 11 4' .-,- .-. .,'r.;í-i

atu

vRI.Í 11.
tIoE 16.

03
UI

20,30
19.00
19'. 4 5

LENS 1
DSS 2
ENGEI]SMÀN 2

ÀDO 2
LENS 2
I,ENS 1

R1B
R2À
R1B

De Blinkerd
oranjeplein

" oranjeplein
B
n
L

nobda
n.
F. Lemckert

LTGGTNG SPORTHAIJLEN

1 .:i'?
VAN HET JEUGDFRONT

-'.rrl ., ".+r'
Algemeen kontaktpersoon:

orànjeplein
De Blinkerd

: Slicher6Èraat 11
: SeinpoelEt.raAt 150

.I

:'r:Í1..:rt,t l, Ií _ Paul v. d. Steen, Chopinstraat 103, 255í SV Den Haag, tet.397.01,54
Bii geen g€hoor: Arnold v. d. Donck, tel. 997.6S.32

WEDSTRI,JDPROGR]LUIIÀ à-B - C-D -E EA F JTI'GD l

À F B E r. rr E N voor de wedstrijden alreen bij paul v.d. sÈeen (3970154) r. zoepoedig_ mogelijk, doch uiterlij-k de dag voor àe wedetrijd voor t9.oo;;;l'_.B.g.g. bellen naar À.rnoLd van der DoncÈ (39?6s32) -rn uiterate nood dog op de dag zerf ber.len naar r,ENs (3661314) bij iemand,vande Jeugdkomrnieeie
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elftal dotum aanvanq ' ltoqsÍlsiàndel.- 'r, 'uit/thul§ , ' vgldltsÍÍeln- ' ,:. ssm,k LENS

.)
1
2
1

(

À
À
B
B

vEleEdschappsll.l k
12 mrt 12.30 .Vredenburch À1
12 mrr 11. OO Sdhi'Pluiden À2 '
12 mrE 12.30 Die Haghe B1
12 mrb 14.30 SVH 81 , .

1;12mrÈ
..14mrt

. (l) thuie
. .-" urE

uiE
. thuig

. h .-..l,. vr.
schipiàiaen
Oqxenburgh .. v3

aneh
I

1
"t,-1,

11.00
9,30

11 .15
13.45

.. 8.45

. 8.45,

. ,14.00

. .. 10, 00,

:.0 .3 0
.10.30

12.0ó
, 11 .1s
.) 8,45

(auto
(auto)

!)

cl
c4
D1

D2
D3
D4
D5
E1
E2
E3

E6
E7
E8
Ff,
F2
P3
F4

72
12
72
!2
14
r2
12
L2
72
12

t2
L2
1'
r2
t2

t2
12

12

mït
m!t
qrt 1
mrt 1
mrts.2
mrt'1
mrt 1
mit t
mrt 1
nrÈ 1
mrt 1
nrt
mrb
mrt 1
mrE I
mrt
mrt l
mrL., 1
mrE .. f
mrE' ' X

mrE l

0-
o"'
0
0
0
0"
0i.
0
0
0
s.
0
0
0
0
5
0
5
5'

9.3
9.3
4.3

10.30 scheveningen cL ulE .,. "HouÈruétwegà, ,j.
20.00 Lotisg C-66lr cup op r.nis .'. (zto Èopy1- '

9 ,15 (auto) -
thuiE . V1 .,...
thrriE. ..: Vg ..'.-,r
thui8' . V1'
thuiE,"' . .1 . , . v r
r,ErÍ, . .^. i (zic kopy)
uit :'. Daal 6n Bei!-e;e1aan'
uiq Daal en BergeEelaan
uiE Daal en BergeEelaan
uit ,I{enge1èlaan ,
uiE . v.Tuyll SporEp. (Zoete'rm
uib Hengélolaan .

thuiE '. .'. . 1't 2
thuig ' . .'. V 2
uiE Rederi j kerBtraat '

thuie v2...:
uit . .. DedemEvaarEweg .

thui6 : .... .-. v 2 . .
thuis V 2' .
thuie' .. V 2

verburch c1 (r)
Die Haghe C2 -. . .
HBS,C4_ . .r,.... .

Vé1o D1
ÈtiBg c-568 cup oE,
HBS D2 "-(r)
HBS D4 (r)
HBS D6 (r)
BMT .D2 (* )
DSO E1 ;
BMT E1 (T)
ÀDO,E1
TEDO 81
Crorivllet E3 .
semper AlEiuB E1
VCS E5
n«oro.E,l ': .

wrppotoer tr. ...
vcs F2

1.0
0.0
r.3
1.3
3 .'O
tn
0..0
1.0
9.3
9.3
0.0
3.0
9.{
3.0
1.1
1.1
0.0
2.0

LENS À2
LENS Cl
LENS D'.
I,ENS D2
LE!!S D3
I]ENS D4

(auta)
(àuto)
(auto)

(auto)

l-.\ I
(aito;
(àuÈo)
{1.,'

(aíto)
(auEo)

o Verburch F3 uiE . Àrckelrieg (

0 Moneter F5 uiE
Poeldij k)

Sportp. Pol (MonEter)

10

9
9

t2
9

L2
10
l-0

1I

,15
.00
.00
.00
.30
.00
,30
.45

.00

.00

.t.'

J ,I

B ï.t z o N D E R Ir.E D E N
i-

- aanwezig van de .reugdkommiEeie: Donck,

! t.-

D. ArÈIan (ge6ch
M. de Geu§. ,

orEE wègehg nie

Kuik err Paut vair den'Steàn.

et. opkonen)

onder R'. Kaffa
,opkomen) .,
niet opkonen)' '

Arnold v.d. E

Iàee onderscaande kopy een heel. goed dooi I

zondei
zonder
,zonder
zonder

" zonder
zonder
zondér
zonder

' mer À.
zonder
(àr rón

i-zonaer
zonder
zonder

V,v.d. Spek (geachorEt wegenB ri
A. Akkabi
,M. v. d, Heijdan
J. FietE (afvoeren ale lid) en
B. strijk (geachoret wegens nie
z. Elboujahai (geechorEb wegens
B. sabri (afvoeren alB lid) -
,.r. Taal
Dui j ve6teij n
s. Bonyanga, ReL cezei8y. en .f.
ge6chórgt wegène niet. opkomen)
c. MaAurb' (g'eechoret wejene nie

al

0
0
o

0
0

0
0
0

0
0
0

I
1

IJENS E3
LENS E6
LENS E7

ir.Elts
r LENS

LENS

schild
t..Ë opr(onen,
t opkomen)

E8
F1
.F!

I
N I E T O P X O M E R S' ,/ R E C ÍI f S T R E E A S >>>>>> Maar liefgr L0
apelers die ni6e opkwanen, Wat ongportief zeg! Voor acraf één wJekend neiE epelen. DaarnaaEE
gingen er ook weer te VeeI apelere rechÈetreeko naar de uitwedÈErijden toe zonder dit door
te bellen naar Paul v.d. Steen. Onnodig wachteh op IENS waa het gevolg. Àfbrl1.E, r6cht-.
stroéksr alleen doorbelleh naar Paul v.d. Steen en niet naar de leidersl l!...'. .Í..,. , 

i

AFK9EKEURD oÍ IVXEI ???? [ !. ,i. . - r
Bij twijfelaehEig weer mogen de Epelers van ql:!lh-B! VàNÀf 09.00 uur (ni6t eerder, want dan
weten wij echt nog niete) naar LENS bellen (3561314) en nergenB andere.heen of hun wedstrijd
doorgaat of niet. MoeÈ je vooR 08.00 uur verzanelen dan zit er niëls andere o;i dan gewbdn ie
komen. De epelera van Ài t/m c4 dié VooR 09.00 uui moeten verzam'èIen magen ooÈ naar-LENs -,
be11en. verzane] je echter pas NÀ 09.00 uuE - zeE dan de TV aan en 6tem af op blz'602 vàn
LoKÀTEXT. Zij latgn zien vrelke wedetrijden zíjn afgekeurd, waarbij ae tnuissleÏEfrEË-
e1fta11en worden getoond bij afkeuring. I

i- | l: " '":.r'':i
FÀILLISSBIErI IIOKATEI, I
ondankg het faillieEonent van de HaagEe omroép LOKÀTEI zullen ar'1 Er.iÈ de Kabelkiant èn'de
radiouitzendingen van de Sticht.ing sporÈ6ignaa1 in het wèèkend informacie geven over het vrel
en wee van de Haagee 6port, duÉ ook de afgelaetingen op LoKÀTEil(T!
Er zijn voor het vernemen van de officië1e afgelaetingen nóg twee mogelijkheden en welr

de LENSrevue pàgina 7
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voor de teLevísie Info ThuiÈ (Den Haag 'en:c.À.I. l'fèBtlandr kanaal 21; Dè1f8,
Leidechendam, Íborburg, I{asèenaar en Nootdorp: kanaal, 2; Rijewtjk: kanaal 4+i
Zoetermeer; kanaal 41) y .. :f , i. ,.+r," . -

en de -afgelaetingent-elef,oon: nunner 06=350.150.90 (50 líJuon)

s c E À'D u w.P R O*.G.R + [Í [Í. 1
Bii alqehele afkeurinq werken \{e deze lreek wàei èen alÈernaEief programna af. We veruachten
n:,íe-ËËElËiË en leideiE mets bij zich : sporEkleding, Eraiiringepak, voeÈbal- en eiportschoe-
nen. Ei zijn vele alternàtieve denklraar zoale, voetba]len in het Zuiderpark, op het. sLrand,
verhard op- Kwiek SporÈ, in de zaal (aIleen voor E en F) .of Eoch ergenB een wedet.rijd spelen
op hec veid,of op -heÈ kunstgraà, -Gewoon overal rekening mee houden-ein komen hoor !i!! -

f i., , ,., aínrnwe, BLrrÀrJrJBN '., vERzÀItELTró

E7

11 .00 uur
9.30 uur

À1 . , ... :
À2. 81 en Cl

c2 en c3' '- if

D1, D2 en 'D3

D 4 en D5 r''.
E1, E3; E4, E5 èn

14.0
8.4

14.0
10.3
11.3
9.0

10.1
12 .3

trainen
trainen
trainen
trainen
trainen
trainen
trainen
trainen
trainen
Erainen
trainen

14.0
10 .3
11 .3
9.0

10.1
12 .3
11.0

0 uur
0 uur
0 uur
5 uur
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
5 uur
0 uur
0 uur

I,E.IS 0

0

11
9

t4

011

LEN
LEN
tEN
LEN
LEN
TEN
LEN
LEN
LEN
LEN

0 uur
5 uur
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
5 uur
0 uur
0 uur

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

E6
F1

en Eg
, F2, F3 en F4

LOTIN.G C-ééa / D-één CUP OP .É .S N S >>>>>> op maandag 14 maarE -
a.e. za1 het een hefe drukÈe worden op one eomplex. In het kader vah heÈ 100 - jarig beEtaan
van de HaagBe voecbal Bond organi6eert de.HvB op LENS de loting van de C-één / o-één cup en
de t'teidenbokaal .
Naa6È een groot aantal officials van de HvB en KEES JÀNSi4À, dle de loEing verricht, zijn ook
aIle verenigingen van Den Haag en omsÈreken officieel uitgenodigd. Niet aIleen de verÈegen-
woordigere van díe verenigingen zijn van harte welkon, maar zeker ook de spelerE, leiderE,
trainers en oudere mogen erbij zijn! Om 18.30 uur wordt er eetEt. een onderlinge wedet.rijd
gespeeld, Uitgenodigd zijn een 3o-ta1 D-klaEgere van diverse verenigingen. Van LENS doet.
JeFfry uop mee. De echte loting beginÈ om 20.00 uur en we werr,lachcen veel Épelers en ouders
van cl en DI , om 22.00 uur ia her feeec ten einde,

GEEN TFAINING'
ln verband met de loting C-één / D-óón cup op MAANDAG 14 MAABT vervallen op die dag alle
jeugdtrainingen, incl. de keeperstíaining!

VAN DE REDAKTIE
ln verband met de loting C-één / D-één cup op MAANDAG 14lvlAART is ds uiterste inlovertermijn
voor wijzigingen in de kopij van de LÉNSREVUE vervroegd naar, 18.00 uuÍ. Om e.e.a. tijdig in de
computeÍ te kriigen, verzoeken wij dringend de kopij al op zondagmiddag vóór 16.00 uur in de
bÍievenbus te doen, voor de computèrbezitters: liefst op Íloppy 13,5", WP4.2/5.1 of ASCII)!!
Zo helpt u ons en kunnen wii ook getuige ziin van de loting. Bedankt!

FES f Í'V Í. ? E Í f'E M 3 e.D-C 4 ,>,,,, Jullie zijn het toch niet
vergeten,- hà?"ob 18, 19 en 20 naart. worden.jullie op I,ENS verwachE mec bij je, tvlee paar
Eporttenueg, jè LENsténiie, BporÈ- en voeEbàlgchoenen, drie handdoeken, een zvrernbroek, was:en
dóucheepullen, tandenborstel en tandpasba, kam, een EtreEcher/luchtbed/matras, een slaapzak
en een pyj ama.
op fe mààit ver\,rachEen wè de deelïremere die betaald hebben om 18.00 uui op LENS. Pae op
zóndagrniddag worden jullie weer 'losgelaEen'. volgende week neer nieuws !

r"i r' i ' '! :_ -

X, O N T R Í B A T I E.S,rrr» onda;k6 de vele verzoeken hebben r+e aÍgelopen zateudag
zo'I, 60(l) jeugdEpelers een brieÍ mee moeEen geven meb het verzoek om de contrilutie te
beEalen. wlj vindèn dit heel ve'rrrelend, maaï.we moeten weL. ceede Vrijdag, 1 april, iE víaE
ons beEreft echt dè laatece datuh.

B .E D À N .tr J E >>>>>> Ik wil gïaag iedereen die mij een kaart heeft gestuurd bèdanken.
En het gaaE nu veel beter want ik hoefde niet in heE gipst ,. j-
Jk hoop daE ik vreer,enel kan saaS;;itl3lï.ï;rf
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DE LÉfiSREVUÉ. 
^.

It' tl;é.rcr.à 
r7àn'dË voetbalvereniging LENS

- . 67' jaargang, nummet- 31, ,. ,.,17maarttgg+l ',,"{"

nan ile REDAKTTE ' '!'
Lever uw kopij vóór màanoàq in; ,]..
wiiziging6n zijn tot maandagavond mogoliikl
uiterste inlevortermijn koPiil'
Maandag 20.00 uur in het klubgebouw r ri,'

I

.II.E-^! *-r-.ÀÍ. I' tI uji-:*i-::;l-

.,r . Oi, -

I

' (!oat ITEDIS 1 oP do opGrBtlotafel ?) . ,'I
z61dèn bemoeien we ons meE heÈ voebbalgebeuren,
,r.rit d"arroo" lopen er Èij LENS te veel epecia-
IiÈEèn rond. Maar deze keer voelen we ons ver-
;ii;;Ë ;-;;.;-o"' iàa"tiei.t art te luèhton. t'

onB 1e zic in een dalletje of heefc een diPPie
I

- so.WEÀ,T.? i i-..i:. {, ,:
I

vröuwè Fortuna laat ona'in de EEeëk èn ook heE
voetbalèngelc]e wil nlet helPen ' '

!

Nouf EN ? -
I

Dèzè dinqèn qebeuien nu'eenmaal ('it'B dL1 in the
àaruen), íaar-orn nu gelijk te spreken van rLENs

ÍaN ger TNFUUSÍ ---- dats gaat. ons Ee ver.' '!
I

We hebben konEakt gezocht nets ir. dr. nr' praf" 
.

TjuuIpeBE iecker, eén bekend zrreeds voetbaldokt'er i
ei noi -oloog oot. I I li - \,..'

I .,i
Hfj beveeÈigde onà vermàede'n n.1. aat LENS 1 niec
à1"a" op"r"Éi"Eafe1 moet want daarvoor,t-9 hel--. 

"veal .te gèzond ' " '1'

I

Neè, er moeE waE gedokeèrd/geeIeuEeld uorden aan
heE supporterElegioen. i '. -'.

,l
Kiik, we zu11en héE proberen ult to leggeh :. .'
.Àíio ".iro.r. 

was heÈ 't{ë are b1ue, we are Í'hi-
Èe..lwe are dynamiÈe' wat de klok Eloeg' MeL-'
Àfandoeten, ,i.gg"n, Eoetero en bellen Eteunden
we ons vlaggéBchlP. I i..'ï
Het lied kennen we niet neer - .dB vlag en heE
;;;"à;;i gtaan in de.kagE - van de bel la de
kiepel geatolen oD de t.oeters zijn kapoE'

I

BeqriibE u het aL ? Juiet il, leris i rekent Gn | '
moËt Éirnnen rekenen op uw BEeun en' meE ovèrÈul--

"i"". 
-rËÍit..trouw.., èn'h.t nodige geluk moeE heE

í.e- l' r, allen gaan lukhen.
I

Dé spelers noeten het tgaaí -döeÀ 
i in heE v€ld'6n de

auppàrÈere er buiEon. ÀfgèIopen , zondag J'6 er neE'-

I

I' r'--^l--rJ,
asis aear ffiT rMnrus "? '. - . À.!I ffi Í,oEr'A r -

EABXo: B.r (ommiÉlo
mw. l. van'dor Bdrg ''-
Kókosi'ooisiiagt '87 '
2555 XB'Don Haag '

Tol.: 070: 325 99 74
lÈ

EKO:
Ev€n6m.nton Kommlsslo
mrv M. vsn dor Donck
Jao Romoinstraat 37
2552 KÀ- Din Haag
Tol.: o7O:397 65 32

Tol.: O7o - 323 36 25

t
Hàcs

!{

soniot6o -l
at 303G.J..i:d

25 6 4,J4=qitrVarhulsd

SEI(O Solrotari.lt:

Setreterlait ToioÀoto .

c. Konperman 
_.

BllÍ. KampschooÍstÍaat go

2591 AH Monstor
Tol.: 01749 - 12602

Alg.mcefl solÍo,t!4!rl .
W.M. Kou!,YoÍlhov-on

BÍam FíossEaat 21

2552 cZ Don Hoag.
T€1.: O7O . 391 24 74

2692 BN '6.Gravonzando
Tol.: 01748: 18149. :

s6nioreh zaalvoèÉrl
G.J. v.d. Kloii
Vorhulsdaan l. - r
2692 BN ls'gravenzando
Tel.: 01.748,: 18149.

JU(O: -
Srtrolàrirrl leugd .

P. van don stÉon .

ChopinstÍaat l03
à51 sv Den Haag
Tel.: o70 - 397 ol 54

S6kr.t!th.t Í€drttio
À.c.J. Milt6nburg.'
H6ngololEan 981

25,14 GG Dàn Haag

Tel.: o7o j.321 32 85
íax(wàrh:o7G367 88 62
oÍ: do kantinobÍiovonlus
(bÍ do iloino barl

1 i-' ..:'
Trainots: :-.-
Selsk c zondlg, ,, .

M. Rog
Nicolaas Bootslaan 198
2273 AH vooóurg
Tol.: O7o - 386 83 22

Sohltlo ztrorda-g
J.-soàiàma ;
A. Diopanbroèkhof 11

2551 KE Den Haag

Mslie Stokólaaó 1846
2541 GC Oen Haag

Tel.: O7o - 367 96 87 -

Soriorcn zoterdrg
..t.c. tiSm '. -_.

Sponggrzalcn
J. v.d. Lubb6
yiierÈöomsira

Srm.n6ldling h.rtuul
Voor2inor: a .
J.M. v.d. Kleii
Wagnarkado 87
2102 cV Hoemrtoèdo
Tol.:023-28 27 65

§4rg!cj.c: : !3[: ". i -

w.M, Kouwonhovon '., rG.J. V.d' Klq ' -

Bram Frosstraat 2'l Veíhulsdaan I
2552 cZ Oon Haag 2992 BN '3'Gravenzando
Tol.: O7O - 391 Z+74 Tsl.: 01748' 18149

Ponn'Àqmeaetir:.--.. - ,,- U4: '{,. Ë , rr : À.,. i -

A.H. do Gioöt,;,, :l !.\."ï'': P. v.d..§tsen !" : y' rl- .;.;6;,.

2564 TV Don Haag * 25Èf SV Éen Èaag -

Tol.: o7O - 325.15 50 . '.

L'Nli .

A.M. corot
HcngololEan 589
2544 Gg Den Haag

Tcl.: o7O - 367 Í0 96

4-"
(ONTnIBUÍE BETÀLING TBFEIÍ{"8'|-EN KLUBGEBoUW

Postbank 336711 .ic' Hongololgan' qOO.' -: i
Rabobank.129924229" Tol.: O7O - 368 13 14

uw redaktie
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P A P I Ir vAa, de .' hI E .E .K >,>,>> atgel-open zondag wae , -bivard spiockàI (wat waB het koud hè,, civard):, de robuusie veraè:.,
diger van LEIIS D2, de pupil van de week..'De beeprekS.ngi ,de warr": '
ming-up.- alLes maakte hij van dlchtblj mee. Zijn broer en rnoeder
(die zich de erstenEoep Eoed liet smaken) vrarsn meegekomen, À1e l

zijn EEerEpeler kooo hij Brian Linger (wederom een prima,keuE, en.
ging met hem op de foLo die diÈ sdizoen geheel belangeloog ter
beschikking wordt geeteld door EÀFO FOTO/VIDAO, Clvard bedankt
iedereen voor deze §e'àe1ige en v.r,r.b. de wedotrijd een 'epannende
middag , '

uw redaktie

de redaktie

namene de EKO : Marianne v.d. Donck

lr

§\It

€ J Er:ofee
Hij houdË rral a-1le ,ENsl.eden en voerë ze graag op en EeÈ ëegenzin af er Eoe ook eena aÍ.
Zijn noLto ie :"Beter één 7id ia de àarld - dar Ëier aan d.e.overkantn. AIB hij be|aalt,,
smaken de z-g. rédÉ,kt'ebi tÈèrba]-]er í exÈra .l.eJ<&er. Ale omroepel. bij Lhuiewedstrijden is hij
de enige dje de raam ttAporicoweiTn zonder EongbreuJr te lijden uit da epeakere -laat- Écàa,I-Ien. 

-
DaanTaast harxeert hij kundig z'n ffuiL erl ie hij een vootcreffelijk keeperl.... we àeÈàen
hex daJn over Mattin Reuver, die ap screnge - doch rechtvaardige wijze dt ledenadnjrris ÈraÈje
bi1haudt. lrarÈir .bedarrcË voor jouw bíj drage aatt d.eze ediÈie var de E+J-EroÍe-

,)
L,OTI M"C- ééD - D-één CAP elt MEID ElIB.b KAAL >>>>>> door l

enkele medewerkere uerd al]es voorbereid on het Epektakel dat te geven lraarvoor LENS sEaat,
n.1, een club waarop je kan rekenen. Vlaggèn wapperden in de wind. Binnen een bedriJvigheid
van heb ik jau daar : vlaggetje hier - pobtertje daar. "Wat.erloo'! nog. even enel ontóveiqn
tot ieta gezelligg', Een beEtuurslid die nog even gnel aan de koffienelk ruik! of deze niet
bedorven iE. Ze1f6 in dè be6tuurkamer sEaab een 'rlederen, dooa met eigaren en sigàreÈtén. '

NieE6 EtaaE een pracht feeBt. meer in de weg : na een welkonepraatJe wórdsn de D-éUta11en ..
ingedeeld en kan de wedetrijd begirrner. llierna volgt in een otanpVol élubgebouw de }ot.lng.qe uitElagen srerden door de ïedakEie pijlenel verwerkt en nog voor dé loeing afgelopénl;wàB ,lag er een epeciale editie van dè LENSrevue klaai. .-. .

, 
' , 

- .l 44

€§fr@ Een druk bezoihEe foEo- en videoehow van de voaEenjach!;'
afgelopen zaterdag en zo kon iedereen weer eene zièn.dat
IENS neer ig dan voetbal aIIeen. Àan dp'vo6Eenjacht wa6 een
ballonnenrace verbonden en za'n 8o ballonnen gingen. de , '

lucht. Tien kàarcjee zijn teruggekornen op tsl{É. óé uiteiag
van de ballorurenwedEÈri j d bezorgde onÈ wel een reken- , ',

werk van jewèlatè, want veel .ballonnen zijn in DuitEland (zelfs.BerIijn) terecht gekomen en
dat werd duB even onze aardrijk8kunde ophalen en uitrekenen wie het vergt gekohen was. '

De uibElag i6 alB volgt : , le prijB Oguz Baba van LENS E4 (Berlijn)
2e prijE Renco Reuver van LENS E2 (Herzberg)

i , 3e prijE Àchmed Akkabi van LENS E2 (cardeleger) -

Jongene van-harte gefelicitseert en jullie kunnen a.6. zat.erdag je prije ophalen'in ae 
",l 

.

H E T .L' O O T J .E >,,,,> op lotnurnner 292.ie afgelop
gevallen.. De fleE iÈ nog heel maar helaaE nist opgehaald.
Iot kan zijn f.lee afhalen bi-j fnge van den.Be.rg. ,s (e Ií Senioren Ko

en zondag een _fleE jenever '.
Bezj.t.tser van het deÈbeEreffende l. I

d.,,. , ,

op pag. 1 ... o cl
VooÍ adressen sn telefoonnummeÍs: zie de coloÍon

a

mmrs$e

Éto

flOC ltíllÀR 2 glEKEN. >>>>>> ÀIa ar' p"r,r,i.,g.aèjaa, ,rjg [gntrtbutio o.,.:r al.
séizöen van u te'goed heeft, heefE u nog maar z vrekón de Èijd om ervàor're 

"";o"" 
a.c ÈJ--

door u vergchuldigde bedrag rijdig bij hen binnen ie. ÀnderE:gezegd ii'de 1aatËte ..,.r.r. ".,::kontribut ieronde nu duÉ echt ingegaan, want Da 1 apELl a.E. uordt di dt.lr€gc1 eqhtalBj.oÈ '
beÈaleD., da.rr ook nl-€t, 6trr61sE...,... , i''.r,,, '..r'l i:..'.,. .it| . ,
(En denkt u a,u.b. niet daÈ-dit weL een l aprilmop;zal zijn)

,i

Í
I

,
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UI'TSEÀG;E.N'.ï
,Ir.,r.''.i. "

-t:,' r0i
VBLO J'. J..

-:t:

IANS 5
.,WENTAS 5
GDÀ 9,
.LENS, 8 I

aande - 1 voorÈ te . zetten.

l,

-1

BTc 3 afgèkeurdi "

I,ENS 6
IJBNS 7 1
I'YRÀ 6 afgekeurd

i lr,).'

.i',tJ:'!i)'lrli r-ir i

onze -L6 .meEer .een).-, 'll

toe.

LENS 1
I,ENS 2
GDÀ 4
VELO 10

Quí

dedenï''onze
de 30é, en-

BI,AW iZWÀRT

3"! o.

IrENS 3: - r-.
LENS 4:. a.

3
Erl

3
3 -.:. 3

,(.j ;l

!De

e lovglop-
nee.1.f n ,,

inuten "-'

5

n

.1,

Van aaie achrijver Ton '' e eraiendiik' ontvingen we onder6Èaa,d. weralag van èle aPalJnende

wedeLrij d van -LEIV,g -1 . Var Jar llein9 ontvingen we weer eens €en prifra ver9lag over àeÈ n e.I eI
wee van heë d.erde. Beiden bedatk+. voor u77ie bij itzage I

f,rï i.ií "'!.$'!l;<{: r." ,.iedaktie

.,/' 'i -..

j

inetellin g,- bel
!lIfl,, ;, 1l

vècht 11E t vraE dit eindelíj k vreer eeÍle'een wedetrijd .wàarln wij
heE echte LENS hebben gezíen.

t. vias du iielke' 0 vooraprong in de ruEgvanaf de eerBEe minuu idelij ],< ploeg wilde-winnen. Due1e' weraen- gó-wànnèn, Èàne'en

gecreèerd en voor ruEt -ze1fÈ tweemaa I doeltieffend bentts. Een.2
I

uiEgebreid'toL
een ongekende weeLàe. zeker n

Helaaà
adaE de voorsP
wedren zij we

rong werd
or in devele leek ri P voor de' Blachtbank. . .
éen kwarEierwedEtrijd geholp en en -na een verzl

_l

1 EtrafEchoP wae de etànd 3 2 met nog
te99n àe numme r. 2 -van de. ranglij 6E ::

TON 'S GRÀVSNDUK

l§';raft . dezé ove itinàing uiterets geI999n.
este Epe lerÈ weer tserug en ààË sen bèetje geluk onÈbraÈ h6t ook

werde
te speLen. Zou er weer eEn koEtbaie .voorePfong verePeeld worden? fi

lgNs:publiek hield'L,ENS het hoofd boven
Medd dankz
waEer. Met 2 loodz

ij de luidru
ware u

ihb ]CÍ
tw

e aanmoedigíngèn van heÈ
edetri jderi: .voor de boegt

Het vertiouwen waB bi j 'de me

niet. . Gun6tige PerqpecEieven,"om .deze opg
- <i!-U?l+r.11:W$ r, '.. - '

+ln

I .1 .',..,r 1tr) '-S_

r.ENSs-GDÀ{(3-5r.
Na de echamele Puntende ling van vorige lreek tegen hekkeeluiÈer Dui l2 2) moeE!ndorp

ij fi,laanget. reden worden tegen runne r-up GDÀ, Na een :t' f gesprekje rwor iÉe
afgelopen zondag
week, bleek afge1olren ,week bij ,de tratningBopkóm st dat de EpeIer6 van onB 3e hun verantwoor-

KIaEEe jongens en bLij f komen tràinen, voar j eielf eu voor.' j e matsen!deliikheden kenden.
Weer met aanvulling van maar li efst 5 aPele rs van: on6 À-elftaI Eràden wij GDÀ .Èegamoets . IGDÀ

Met wind nee begóniieÀ, wi : deze iedtiÈÍ1ld. À1 in de 2e'ninuut forL:.rà."'*i j I 
""n''no"*.ir,Ji' "p

rochtE. Nouri, öàzer linkEPooc, nam de cgrner. zondè r dat ienand^{ilE bal raakEe verdween déze

in heÈ doel : 0 Door tENs werden daarna diverEe kanaen gecreëerd, doch he1aag. Een

il
1

! GDÀ kw

onze keepe r Paecal. Doch in de 3oe ninuut krè69 GDÀ oP de rand vàn

speelde vorige week geli k tsegen BMT.

ongerechte
EPIEE van GDÀ Èrulde de b

v-!i j e schop toeg
a1

ewezen van de overigenB
praehtig in de kruiaing: 1

IN de aanval en onze caPtsain Wouter werd onÉeglemenLai

uitetekende eche idreóh ter"iI. C. Dèkk€r.
1 In de 39é' ininuut waË LENS weer

r gevloerd. P{n§el due eí Ergin echoèt

praqhtig
kon Ergin

aÍ Etand
ni6È verzilveren.

6chot van Don vrerd moeilijk
zo bleef het ve

geEEoP
e1 teI

t door de goalie
ang 0

van GDè,,:doch de, rebound
am niets in de 'buuiÉ va

de bal goed inr 1 tevena rugt.Etsand.
Tweede helfÈ wind Eegen , maar LENS hield de uitÉtekénde verdeàíging'goéa gesloeen. Doch in
de 25e minuut een afEÈande choE van GDÀ: helaae verkeek Paecal zich op deze ba1 waE dus 2

,i )
2
T

betekende
Het ,6iex,E-de jon

rl']r,Í>
geng
ee-i,

-da t.. -z J.J de - koppen . nieÈ" lieten hangen, doch -er zelfe een. gchepj
ieEén--zich _nog nadrukkélij ker -gelden '-en namen jeugd..net-,2 ichde

nuuÈ';wèÈdE íèo van :Éijn-, de uitstekend àpe lende KoE6 e die due -in 2 m

2 keer 6coorde. I Minuten later maakte GDÀ 3 dus. Doch r,redgrón eBond

Ke6ae aan heÈ begin van LENS' 5è, treffèr. OP
- 4, Weer epannend
naat bediendè hil. .facco, àie wèrrioeetend'

uiEhaald.' EindsEand 3 5. K1a6Ee jongene, ga zo door !

Bij terugkèer o$ 'LENS bleok dats onze consurre[E d vèrlbren bij EMTi onze :'

oudj
2è1:6i

!egeIIeEan derE van de kornende week.
VBLO mel 2 thà
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De EEand aan kop ie aLe volgÈr 1. ]JENS 3 15 -1 24-r .à.i 2, vErJo 7..".' ts _ 22 '.-:
i'.'.. : . ,f, ,:, .,,,,. . fl. r ,. ,, ,, .iril, - 'l \

Elr. d.rl iiag hot vorgeado: De_ t:rouwè _aupporterE van ons ge haàden h.t ii opg"m"rkg. sind' tr{eeweken veidedigit Paecal tan'À.'onE'doe1 . oe reden:iE-dat de ?-anvoera"iatÀ'eÉ 
-M.r"" ."r,.cig.knieblessÈre had".en heèrr..Hij.is daaraan seopereerd, do"h É;r;;;,;;i;iiiàà *"".r.r,ijnrijknooic meer voebbalren. En dat doet pij". op dà eeretà plaate vooi àà'immài "ntrrouria'Èe rTheo, maar natuurlijk ook voor het 3e- t.earn-. Theo wa6 eèn waardige .anv".ià"t aie liàciea :.nonze ploeg pagte. Een mengeling van jong en oud," waar: Theo zich pret.tig in voelde.; En daÈ.,Tbreek ook uit zijn pleBtati6e, De. laàtEÉe paahd-àn. scond. tt .ó' t,à"i-tÀ.à"t!' t ."p.r, 

".i ir:.i. tÀàer plezier in. Daarorn ie het deE Èe_ jamÍner'. dar hi.j op drt .onàrri 
"i.."-À""t Eboppen. ItaarTheo., je hoort bij de groep en je blijfr'bij de gioei! En Theo, ik denk dar iouvr derde een'plicllig afecheid voor je in pebro heefrt Hèr gaàt iè goed, namers tr.t e.,-JAN HErNs 

'"-' , "'' ' 
r 't e-.'t i.!'

'll rï

14.00
10.30
11.00
11.00
14 .00
13.00
11. 00
12.00
13.00

VIEDSTRI,TDPROCF;ÀdíIMA

LUGDUNW 1
ÀDO 2
LENS 3
LENS.'4. ..: r.
WP3
I,ENS 6
LENS ?. ....
VOORBURG 13
LENS 9, .'
j í :'i. i,

LENS 1
LENS 2
BMT 2
ol,rvEo 6
tENS 5 ',. ';
DSO 9
ZOETERMEER 3.'
IJENS 8
BMI 6

H
.l
R
n

..ï
n
n
n

LOLa/52L
ltoL / 62L
308s/555
3722/566
3ror/562
3L36 /s69
32s3 / 627
3294/ 646
3325/68r

D. Martin
van Herk

Meeng',

v.d. Mark

I{.
n.
\T.
n.
n'.
n.
ni

L1
2

3

i-

ZONDAG 27 MAART.

1!1.00 WESTIJÀNDrÀ 1
lb.oo gERt'lEs 'D,v.. s.
1L.00.LENS 3,i....
11 .00.IJENS 4 . .'

. IJENS s .. . .'
13.00 LENS 6 .

11.00 LENS 7 ,.

14.00-R.K.S.V.M. .r3
13. o0 IJENS. §. ., I

LENS 1
LENS 2'.'.' .:.',
tÀÀKKI{ÀRTI EÍR 4
GR.I{Ir'VÀc 5 l'
osc 3 'l -
LAÀKKWÀRTI'ER 8, "

LENS'8 'j ',.. '.
!ÀÀKKIIÀRTI ER 10

3293 n,'
n.

:1

.'g
.. 

''2

,, 2

1? 30)
10 88)
1s s0)

30 s5)
02 10)

LOL2/.527
7ro2/6»-
3 082/s5s

' 3119/s65..

. 3133
, : 3249

..7. PUtCEii'. xernp

. van Àa

.R. de RoÈte

. É1ànàerhijn i '.

.n., , :

P
À
c
P

M
D
n
n

t,

569
627
646
681

rRàIIÍINGEIí NTET EESET,EXTEEEDEN i'níd ooynsÈbÀe zo.:so iir
OPSTBTLINGEN >>>>>> LENS 1

LENS 4
t/m
E/m

3 3 wordt door de trainer samengeeteLd
9 : a1s vorige week.

À .F. S. C H,.R T;T
:.'LENS

LENS
LENS
LENS
LENS
LENS

LÍCCTNG
LUGDUNUM
ADO ,".
WP
VOORBURG

.EIT;,
sekeris
Hei j nen
de Gróot
Duive6teyn
Wi tting
Kharflmar

- b.q,q.

3864302

t r!

de Nènnie (366.+

7
8.

v
w.
À.

!r,
K.

d. KIey (01748 18149)

Kuik (362 73 0o) --.,b.g.g
b.g.g Elmahi . (323 95 19) .

(323
(346
(3Zs
( 0189
(327
(3s2

s '1.2 98\.": I

3)L L794

À

BÍiI PROBT,EMEN I :

TTRREÍIYEIf :
:, Oegstgeeat.erueg. Leiden. te1. O?1': Zuidèrpark, te!, 3AA742't
: zuiderpark, 2e ged., tel.. 3B82425

,. i ,prj. Bernhardlaan, Voorburg, teI.

Lcrngs de sÍcorE@n rzón de .ZAh lcrclcJer.
E t,J ílr- tj-ff

-

T' I T. S L À

CRoMVLIET, 1

G'E N

LBNS 1
.l:}

I

de lrENsrevue pagina 4
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WEDSTRI;DPROGRAÀOíIII ZATERDAC 79 IíAART 7gg4
, 

'..1,..)i

rir"lt,.
14 .00 V|ESTERKWÀRIrER' 1 -- .
14 .30 I'tÀÀSDr.rK 4 -

. 1034/006, ,.
, 1067/0!3'. ."

H.,r.
I,.B .

s1LEN
LBN

h
I
I

. Moerenhout i
C. rMerkeBÈein

1".

f'
I

,, li

t- .l ::r I ;,r ,, d G -"Í, ,, r
7994

r+.so LrNs 1 . - wo,7z 1 ,.
14.30 SVGVTGEB 3 - LENS2,, .,

I ':':, r ". .'' .'- . .. . ,;. 'Eventueel afmeLden en -informatie bij
Afmelden tENS 2 bij B. v.d. Nouland,

. [ ,.".r. verhoekr .'i .- .

I 
r''1:c'"'.:",":ti"- -

EeI . 397 72 73.
34523 ... 1 "r r1.,. L'Í:.'r

1019/0-06 ;:
1034/013.. ..

r

I

ilohn Boerema,
te1 .-01718 -

LZGGiÍNG| YE$ DE TERREIIVEIV,:
I,tESTERKI{ARTIER
MÀÀSDI.7K '

Li Í!'rC,ii:'::

ÀDO 2

I iii'l :í1 ï '--iï.[ï'rÍ,

l. ',, rrj'. i i.rrra{a

.Zfifi1 '

VO€TBNI

'1.
It-

84
Sportpark Ockenburg. tseI. 3238 852
Lange Kruigweg. Maagdijk, t.eI. 01745 133

ZAALPROG'RÀT{IIIA

O UTTSLAC:
LENS 1

].r
r,,.,-;1-_ rt.È

19 .00 LENS 2
19.45 LENS 1 SEMPER À.LT. 3

:. -t' '
'DE §CHILP ^ ,'.DE SCHTI,P

.n.

:{

I'tÀÀ 28 . 03

,'!l

R2À
R1B

n
H . Àngln

LTGGING SPORTHIJ'LEN't :oa': dtr,irlr i';r',:i+""g',ï
'.' i ." ,' i'.; -- 'l|J't 7:.t,P:1 vj:i4 ,' i :i

r.: '.

i
I

-Rij ewijk

t iIt.
r'..:.1 .r,': I '." 

.1 r'..
'v4p ÈÈ1.reuóDFioNT . ' ;t. htgereen'kontaktpersóoni ;'

,; Paul_v.-d, Steén. ChopinsrÍaat 103, 2551 SV Den Haag; te1.397.01.S4
Bij geen gehoor: Arnold v, d,'Donck, tet. 397.65.32la

r. ^r . !il-1 WEDSTR
t,. l.rtlrr i,, ., L,

IiIDPRoGRÀIíDÍÀ À-B-C -D -q ..eB F,'IEUGD

PauI v.d. sEeen (3 97 01s4 ) ;À F B E L L B N voor de wèdBtrijden alleen bij
zo spoedig mogeli j kJir ldoch uite;lijk de dag voór dé :i'írédst.ri jd vàór f9.00 uui.
B.g. 9.ite

be11en naar Àrno1d van der Donck (3976532)
fnu rste nood
van de oeugóköÀrn :.nog -9P "I É'E,Aè

de dag ze1f, be1leD naar IrENS (3661314) bij iernand.J i.,' iL*.l

.À 1

B1
B2
c1
c3
c4
:'D1
D2
D3

D4

-{": ii 231in;r-i 19.3ó .t íÈlls' àat 1 . "::
. 1'r9'. mrtd \ f4.30;È. cDA À2 (reetant).'

§.:'21 :nit -.,, 19',. OO,r.. l{qD À1 * : :
- 19 mrt. 14.30 Dwo B2
, 19 mrt 14,30 Scheveningen 82 r
, teliirÉ1'r1'10:oo ÀDo c2

v2
- .1,-.
: . ra.ori ''.n'
. ". "13 r4s (cDÀ) ,'
. ; .'18.30 ' :' ;

MadeEtëiJn

sp.park ttee!,/2, meer 12.45 (aufö)
HoutruBÈweg
Zuiderpaik

r.huiB J

i uiL -.
ÈhuiB
uiE
uiE- ulÈ:.

v 2 i.-.

13 ,15 (fiet6)
09.1s (ÀDO)
10.15
17.30
08 .45

19 Ínrts . 11
18' nirt: , --17
19, mrÉ i: -. 09
18 mrt I 1?
'ri mit 1" 

.'o g
19j mrÈ ". 12
19 mrt i, 10
19,mrt ' 09
2ljimrt ' 17
19, mrt .14

21 rnru l' ,17

1gr'mrt ,L4
21 mrt a, 17
19'.mrL. .11
19 nrÈ L4
24 mrt L'l
19 rnrt 0 9
19 mrE 09

.00

,30

.30

.30

.00

.00

.00

.45

.00
,45
.00
.00
.45
.30
.30
.30

RKSVM Í . Ehuis.í. 6TÀR? FEEST.WEEKEND OP T,ENS
l:; §cheveningen C2 * -Ehuie ,

I.]STÀRT FEBST I{EEKEND OP LENS
RKSVM C2 r ... rhuia

-§ Den Hoorrr Cl I . thuíE
D'So D3 uit .' rscheveningen D2 i - uit

..::], EXTRA TRAINING OP I,ENS .
". ODB D3 . bhuis. EXTRÀ TRÀINING. OP IJENS

GDÀ D3 . .
EXTRÀ TRAÍNÍNG OP
Laekkwartier E1 r
DSO E4 .
oranj eplein r
Remo E1
Quick E5

t "lal
( ziè'

. v1
kopy) ; .
. v3

kopi) . .
. v1
. v1

t:

I

t'
' v.Tuy11 Sp, pa'rk/Z
. ', IlouÈrustweg

. 17.30!

. 08..45, I

. 11 .45 §: --
er -04.4!'i(Juco). t. 08 .15 i (auto)

. ..'16 . 45 {,, i
''.{,- 14'l15 .;. 16.4s 'i,.. r+.is..;1.]-

. 15.45 ":-;'.'

. 10.00 (auÈo)
, 14 .15
. 16.45 (auÈo)
. 09.00
. 09. 00

me

D

E

;
E

5

i

4

. . . ; . .f. ,... v 1l....:..1'.l'. : v3t; .i..

. .. .T, v, BeersEEraat. . v2l
Zuiderpark

..thuie
LENS

," uit
. thuia
. uir
. Èhuie
. thul8

12
\2
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elÍtal datum àanvano teqemt8ndet - ult/thuls vold/toÍÍeln §am.k LENS

E5
E5
E7
E8
F1
F3
F4

L9
19
19
19

19
i9

mrE
mrt
mrt_
mrt
mrÈ
mrt
mrt

11
10
I4
l4
o9'11

13

.1s

.00

,45
.30
.15
.00

Quick E7
.Tuvent.as M1
LENS E8 .,, .
r,rrs ei ".'.
Wippolder . F1
rTuventas El
verburch F3

thuiE
uit

Èhuie
Èhuis
uiE

thuiE
thuiE

:.{
LENS À1 en,Bf i . .

LENS À2 en B2
LENS C1 en C2,i. . ,.

. .',. v 2 ,) ..,
ttuis tó Laide'laaii'
. . ,. v 2
. .'v 2
oudelaan/DeIft
. : . v 2 . .i .

MunE - M. Reuver en"R,
-... I ', ; 

' 
i.i.

,i

10
09
1{
14
08
10
1a

r45
.00
.15
.15
.30
.45
.30

(à"

i.;

to

Eo

B

. 19 mrt
' llr r v r L c s d r c b r p p c 1 tJ k I I

_ :9,r-.i: 1 j -i 1. r ,í1. ,' ,-'i '.1

13.00 LYra P3

ÀÀMIÀ}IG BIJTTÀIJIiEN

ïT.ZO,NDTR}ÍEDEN.
aanwezig van de .reugdkonmiooie : E. Kuik :, .T

- ;-i 't, :-:l ! li . ,,1'-
lees onderataande k-opy eene goed door ! I I 

-

opetellingen a16 bekend meÈ ultzondering van

HEEFT I! DB XOTiITRIBmTE AL BETAAI,D ?? ffiT Í,5 ZO 7 ÀPRTL I! ,.,V

vereecken. .,í,.- ''

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U

LENS-.P.1i --. - z-ondè-í L. van 't KlooEter
: LENS 82: , zonder ,l'. Sendar
I,ENS C1: i zonder À. Akkabi
L,ËNs c2: zonder,A. Hogedoorn (geschorst wegena ni-et opkomen)
I,ENS D2: ' zonder R. Kaffa i i -

'LENS D5r zonder ï.' v.d. voorc
LENS E3r zonder R. Kipp en rT. Taal
LENS E?: , met S. Boenyanga, R. EI Gezeiry en.f . SchiLd
LENS F1 : zonder T. Haeean (gecehorEE h,egeng niet opkomen)
LENS F2: zonder. 'J. . Dogan (geechorgt i,regens nieÈ opkomen)
LENS F3: zonder M,. de GeuÈ

à F K G E K, E U R,D

í.'
of bel .de afgelaatingenc elefoon 06-350,150.90 ( 50. IlJgou) .

SCEÀDI'IÍPR oGRÀUU,À

Of NTET
Bij twijÉelachtig weer mogen de EPeferE van D.1-SE--EL vàNÀr 09.00 uu! (niet eerder, vranE -

dan weten wij echt nog niets) naar LENS belten (3661314) en nergeng anders heen of hun
wed6Erijd doorgaat of niec. MoeÈ je. VOOR 08.00,uur verzamelen dan zit er nietB arders op
dan gewoon te komèn. -De:epelere van À!-Lf§-§1 die VooR 09.00 uur moeÈen verzanelen mogen
Lok íaar'LENS bellenl Veràamel je echter pao ltl 09,00 uuE - zeÈ dan de Tv aàn en.éten.af
op releviÈie INFO THUIS (Den.Haag. en C.A:I. I,laEt1and .: kanaàl 21i Delft.,: IeidEchehdam, t
Vóorburg, waaeenaar en. Nootdorp q kanaa.l.2; Rijewijk-i,lkanaal 4+; zoetèrmèèr : kànàa1 41)
LET oP : f l l DUURT SOití.S MfiÍ. voordae de afgelastingen getoond worden M

::gï

I
!':ï,r7. ,

-. ,t: 1

Bij-afqehele afkeuring werken. we deze week.weèr een alternaclef Progfamma af ir,I{e i",l':-:
veiwachEèn nf,f,E epelero en leidere meE bij zich : EPortkleding, ÈrainingoPak, voeEbal- en
EportEchoenen. Er zijn vele alr.ernatieve denkbaar zoale vqeEballen- in heE ZuÍderpark; op
hèt strand; verhard op Kr,1i9k spor.È, in de zaaL (allèen voor,B en F),of Èoch. èr§è116 een;
wegtrijd epelen op heÈ veld of op het kunetgrà8. Gewoon ove.ral 5ekening mee,'houden en
komen hoor.!!!! ;, I' ,'

1l . 00. uur ,
13 ,30 uur
10. 00 uur '

1l- .45 uur
08 ,45, uur
14,.15 uur
10.00 uur
14 ,15 uur
09.00 uur
08 .30 uur
10.45 uur
12.30 uur

C3 qn, C4

braínen
Erainen
trainen
EE'ES
Èrainen
trainen
traÍnen
Èrainen
trainen
trainen
trainen
Èrainen
trainen

, VERZàIíEIJTIi'D

11 . OOt.uur
'.13.30 uur.; 10.00' uur !TIJEEKEN
- , 11.45. uur

08 .45 ,uur .'

. 14 .15" uur
. . 10 . 00 uur.'
' 14.15 uur,

11 09. 00 uur
[ 08.30 uur' 10.45 uur

12.30 uur

I,ENS
I,ENS
I,ENS
LENS
LENS
LBNS
LENS
LENS

en
en

D1
D2
D4
E1
E2
E3
F1

D3
D5

D

,tE? en Eg
,84 en E6

de LBNsrevue pagina 6

LENS ES en F2
L,ENS F3 en F4

''I



I

.{.'.,: .., ,,-,."È:., ..r.,i. :,.s| 1. ..1,,; i",*-t", i: i r: ] 
,-,_":. 

'.: ].ic rt" {...",...b Ír.t ^, i.. .., Í r,;.: i, .--, _-,,-. . I , .: ....
LÍ{:' . .:..,^"ii, J.í- ,..,'!ir.sr .-' ,.,,, . , , ,'i: r, i'

{..8.E.5 -T W- E. F. ^K E N D Op .E EIV S :VOOR C3 én' C4 ,>,>,, rio ,6pà1"r"..,an
C3 en C4 die de bijdrage hebben betaald (helaae doen eï een pàar jongene niec'nee) woràena.e wrijdag om L8.00 uur op ,,ENS verwachE. Jullie hebben allèmaaI-ean lij et' meegeiregan
van eat je-mee moEE nemen 

- 
(v.rgcct vooraMEf dc zaÈlatrËtrra tf t), Het frogramía ie"

bekend en hangE vanaf donderdag in het klubgebouw. cedraag je netiee en. iuiÉger qoed naar
de reiders. Er iE hee] veel cijd i, de organieaEie geetokèn - duË-waardeer dir'dóor -

gezelig en .§ponEan mee te.doen, Op zond?gniddaE ZO maarc Ís het. féeEt voorbii.
Heel veel plezier l! 'Graenten-. en fruitÈpecialÍeÈ 'I fànnEI{IEIr zorsc voor leËJter vere ,
fririt eË videotheek ! pORtrI! voor leuke bandelr.-. | 

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

K- O JV ? R f A U'-l f E S >>>>>> De reapone op onze brievei.r ie.lcBf unrIUeÀL. Tàch
naderE heÈ Paaeweekend meÈ ra€se Echreden. spe}ers die dan nogi een achteratahd hebbén in
de konÈributieadmini 6Èïat.ie mogen IIIEI meer spolen ,en trainen totdat alles beÈaàId iÉ.Dlt geld niet voor Leden die via een automatiàche overachrijv.lng betalen. Àangezien de-tíjd dring! lijkt -one K ON fÀ ![f op .Ë E lf S beraleí a,B. zaÈerdagi bij Martin
Reuver of PauI v.d. SÈeen de beEÈe oploaÉing. I i,t:r$: r{..q{:--rr.:.:L-. r..,

' :*,.i-..1 ^r.-:.., I',.r'o,TING,C-.',één.-.D;éénq,P^.enME.Z'DEN''BotrÀÀ.Ë>>>>>>'.'
onder':grot.e'berangEtg_lling hèfu de lobin§ one krubgebouw prajcegevond-en en op 12 april
rrordr de wedgcrii.4 g"elspeerd i., w1]helmue-LÈNs' D1 en óp r4 a-pril r,Ëlts cr-ouiir bc.ba.----
-l'leer informatie vindq u op pàglna 2 van'deze.Jevue. t,l. . .. "'

' :";i -Í.Di- 1., .r ,.,... .-i _i I .',,,^ '. -- >,:1 r
B E D A IV .K f >>>>>> hierbi j bedank ik àe..apelere, oud&e dn de ira:.rièi vàn oz ènvoetbalvereniging LENS voor de kaarten en de cadeaubonnen die iik heb mogen ontvangén.
BEDÀNKT ÀtLEMÀÀL !l P.§, ik hoop gauw vreer nee t.e Epelen,

RUTJD KÀFFÀ

heel,

BMT D2
DSO E1
BMT E
tENS

,u r rjdèt
ï*:lo.l5'tË'*
",r,Èxs ar

LENS.:E1 .
I,ENS E2

Vredenburch A1 3

:,:1... .r.

I ',)

EI iÏ.Í' : t1

0
0
0
1

2
0r'

\t,,i _

:.'t

1'e

J'* -'

3-..! 
.J 

'
0
E

,

1
2
0
0
0

I
0

..ZT,E,KEÀIBOEG >>>>>> ÀIme lJorenzo Sendar vanrt I .i LENS 82! Weèr gin§ hij dóor zljn'knle heen.en weer 3 toÈ6 vreken gip8. Pae da-arnà.-zal' b].ijken of hlj ooiÈ weer magu'r . voètbaIIen,-. . . Latsen we er het berte van hopen. §terktè I
Ricardo Kipp van LENS E3 heeft zi jn arm in het gipE. Dat

It

'ie heel moeilijk keepen; ,of heL lang gaat duren vreten r{e
nog niet.. Ook jij vèeI 6terkÈe

I
HV B .'P E Nlii A L'T -Y'.8.'O'KíÀ À L

j.. de hal
>>>>j> Jochem vah Iroon Ínobht l,ENs

vertegen$roordigen finalee van deze bokaal voor E-k1aa6érs. 65 ,Jongens
verBchenen aan de 6tart oÈ'het vel,d van Laakkwartler.' De tvafen echt wel
aanwezíg; Iijkt one logiech hè! Er !,rerd knap geachoten.

epariíingen
ook dobr onze VincenÈ. Maar1ief6t.4 keèr wi6c hij de keepers t.e,,paÈeeren en dit leverde. hem een gedeelde 12e plaate

op. Nel Ee vreini j
iËèl'onder e KNÀP GEDÀÀN ,HOOR t

Il
voor een plaaÈeje in de finale. Dat iB amner, maar je hield er Eoch

I v\ERSLAG,E,N J'

I
I{éer een vó1.1èd[g programma.,

'-.-í*\"rit
Helaaa toch

1Í

Sqhéveningen C1 LENS Ëí-
gen En zovrieEo Èeveel afbe11ér

È'erààg;mor
e"iíp'; de{.r rlreer teveel afbè1Iérà'op de Éa

VrijdàgaÍönd. sommige ÈeamB kwanen daar-
'lr door .i +comP leet te EÈaan. Door vael mede-

ng van apeile
Èwee-kèar l,'speelden- konden we

à'die öf e€n Èeam h
de
oger

Schipluiden A2 LENS 2
UIEr 8-e9I9',B1

82 svH.81LENS
LENS,,,,B 1fï.

i.^J

LENS C4 HBd c4
I]ENS D1 Velo D1
HBS D2 tENS D2
HBS D4 LENS D3
HBS D6

1
li orr

0
LENS C2
I.ENS C3

a-
I r.j

verburëh:Cl.-. 2
Did Hasö 2-a' t !5

t2

5

èf weer
Echade beperken. Bedankt jongene, hèE vraB
echt nodig. Nu maar hopen op wat ninderafbellere in heb vervolg en zeker pa6 op

r

wi'

LENS D4,,
I,ENS D5

4
14 3-ï,''

5l '
"rverel
de zaterda

agen:
gmorgen. En nu de ontvangen

_t-2
0 4 ,,ENE e3 - D16 E.a(tho C4 Í5-?lI

ffiriLT" ÀDOI t
le ,l
ílà Èegen Quick (7-1) waarbij

LENS
CromvlieE E3 LENS E5
LENS E6 S. ÀIt.iug El
VCS E5 . .LENS E7
IENS E8 RKDEO E4
LENS F1 - Iilppolder F1 11
LENS F2 vcs, F2 2
Verburch F3 LENS F3 3

Evén . een koi i,-frl,+CL.1rg r een doelpunt-
rijke wedetr

opvr e] dal de 1e héIft 6uper B1echt waË
rnaar de tweedo compengeeràe dit volkomen.
Daarna nog een poEje

ndEe
tegen I,ENS D1, dat
happelijk tegen9re veïIoren. Vrie

Triomph (1-1), \iraarbi jj bLeek dat je met
eamenepel het makkeli k (?) op kan nemen

k Eterkere p1oeg.

TEDO Elr j.,..i -2

*"'+

MonEter Fs LENS F4 1

'La
'ry

5
tegen een fyeie
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Na afloop eerden we door de tegenetander geErakt6erd oD bítterbal!'en en limonadE '
De uirweàeErijd resen D. H:"i;Ë;;-;;"iii"É"à-.i ."-à..'rdoor had deze naÈch'een makkie

moeten worden. xetaa" gooidl-ó'n' àÀ" !àrtglm waPen in àe.eurijd (n1 damee) 
-9n 

werd het

meE slordis en niec ot ."i-E "àÏàt=;;tËËí-;tiï"n àt'enlinni"!' ,t"1t ,"ï ï.tTt?; iï 
"n9e l,

óbes --a- -r:..,
'".'j -

l'Ía de monEceroveiwÍnning oP Lakh'a
volkomen uiE z'n'dak kon gaan vanw
roàtci-.r" etrijd aan Eegen een aIE
iíi" w""ruij.vàn jullie kant goed.

""í"t"". veheldeirewaard wag dat i
r.!'-,

cEEs i '. i).
r .-.i, 1 .

' 
: l,| 4 :

sc EBS C4 4L2 -3). Í,8}I 4

B3 tDo L ILl -1)

BIIT D2 - I,EN§ (14 -1)

DE REDÀKTIE

feal.; ifoor tuimrËgeríLr 
- 
{veirèdËir t'eetr)

-i-"àt ^"a. bekennén dat het verElag daÈ-
.ir "i5r" 

verdwenen is. onze veronEschul-
een verelag van onB :- ,
en winnen nets vàak.titet erg hó{e cijfere' -

t op de bovoqgÉc plaat8. DaÈ je echter
id,'Alleen een wedetrijd iE een momèntoP-
'ri"tr.à, en een maat.je-Ee grooE' Gelukkig.
e tegen Ee ecoren.;Zo zíe je daE nÍeE 'e'i'k
à - í'ors"na. kaer gewoon weer er voor nkl-
succEs MET DEZE KÀNJERS j. ..

(2-12), !,,aarbij Prane de woensdag erna nog sEeedg
eoe dè i'bioetièen van doelPunten, boncleD we nu qe--
iia onlerókenbaar HBS. Ook nu l.Ieer een doelpunEenres-
iiËdirï-ài'-àiisiàt..c werd gelegd' De suPpartert hebbèn

n deze weàEErija jutfie heÈ 1008Èa doerpunt Ecoorq€n'
).-

.:-
:_

J trJ !-' * ï.1 -ir

Jonqen6 onze revanche zal vandaag kornen en i6 dua' qezien de uitsalag ook Eebeurd"rohan

",, Éicardo (arlebei g"ur.r.!ïàl -í..rten her vorg""aË-i"iËrig , wii ionaen-aàt iulrie goed

àverepàelden' ,rur:.," ueuuËi";;í ï';ö';;";;n sehia. "" ook bèiuc' Dóor het EÀIíB{,PEr'' kwan

het L€ doeLpunr vanze.lr. iË 
"àïgà"aè 

doelpunfen vielen Eoen are appeltjee uit de boom'

waardoor het met de ruEr .Í Ë-o-àià"a. óö korr -p"" àen doelpunt rnàÉen Èoen het 13-0 vóor

L,EN' Etond. Door weer,go"à-tà ""tIÈàif"" 
werd dè eindBt'and iz-t' volgende week Èegen REMo

;::; ;ïö;:";;t-;i;;Ë;--j;;1;;-;;:;;;ï";i1i"sg""""" " ' ' ' ':, .,'' 
'- 

"
DE KREUPELTJES

Hec mas niéË ]ukken neÈ de verèIag:l Y?l 91: :l
àen Xtéín. verElag en nu moeE de redal(ÈLe toE' na

' ilun'lrà=Ë."riq oí tija inLeverde oP onverk!'aarb

-À;ï.;;" ;i;;-roàt "í ars preieter oq de 
.wonde

De laatsEe wedstrijden draaien jullie erg. goed,
'à., de ranoliieE §taan julIie danook zeer Eerecit
;Í";".i;Ïí;-i;n wi'r,èn"rewij8t wel deze uedsEri-rr".., *".i gezien de uitelag was Bl'lT ":" ?8"[]?
wieten 'iul,Lie de eer të redden en een doerPunEl
elfta1 -zo makkelijk te verElaan iq,- geetE--nlec
JiË."; àn àan komÉ' de winEE vanzerf' TEUN vEEL

t2 APRrL
D1

L4. APR]L A994
cl- QUrCK STEPS

I 
'.

]-994
LENS

, LENS
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weekblad van de voetbalvereniging LENS'n' 
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67' jaargang, nummer 32
24Àaart.1994 l:,- :- ' . .: i, i \ ïr

I

l'Lr'
van de REDAKTIE -, 

I

Lever uw kopli vóór maanddg:in; t '
wijzigingen z'rin tot maandagavond mógelijkl
titeríe inlévertermijn kbpij: '' , -. .r
Maandag 20,00 uur in,het klubgobouw. ' . .

I

I
'.1

A C E T E R,'DE tC O U ^Ë r g S E IU
I' (hec ie normaal ? - is het ?)
i

HeÈ wordt allenaal ue1 gjeregeld .....' r,rèI §edaan r

,.. doeb eén.ander we1 ldven ... en irog rrats àndère
krohen die de neeBten raeinEen glakeri aIe ze horén
of lezen dat LENS t{èer ietB gaat. orsianiseren
buitsen heg voeEbalgebeuien om of denken dat het
allemaal de gewóonaEe zaak van d6 erereld iE.

.'t.' -" '.' '-" ai t

ook iB heE normaal daÈ u vah deze dingen proÉi-
ueert ... en naEuurlil k rtij dene, of na afloop heE' ,'
nodige commenEaar spuit.

.lt'flï:,ï* i" '''.'{ I 'HeÈ iB ingeburgerd in onze rnqatachappij en hoorE
bij onze E leven6geÍ{oonte" en v-g,n.dong tot oud _, ,..,r.
maken lle er one echulig ,""". , 'Ë

I t't - ' 
-r \rt

Regelnatig rrordt.er aaldacht. besEeed aan medeweË.-. i
keie die óp de àchtefgiond wèrken en waarv4à . u

eigen]1jk niemang eeeÈ wie ze zijn - hoe ze hè-
te[. . . . . . . .laat staan wàE ze doen voor de club-, 

1i.':
Redaklle8tukjee a1e " rac'e tegen de klokí '-
ÍieÍland andere is overledenrr. - ídé duizendpoo,b',,ÍLuctor et Eniigon(we echrijven hbt wel; màar'
wordt het 'wel gelezen? celezen misechien wel....
maai begrepen ??..". l' , .,,.,,'...,_'
Nee, iraak wordeh ze gezien ale 'rprotiteuren van -'
de chÈ - maar mèn vergeéÈ daE het. iuieE de leden
àíjn àie proEiceïen van isat deie meneen achtser de

' 
"oili"".n. roor. elkaar krijgen. -'r ' r': ' :

ut, clubbrad' vaic' 'aondelaÏqerarfíi à t;tr""ig1 oÉ'. tija.
ln de brievenbua, neÈ j eet,gevouvr;en en geniet...HeeI

- gewoon elgenlijk. :maar auaaÈ u er wèI eend bij 'sÈil wiè dat doenl | ,'r:}(i "{.1a" : ..

I

Ue zulIen het vèrklappen: hel ie een'gezellig
clubje nannen die kunneí, b-ogen qop -oen béhoorlijke
BtaaE van LENsdienEt .' Piop .zil n ze nieÈ neo-r mààr.
,vol leyè4e1ued., Btfe woönËdag- ureffen zè elkaai r'..;
en. beginnen aan de !1us om de. LENSrevue.'te verqa-.'' ,

ren - vouv,en - ni"ten ei"'uiià;rÈ".-àÀ-1,àiaà;:;-f
d.oor lweè dameà hiin kanj ere genoenid edÍ lekkè.r- ' ' ';

verÈroete1d.ondèrhecwerkwordt'er!ësprokén
over naEuurlijk heE voetbalgebauien en vaak ook ,

herinneringan opgehaald uiE de LENsgeaëhiedenis ' -.'
kraarop FIJÀSH & BÀCK jaloers op zijni. (tsuseen 2
haakjee : Flaah & Back zullen volgende eeek ach-
Eer de couliesen vandaan konen en óD het toneel

' L- i ,. r-<lí. . 'ver§chrJnen)_.. 
r

Deze rnènEen en al'die "*".à., .&.r.; aiiÉir".or-
liEEen verdlenen ,a1Le hulde en Í{i-j I kdrinen - 1leen
naar zeggen- | BED4NKT !!I1,, , .j.,.n .. ,.t,

:t'
ug redaktiè

LENS

, .-,.,t :1 ,.
Algomo.o .ot.ol!rh.t .r, -
W-M- KouwBnhovèn j
Bram FrosstrEat 2l tr :f
2552 cz Den Haag . :.
Tol.: O7O - 39'1 24 74 1

>,.r .rtl,.ii. ' ..
SErOSEkÍltarhlti -'È:,

SèrJor.n zondlg
G.J. v.d. Klolj
V€rhulsdaan 1

2692 8N '€-GÍavonzando
T6l.1 01748 - 18149

S.lrctrrilat Totorlotto
G. KsmpoÍman
8{r. KaÍnpschoerstraaa 90
2581 AH MoNter ,

Tsl.: O'1749 - '12602

Sponrorrclö - " '
J. v.d. Lubbo
Vlióóoomstraat 303
2564JA Don Haag '.'
T€1.: O7O - 323 35 25 '

T6l.; 070---367 9€ 87 ) . ., ..
:. ,,, l EKo:

sontoren2!6lvooöd EvanamenlanKomrdsei!
G.J. v.d. Klolj mw M, van dor Donck
VoÍhulsdaan 1 J€n Romoinstraot 37
2692 BN 's-GÍavonzEnde 2552 l(A Dsn Haag
T6l.:,01748 - 19149._ Tol.; 970- q97 05 32

ca..,.:íJi.;^ï,'. - t;
JUfO:,r. t.,. - \ :_. ...i C, ^'s.kÍ6t!.i.!t huod .- k ..i l
P:.van don Stoon . , Tralnert:
chopinstraat lO3,' í, ; " sel.tdo rordsg .' ' '

2551 SV D6n Haag . ' M, Foi,
Tol.: O7O: 397 Ol 54'j. Nicolaas Bootelaan 198'' 2273 AH Voorburg
sèïrot.d.lt rodlttia.. . -Tel.:070 - 386 63 2!
A.C.J. Miltonbuíg
HongololEan 981" i.. - SololÍlc z.terdrg
2544 GGlDen Haogr ..r,. J, Boorema , " .

Tol.: O7O - 321 32.85 - ,A. Oi€ponbÍockhoÍ í1 ..1

Íax(work):o7G367 88 62. 2651rKE Den Haag :

oÍ: do ksnrinobÍiwen$us :: . Í61.: O7O : 397 7273 .

(bildo kleine bar) ,, ' -, : '.

i.'

BABI(O: B;r Komír ogi6

I},Y-. l. van deÍ Boíg
KokosnootetraEt 67
2555 XB Don Haag
Tel.: O7O. 325 99 74

Senloron z{lrdrg
J,C.. Ham .: 

..

Mélis Stokolaan 1848
2541 GC Don H6a0,

I

s.m.irt Ëlníi bosdiur,.g
llgEisgri.r { .r ,r,
J.M. v.d. Klèij
waonarkado 87
2102 CV Hoomotoode
Tol.:023-28,27 65 - i

'.. .] :. ,..1;

!E:',^,."',''
A.M. Cor6t
H€ngololqan 589
2544 GB Den Haag
Tol.; O7O - 367,10 96 -',

'ri 1:. , t- à.

!&l:r'1,., .'' .. ii"
G.J. v:d: Klàij :r .r' .

Veihiul§dàan 1 "

2992 BN 'g-GÍavcnzando
T6l,: 01748 - 1at49

E!-U!!strg.CE!9$ Udi
A.H. do GÍoot P. v.d. Stcon
Porzikla8n 25 ,.. Chopin.tÍaat log ,
2564W OenHaag . ' 2551 SV Don Hasg
T6l.: o7o - 325 15 50 ' Tel.:070397 01 54 I

§glEtsrii: '-: J rr
w.M. Koqwonhóviii
Bram Frösitraat 2i i:

2552 CZ Dsn Haag
Tcl.: O7O - 391 24 74

XONTRIBUTIE BETALIiIG TERRENEI{ B'I I(LU.BOEBOUW

Postbonk 330711 . -, ' Hqngclolsan 600
nàuótanr iesse4z2g ' Tol.: o7o - 3oB 13 14 - .
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G €vonoman[on' Homnr issia
Kontaktpersoo!: Marianne v.d. Donck, tel. 397.65.32

i-'ii .j', ,:.:. t..1

.if,iii*
E-:il,'t,

KLAV ER,7À S & ;I O R E R.EÀI ,>,,,, ook op deze, vijfde avond io er weer
EanaEiek om de punten geeEreden. Doori diverge zieken en afachrijvingen waren we.maar-met 5.--,
:afe1e en een jokertaf,el. BiJ hoge uitzondering wae vorige keer suzan winnareg. Dat bleek deE t
neer deze week weer. 9Jant Nana kwam daÈ even recht zeEten en daarin ie zij. grandiooe -geslaagd,
zij won dan royaal meL 195 punEen..De loedelprije was voor Ina meu azr tt1"É"n. Bij;hÉt .r,-'
<laverjaseen waE heE nog epannender, Door'heÈ zeer, wiBBelvallig zitten..van de kaarEen,.een 6pe1
ran bijna 2300 gevolgc door é6n van nog geen 1150, wae menig Epeler de wanhoop na-bij. Gerenon-
neerde koppelÈ gingen aan hun eigen eysteem.Èen groirde. Zo kan heb gebeuren dat een koppel meE
:en vaEE, et.andaard, baeigsysteem de meèste punten.wiEt Ee haIen. Zei het dat de overwinnin§
naar rneC kleine lettserÉ ;geechreven. moet. worden ondàÈ hèÈ verschil mett nur[mer twee mdar.2. punten
)edroeg. De uiEElag uaB:

-ï

r:1, __rirari,

(:1. Han - witt.ing
2. v. Schaik - ri.,Schaik
3. v.d. Berg - v.d. Berg
poedelprije dè.,crooE - Signer

5240 puncen
5238 puntèu

4986 punten
3438 punten . t;

)ndanks de klelne bezett.ing wae het toch een gezellige avond en - da!r' droeg' de prii ze-nèitei'vooi
le loEerij zeker z'n sEeéntsje bij. 25 E&erÈ is de laatBte, goplande, avónd. Naar verluidE zulle
le prijzen nog groEer zijn dan de vorige 'avonden.i,
Iij hebben weer aan de mensen gevraagd of er aíimo ie voor
rvonden moeÈ komen. Van degene die er elke avond waren waa
rllenaal verder. IleE zou voor ons leuk zijn- ale er nog een

een vervolg van deze gezèIlige
iedereen enthouoiast en willen "l
paar Èafe1s bijkonen. Kijk eeng in ull

:

>ngevingenvraagandereLENsereomookeengtekomèn.:,J
r-l'., !'

tan Ham en Jos witting I | '-r:'-. r-r.

? L A y B A e K S II O W >>>>>> Een aancal *u"k"n 'zíjt de voorbeieidingen a1 vieer in ïo11é
Íang. Er iE druk géoefend en de generalo . repetitsie heefE inniddelE plaatagevondon. ZÀTERDÀG 26
ÍÀlRI oE 20.00 uur begint dczc PLÀïEÀcRSBoll. Klub§ebouw open vanaf 19.00 uur en r,re verrrachtèn'
,eer een volIe zaaI. U zuIts heE zien, heE ls zeker de moeite waard, I{a de playbackshow. ie het'
:ot 2,oO uur VOETJES VÀN DE VLoERI Àlle deelnemers worden on 19.00 uur verr,ràcht in t{at.erloo en".{
rl-è nen eenmaal omgeklèed iE dient iedereen in dat tènuè Ès blijven,lwant'de winnaór"za1 a1s
rl-uicetuk van deze Ehow nog eenmaal optreden, fn de pauze treedt een LM-zangeres opl Kortoà;
leze ehow mag u gewoon niet rniaeen. De EKo wenet u.bij voorbaat een hele -gezellige.en vooral.','
ruziekale avond Èoe . ' § -,. ,i,- -i !f

" 
"i1:' ' r' '_J r

, E Jf S en V E S U V I U S >;>>>> af§elopen donderdag waE .cees .Grinbergen vaí d
,p one complex m<!! een filmploeg voor {e opnamèns ïan heE IKoN-programrÍla . rv6suvius. . ' cee
rud LENslid en eind jaren 60 een redaktsielid die t{,el hield van de boet lekker te sEaagèn
,ENsrevue. (hij hielà er zelf t,ruzien aan over'met het Eoenmalige boEtuur {was heÈ:niàe
ange haren?)) . Het. programma gaaÈ over heE èpe1 voetbal - hoe ruikc de graBnaE - heeft
Log we] toekomab? - en Ceee gaaE Eerug naar zijn "tooEgn n.1. IIENS met de vraag waarom h
loorgebroken is'a1g voetballer. (r*ij aIE ïedakÈie kunnen wel het. anc$roórd geven). Deze d
s de reportage Ee zien op.Ned, I om 21.30 uur, KIL,I(EN DUs !!!

e.rKON a

B .;èéà 1. '

'vÍa ,de
over -,. I
voetbal ïij nooic-
onderdag

lE D- en C ééD CI|P ell IíEfDENBOftÀÀL,rr,rNamene de ,reugdconnieoie, KNVB afdelÍng Den
laag bedankt René Marquard onze verenlging voor het vrelslagen van de o lóCingeavond";;r,W-e -ciEeren

"l'tede dankzij aI uv, medewerk (ac) erE ia heE een geweldige happening genordenr. trHet. was in één
,oord : FàNIÀgIIÍrcEtr. ' '-,-1 . !^ \ . t.,

r l_ Ir,,r r.:;! .i?...:,-,{Vir, .
Z O M E B ? .rr7 D ,>>>>>' Àfgelopen maandag wae heE de eer6Ee.'1entsed4g en
kunnen we weèr géniet.èn van de krokuEsen en narciasèn.
PaEen. komE. er aan en ook uéër de zofERTI.,D t In de nacht van zatserdag 26 en
zondag 27 maarE iE het weer-zover dan gaat de klok weer 1 uur voorui Denkt
u er even aan anderE kómc u eèhÈ Ee laat voor de.'wedecrijàen en .dat.,
jammer zlj n.

í

DE ÀRREMOE VÀN DE I{ÀÀGSE SPORTr:lr r

Hoelrel de compeEiEie evènveel uit-wedstrijden Eelt alg thuie-wedetrij - '
den, ie cijg heE meegÈ gelukkig a1e er weer een uic-wedBErtid.op. het i
programma.Etaats.overa1iabeterdanthuisinDenEaag.,vooraIde
gemeentelijke Eportaccom[rodaties.. in onze HofèLad hebben een uiustraling
van door. jarenlang achtoragallig onderlioud verl'oedérde ariemoe.i* '-', r
afgetrapÈ en hobbelig uitl en de kleedkameia zouden afgekarird wordèh omi
èn. Nee. dan Liever uiE. Of je nu in Naaldwijk komt op De,Hoge Bomen.-i

e velden zlen er altild
r da varksns in te sta1l
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(WeEtlandia),
,':' -n

vlak over de grene Ln llateringen bIJ vELo, in LeidEchendam in , -

-.í j . .ji- r. .. .,r ,:-r '. .. .. ;; , . ,Í 11r 1 
"

de Èi jdeli jke ( I ) ,pali j zen van, RKÀW, .in het ondelri jke.cuaratele geetelde ..-.
r.eiden bÍj Lugdunum, in eenvou{ige dorpen ale voorhaut (Foïeholte), .
Noorderijk(s.ilc.), in Schiedam bij Herrnea Dvs, zelfs vlakbij in raàdgemeen-
ten al6 Voorburg (Voorburg) .en- Rij awlj k (Rij ewijk) . . ........ het is altijd r
stukkgn beter. dan in de-amoezelige elonzigfreid_ van de ÍnÈernaEionale . -
gporEBEad Danr Haag. t : l'., i, I 'Í .-
UIT?GOBD,VOORU!.,. {. '.. . l' .

aaraan heeft de haagee BporL diE Eoch verdiend? Heefb de Haagqche ,Voetbal
Bond (HvB) dan aI die jàren zíÈtèn slapen, als heE 9m de sportbelangen glng? Hebben de
óesEuurdere en ambEenaren van de Haagse Ràad voor sporE en Recrealie {IIRSR) 'zic.h dan Eelkena, .

,reer laten inpakken door de barbaren? wat bedoelen zé in Den llaag Eoch meE SPoRTBEIÀNGEN
SEHARTTGEN? - r f ..'" i,",' ',-r,, r..17.ïl:\'' ; ji:,.
l{at is er verkeerd aan de Haagse 6portverenigingen, daE ze a1s melaaEsen van de haagEe
3amenleving worden behandeld?.Àqh nee, natuurlLjk iE er nike verkeerd aan de spartsverenigingen.
3r ie wel van a1les verkeerd aan degenen die veranÈwoordel i j k zijn.voor de eportbende dle ze j,n
)en Haag hebben veroorzaakE. Bn alÈ er al iete verkeerd ig aan de sportbesÈuurderE dan is heb
laE 26 nag geen proteEumars hebben georganiseerd naar het etadhuis om do ambEénaren en beaEuur-
lers voor straf de caoper-EeB! af Ee nenen. ],tai heerlijk, wat een,Èróost, zondag Èpe1en ze gelukkig weet urT.' ] .'.:
lije LansedeliJn.. i :

I

)oot groFa ëo.v7o.d vaÀ koPll Ls
réek Èc plrlÈrGEi. zod,aE ! illt, 7À
tedakÈie

'':]''"....\j':,

hèt. oÀe Àt.È gclutÈ -h.È ,l-o tÉrl.l..r' EoÈ trlcrrdo fctÈàro dcre
d,c volgaad, E8trIsrcvuo .kuat vorvleàtaa.

I
i

í

Sclf,@ Senioren Ko
Voor adÍessen en telef oonnummeÍs: zie de coloÍon op pag. 1a, a

mmrs$e
Bf.fNÀ 1 ÀPRIÍI; EEEFT o DE NoNIRIBI,:rIE À[ oVBRéEËÀÀKX?

Í1

I'ITSLÀGEN
LUGDUNUM 1 -..LENS1 , .'2 '' -'iz.'.--..
ÀDO 2 - LENS 2 afgekeurd
LENS 3 - Bl'fI 2 : 3 - 1
LENS 4 - OITTVEO 6 . .'2 - 1.. '

"lLEls3-Brmz(3-1)

llt ,Ï
l_
I

:

LBNS 5 3,'r-:6.
DSO 9 . 0 - 3
ZoETERMEER 3 . afgakeurd
LBNS I 11 - 1

wP3
LENS 6
IJENS 7

. V@RBURG 13
I,ENS 9 , -,! sMt 6 afgekeurd

I

..'''{.:' u " '';i I3;.1 . ",'1t':'1-.'
I

vaird."g wederom ""i. 
- 
Èopp"" rroo.- or,r 3è' Èiital tegen het 2e team van BMT. onder behooriijke '

betangBÈelllng werd deze wedeErijd op een, hoe is het mogelijk, goede graEnaE geepeeld.
on8 3è had er zin Ln; alirekE lièrd Bl'1T onder -druk gezet en diveree kaneen werden gecreéèrd.
Doch we6r werden deze kaneen nieE bènuE. In d6 35e min. gaf Eric^ Àmmerkan oon_ goedo pass op
de nee naar voren gekomen Don Hèins. deze legde de bal keurig terug en hadat Nazem Hakib nog
een keer de goaliè van B!ÍT uiE probaerde, echoot llinEÈon Pièrsau de rebound keurig Eegen de
touwpn (r-0) , BMT irr,i,ae. nog niet gavaarlijk geweest en de enkele keer daÈ ze bij het doel vaí
LEN§ kwamen, pareerde Machiel v.d. Berg de aanval vakkundig. Dosh zo'n 3 minucen voor de
ruBE was dezelfde Machiel kanslooe op een lueky ahol van een van onze buren. ToE ieders
verbazJ,ng verdween de bal in de kruieing (1-1 tevene ruetatand).r
De 2e helft,gaf ;eeníz€lfde,beeld ': Inaa toén weer de kansen niét benut..werden- eloop de
onzekerheid éri daàràur'oox àà onzuivèiheid in heE spèI vaï LBNS' r; ae 2oe iiín.'ginà panié1
schitterend door op linke, gaf een loepzuivere voorzeE dle Winetbn (ja, weer.hij) knaP...
inkopte. Die kopbal had wooi eoromlge €pelers een voorbeeld rnbetdn zijn, uànr we kregen nog
een iaar kanqen- - doch helaas. Tveé minuten voor cljd werd DanièI onregelmenEair in de '16'
geetópE en Ergín benuÈte de BtrafÉchop. (èindBtand 3-1) . JongenE'.goed geuerkÈ :",,P]jj f* .,
trainen..r.,i"1.,
JÀN HEINS ' I -' 

"'] t .- , . 
,

1.,,
lEcr,ln{utr - ÍJENg (2 - 2) J: '

f
Àfgelopen zondag werd in Leideu Eegen L. door. LENS 1 wederou een goede Pregtatie ne.erg€zet,
meË alà karige Ëeloning eLeehte 1 Ëunt. Na een.redelijk sÈerke àEàrt. van f.ugjàunuru mèc!èen.,
1 - O achEerÀEand voor LENS, wefal gaandeueg de 1e helfË haE initiatief overgenomen, met o.a.
de gelijkmaker en een achot op de paal. De ruatÉEand wae derhelve 1-1.,r. - .1'.!.1r'1 , Ii.t-l :':_1__ -
Na àe ruEt meE de wind nee, bégon LENS direeE aanvallend, échÈ.er. een vrije EraP van LUGDIJNW
betekende wederom een achtereÈànd. Er- naà nog. ruiut een hal-f uur,te Bpelen en LENE Èrok i
maaaaal tèn aanval, wat eèn àanEal goede kansen oplèverde, maat de keeper van Lugdunum leek
zich niet te laben werraBEen, Enkele ninuEen voor tijd viel dan rcoch de meer dan verdiende
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gelijkmakèr, wac de eindstand van 2 - 2 oplevlrde, LENS werd dan toch nog (met 1 punE)
beloond voor de nanier waarop toE het eind'van de Èédstridj ie.gepiobeerd t.e blijven ,

voetballen. Jammer daE uit min of meer onnodig weggevèn vrije trappen tot 2x toe (indirëct
of direcÈ) door.de tegenparcij werd geseoord. DiE kan mogelilk voorkonien worderi,door bij,.
balverliee de direcce Eegenstander korter af te dekken of verder Van het. eigen <ioe1 in Éegrijpen. I{ederom bleek- dat LENS de goede weg lngeElagien lijkt Èe zijn; hierÉij,.helt afgelopne
vJeekend gesÈ.èund. door het verlies van een aantal .nede-degradatiekandiilaten. .Xómènde zónda!
tegen de nr.3 van de ranglijst kan do opgaande lijn voortgezet worden in heE EpdrtÈàrk Del,
Hoge Bomen, waar door LENS destijdE de beelieeingewedstrijd voor promotie naar- de 3e klasee
urerd gewonnen van Den Hoorn; nu heet de tegènsEander echter WESTLÀNDIÀ. Komt daarom a1len
LENS I in Naaldwijk aanmoedigen! ! !

Ton ' s-Graveidij k
,l

tiid rhuis uit " wedstÍiid/ooulenr. scheidsrechter iveld

14.00
10.00
11.00
11 .00

13.00
11.00

wEsTiÀNDIÀ 1
HERMBS D. V. S.
LBNS 3
LENS 4
LBNS 5
LENS 5
].ENS 7
LENS. 8,
LENS 9

LBNS 1
LENS 2
LÀÀKKWÀRT IER 4
GR.WIT VÀC 5 ,

VRI,Í
osc 3
LÀJAKK'IART I ER 8
VRIJ
LAAKKI{ARTI ER 10

7ot2/s2r
LLOZ / 62r
3O82/sss
3179/s66'"

3L33 /569
3249 /521

, - Putte
,. Kemp
van Àa
. de RoEle

Flanderhij n

P.J
À. !T

P.R

n

M
n

n

n

1

3
2

13.00 312L/58L

!íru.0rDÀG

ÍíIED S T RX JD P ROGRÀIOíJI

17 APRIL: 20.30 UIIR ààNVOERDERSBÍ;IEENROIIIST

DO:NDEEDAG 31, MAARI 7994

Í
'-"...-,',18.30 LENS a' .' - ODB 3 I{VB JUB.TOERN.P.15 1e K1. W Zondag

'.i';' 
'

WEDSTRT,TDPROGR.AIIMA trJTÀI0DÀG 4 APRÍL 7994

10.00 LENS 4 .
11.00 rJENS 5
11.00 LENS I

SVI{ TOBRNOOI
DHL I HVB JUB.TOERN. P.13 2è KI .

LYRÀ 6 - . 3204/646 3
M.À
n. !t

de Kler

ÏiIEDSTRIiTDPROGRATIIIíA DTNSDAG X2 APRÍL 7994

19.30 LENS -3 ., i , - ÀDEIÀÀRS 2

.WEDSTRÍ;TDPROGíF,AIIMA DONDERDAG 74

VRIENDSCHÀPPEIJI']K I.

APRZL 7994,
t.

f

LENS 2

.. . ,TAÀIIuI!ÍGTTV 
NTET GESELEKTEERDEN

OPSTELLINGBN >>>>>> LENS 1
IJENS 4

DHC 2 HVB JUB. TOERNOOI , H. MerKeóIein.,t, r .

: EI,,KE DONDERDAG 20.30 uur
I:

u/m 3
u/m 9

: wordt "àoor de irainer sarnenfestéId ; 
.

: ale vorige wèek.

AFS EÀI ,.

Sskeris .

Heij nen
de GrooE
Duive6telm
Witt.ing
Khannar

Í;TCHR

LENS
LENS
I,ENS

v
F.
w.
À.
G.
J.
K.

(366 7z 9s)LENS

ENS

4
5
5
7

9

(323 1? 30) - b.S.S. S. de Nennie
(346 1o SS)
(32s rs so)
(01891 17943)
(327 30 ss) -
(3s2 02 10) -

E. Kuik (367 73 00).
A. Elmahi (32i'96 19)

b.g. g
b's'g \'Ir 'Ic y

BX;I PROBLENEN : c.. v,d. Krey (0174s 1814s) ._. .._ .,.. l

LIBG;ÍIIG ?ERREINEÀI i .' -'
WESTIÀNDIÀ i De Hoge Bonien, Gal.geweg, Naalsijk, t.el. 01?40 - 26538
HDVS :'sportpark t{arga, Schiedam Noord, t.eL. OlO - 4?04048
RIGW:SportpàrkPo1anen,Mönetei.tè1.o174,9'.'45123 .J
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Lcrngs da =S>orlea vc,,n

WEDSTRÍ;IDPROGRATITiTA ZATEEDAG 26 MAART 7994

: , ' 
"F I:' .'i - I '"'.-i ', '1 it - _r,r!..,

de Zl\A.' Icrclcler .

Í
lt

d Íec r

14.30
14.30

LENS 1
SVGWGEB 3'

MVO '72 1
LENS 2

1019/006
1034/013

z. íerhoek i
C. .Mer](e8tein

L
e

.T

L

r
i

t

;

L

t

WEDSTRT;TDPROGRE.EAíÀ ÍgOEÍÍSDÀG 30 MAART 7994

d

2o.ooLENs, l. ". -

EvenEueel afmelden en
Afmelden L,ENS 2 bíj B

ZRRL
,VO€TBRL

CROI.IVLIET 1

informatie bij
v.d, Nouland,

1-oL1 /006

John Boerema, tel . 397 72
Èe] . 01718 - 34523

f
ti

H.Í{.J. wubbenI

i
2

13.

Í,ÍGGING VAT;Í DE TERREil'EIÍ..
svcwcEB : ,Julianapark, GuntherÉteinweg, EeI. 3909520

3

o

1ïv.: (I ,1 !

',] i

"t

t
ZAALPROGÈÀJ{NA

,U T T S L A G:
LENS 1 ,ÀDO 2 3 -

. klasss

I
I

,t'

-ii
'i

dBtum tiid thuis - ult zaal
/ .' scheidsrechter

MAÀ 28 .03

wbe oe . o+

LT,GiGiTNE

19.00 LENS 2 - BOHEMEN 2 R2À DE,SCHILP ..':.1 nrn. ril .i.,
19.45. L-BNS 1 - SEMPER ÀIT.- 3 R18 DE.SCHILP. . H. Angin ï.:c'§
rs.ns. oÉv.lo z - LENS 2 R2À FORITM KWÀDRÀÀT R. Obdam . -

,.^;'--,,,i;I'*-- | r;,ij ,i-],
SPORTHAI'If,IN : De schilP ! schaapweg, Rijewijk. ' ,,,!i

. : 
Forum Kwadraat : Badhuislaan'3, voorburg .'i..l

| ,.:- . ;,ï
" t'.: .' i.;' a D ra vAN HET JEUGDFRoNT tf'Algemeen kontaktpersoon:

f t If, @ ff ï J; J; 
"',1ïiL ^'lï, 

Jil'3iti,ïlf ,'"ï' #.?ïïaas' 
ter' 3 e 7'o 1' 54J

( i :t,.
I

!{BDSIRTJDPROGRÀDI}ÍÀ À:B-C-D-E éa F TJEUGD"
; , l-

i\ r: .'i , ,L: r : !..

l
I

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

ÀEBEÍr t, E N voor de wedaEri jden alI.een bij -PauI v. d. SE eèn ( 397 01s4 )
d woorl 1,9. oo uzo spoedig mogelijk, doch uitei Iijk de dag voor d '' weditii

À

ur.

rÍ*t r

e. g. g. bellen naar Àrno ld van der' Donck (3976532)
In uiEer6te nood nog oP de dag zelf belLen naar I.ENS (3661314) bij'Íemand
van de Jeugdkoomiaeie

elftal ' ' datum aanvanq stand6r uh/thuis d/iàríàÈ ni.k,LENs

À

A2,
B1
B2
c1

èà,
c 4.
IJI

26
26
26
26
28
26

26
2S
26
26
26
11
01
26
0L

mrt
mrE
mrt
mrt
mrE
Iurt
mrE
mrt
mrC
mrE':
nrE
nrt
mrE
aPr
mrt '
aPr

14.30
14.30
14.00
14.00
18.00
12.15
19.15
12.30
18.00
1,2 .30
12.30
1r. 00
12.15
10.30
09 .30
10.30

. yi! ;,. thurg

. uiÈ
(vr) uit
. thuis

Velo A1
WP À1
ÀDO B2 .
VeIo 82

uit
uic
uit
uic

Hitaods FC . thuis . ..V-1
cDA c1 uiÈ Madedbeijn .- .

l{ilsons Fc .. thuig v2

. . t., rL.\r.ts'r1

Nooraweg/ví"ËJring"n '' I i3. bo (atto)' '
zuiderpark 13 '45 "(wP)zuideriark :' ,.. .'-- 1.3.. oo 'g(ÀDo)

Noordweg/WaLeringen 1.3.15 (ÀuEo)
17.9.Q,_
11,. 00: ( auUoI
18.30

. VredenrueElaan . 11.45 (IIMSH)HMSH C1-' .- ' .
tlil6onE Fc
Ilg Texag DHB CI
'E Gravenzalde C4
Laakkwartier D1

."'.,. -v à
WyndaeLertleg

. eeiri . op . païk.'

. . vl .

17,30
. 1l-.30 (auro)
'. . ': .t11 .15 '(auto)
. .') 10 ..00 1 r'. .!,

westlandla D1 (vr) uic sp.park Hoge Bomen .'i 1r,:00'(auto) '

VERTRBK NAÀR DUITEIJÀND (T) 1O'OO
DSO D3 lhuis v 1

ZWART WIT'28 TOURNooI (meer nieuwE volgènde
':

I

I

08 .45
week) 09.00 (auto)

ae Í,ENsrevue pagína 5
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E3
È4

D4
D5
E1

E5
E6
E'l
tlé
'lF1
?2
P3
F4

26
01
26
26
26
24
26
26
30
26
30
26
26

26
30
)A
26

nirt ' rà.so
:aÉÈ-;: 19.30
mrE * 12.30
mrt- ---09 .3 0
mrt 10.00
mrg 17.30
mrt 09.30
nrE 09 .30
Elrt 14.00
mrt 10.00
mrE '. 14 . 00
nrt 09 ' 00
mrt 11.00
mrE 10.00
mrE 10 .00
mrE 14.00
mrE 11 .15
mrE 11 .15

BMT D1 .- r . . .i. thui6 :
ZWÀRT t[IT'28 TOURNOOÍ (nèèr
nÈs pS . . .- uiE :.'
Laakkwartier D4. . Ehuisr
HVV E1 uit
oranjeplein Er (vr) uit.
cromvlièc E1 ." thuiE
Laakkwartier E2 - bhuig
4 Eegsn 4 (*) uit.
Hs Texas DHB I'11 uiL
4 Eogen 4 (r) .. uit
RÀS E3 ., uit
I{VV E8 uit
Quick EIo uit
ówo rz .r ult; .t
4 Eegen 4 (r) uiE. .
wèsElandl.a Fl '. EhuiÉ
víreesé De1ft. F3 . thuig
Bl'lT F2 Ehuis
RKSVM F4 UiC

.'). V 3
nieuwe volgende week)
'. DaaI en Bergselaan.v 3.. ..
. . Hoogenhoucklaan

ZuidsrPark ..
.. : .'. 1,1 2'
.. v2
. bij Duindorp e.v.

Wyndaelerweg
. bij Duindorp''s, v'

Àlbardastt aac '. Hoogenhoucklaan
. . sav. Lohmanlaan
i sp.rpark'weà!/z: ÍI.eer§
. bij Duindorp 6.v.
. . v2
.. \t2 ..".
. ., 11 2
ep.park Polanen/Monster

. 12 .00
09,00. (auto)

.l- rt .: o.' ràridó),-.- -09 ,0-0_' ,,' :

. 09. OO (auÈo)
'. 15.45 (aulo)
. !- o9- oo -t-'''r
. 09.00
. 13.00 (auEo)
. 09.00 (auEo)
. 13 .00 (auEo)
. 08.15: (auEo)
. 10.00 (auto)
. 09.0o (auEo)

26 mrE
26 mrt

13.00
12.00

08.45 , (auEo)r ..1.

13.'00 (auto)
10.45
10.45 '
L2.30
11 ,00 (àuto)

O LENS À1 zonder :

meE i
zonder :
zonder:

s

+ - zie kopij

BriIzoNDÉ RIrtDtr[ ',] .1.:',":i... "

- aanwezig van de ,JeugdkornnisEie : Àrno1d van der Donck en PauI van den SÈeen'

- leea ondersEaande kof|- eens goed door M

- oprtÀiting"t - alJ. t.t<erid net uitzondering van

den Heijer, M Ízendoorn, B, olsthoorn e ;ozdémir i

'.1

E
H
v
D

L

D

R
R
M

M

R

0
4, o;0

0
0
0

'0
0
0

r-tl,

0 Í,ENS À2
O IJENS.B1

LENS
I,ENS
LBNS
tBNS
LENS
IJENS
LENS
LENS
LENS

zonder
àonder
zonder
zonder
zonder
zonder
rneË
TOeE
zonder

, meÈ

HgrrewiJn,

n T.

,.rr

. v. Diemen

. v.d. SPek
, cohen, R.
schaapveld
. sendar
. Àkkabi .

. de Roo

Ir. van 't KlooBÈor en

B2.
c1
C3^
c4
D2
E3 .,,,
E4
E6
F4

Farkondeh en
Kaffa
KiDD
go-rit
Duijvegt.eijn
DrieBgen, M. en

ToP

B.

Ĵ
'i)

a'. L'

?1J.31-:"" À' frahraceinsh
Linesen

N I E T.????.,
È

'.t*.o'a.:1.-e E K E u R D oi

Bii Ewiifelachtiq weer nogen d.e spelera van D!-llh-ElL VÀIÍÀs 09'00 uur (niet eerder' wanE

;;í ;;;É;-;fl 
-'"'.Ër 

"às 
nlÉr") .r."i lBus tetLen (aeer514). en nergens . 

anderE 
. 
heen of hun

;il";;iià à;6";a ài-niet'. iaoet 1e vooR .0a.00 -uur verzameleir dan ziL .r "i:!: _ 11:.:-sj?!
arr, .re"róon te Éonen ' De spelers van èl-g7.-!g die vooR 09'00 quE hoeten verzaneten mogen

IËii illr-i,sNó ;;ïi;".i v";;".el i" ecËEEï-!àE-xe -oe. oo ulrE - zet dan de Tv aah en 6cem af
;p Uiz-ga--Ea-EXAEX- zi.í ràeÉn zien weike.wedeerij den zijn afgekeurd, waarbij d:.+ïi
t-hui a.epe1ènde, elf tsal len wo- rden 

. 
getoond bi J af kéurlng'

FÀILLISSEUENT LOKATEL >>>>>> Ondank8 hëÈ faillioBemenE vari de-HàaEEe OmioeP LOKÀTEL

;"II.;-;-a;"àri a. r"u"iÈ.anÈ en ae radLoulEzendingen van de stichEing sportsignaal in
;;;-;ë,qË;4à i"ràr*"tr".geven overi hets wel en wè€ van de Haagee Eport, -dua ook de
iiqefà'àËiriqeh op LOKÀTBXT iit Ur riin-,voor heb vernemen Íani de offÍciéIe a_f gelastingen,ii 

'
n6! dwee mógelii ktreden .g1-,ï"1 "P 

E.v. en per Eelefoon t . 
".

- :iiNÉd iHurs (o"r, uaag èn c.À-r. wegtlaird : kanaal 21; DérfE," Leidschendam, voorbu-rg'

.. w;;;";;;"1 fi.9el-àÀie i.kanaal 2; Rijsuijk : kanaEli4+; zoetsermeef , kanaal 
.4I),'

. .. afqalaEtiriqéngelefoon : 06-350.150.90. {50 lijnon)

,r,,i-, !trr j I

È c's^a,DIrIÍP R o cBÀ!íu.À'.! :

hele'afkeuringi dan doen rce l.e'. zacàrdag rlieté. -Kijkof bel oven nàar LENS. Ia je wedsErijd 
.afgekeurd .dan

; _i i.

Bil iiciàenter.- iir irg;
naàr r.oKÀTEKT (Pgn eoz)
keer Ehuisblijvqrr. 1; ..1 -

,:
duE 

j eers!
mao ie dezè
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TR Àr.t\IrlÍe
aaBU @t g

a4t-

til,,,,,

:1

F In de komende Periode

maandag 28 maarL voor

dinBdag 29 maart voor
vrijdag L april
maandag 4 aPril

t.

vervalfen de volgende Erainingen :

... ,-tr .t 'i i.r il . li, ;' ii Ë ï
r E3 t/m EB

.. elr/pf D3,.D4 en D5 ,,- -. . .,,
À2 en B?.,.- -,. ) ., rr

i.lz
: alle trainingen
: alle crainingèn.

LÉNS C3 A C4. O P G E..E E f rrrr>i }ÍeiÈ ingangl van dinsd?g 29 ma{rt, tsrair-r-en' ju-I1.ie.'

""-"if""fo ", de dlnedagavond van, 1B.OO t/m 19.15 uur. ilulliè w.grd.en dan getraind door de
;;;;i;'t;; vàn de lENstiainingecureue. Ko u ÀLLB u ÀÀ r' wanu de trainingi oP de

donderdagavond vervaLt voorlopig toE 30 naarc. i r ' 1 ,,.,'j i,,!:-r , r.li.ir.tÍ::: ::'
i r-l'..

V I ER. T E G E ltl - y'Í E R'rtrr>i op t',oengdag 30 naarts -organiseert' Duindorp e'v'
."" trU rur""p1ein/hoek SportsIaan een vieq tegen -vier .lournooi lvoor B-klaeEerE' Via,:de
fàiaàr" hebbe'n we ingeechieven met de onderetsaande teamE t 1' l.' r' i'

LENS E3 én E4
LENS E8

alle spelere
K.- Bodal. À.
À. SuBan. E.

Evers,.s.:Haadouëh,
en G. Yildirim I

sl K.ilichqra_n,'] :t

Í,le vereachten bovenetaande epelers mee hopelijk voLDoENDE vERvoER om 13.00 uur o-p.LENS'
ó* "n.""""r.16.00 

uur ie hat-afgelopen. Kàn je nieE bel dan even af bij PauI v.d. SEeen

voor I9.OO uur, " ' I 'i.; Í:i. ,":-: t

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

LEIÍS.85 ë,/m Ee O P.G E f, E x' ,',>r> De spelers die niee meedoBn aan heE 4 tegen
4 Eournooi tiainen o! wdenadag 30 naarE gezarnelijk van 14130 ti/Ill 15'30 uur' !'' a

trrrRdU Nu EENS À Ir r. E f, À À Íjr I I t I ..,_ .í..:

I,tÀLg DÍ ÀIrIÀR D tt I T S I, À I\JD >>>',> Àfgelopen week hebben de spelere van LBNS

ni .en ecen"lt gehad rn.b.u. de reie naar DuitBlandl e"o ."nt.I ËpéIere moet:r-log -r'rat i.J ',:l
beEalen. DOB Drr e .v.p. a.i zÀrERDÀG even köÉtants oP LENS.- - n': 

=.;.:,* í:. -,
Ilau verdor belangríjk te: I - ten hoogote 25 mark zakgeld " .ï-:'*-rliyr'r ''r- een geldigpaspoorc/toerigtsenkaart -.,'.'-,..r':,,'À:-
He verwachEen de Bpeler€ en begeleideio op 1 aPril om 10.00 uur'oP LENS. Vertsrek/10.30-P
,,r" "r, 

t.rrg op maàndag 4 aprii. omstreèks ????? uur' ' fl- "ir,pfrf ;'.:
PÀÀ S T O tt R N O O Í E N ,rrr,, Rond de Paa.dagèn organieeren "ttf 

t 

'#tÏigi"gth
hun eersEe Eournooien. De meeste LENsteams komen ook in ahtie en lieronder ze_cten;we de J
p..r:lÀ"."""i.n aven op .""-.ijtjà. Meer nieuwe volg! volgende,,,ueèk in de LENSTe'vue-' i

A l: 2 En 3 april ieNs * I 2: 2 aPril ïl4SH I B 1: 4 april.zwal! Trt'?8 * B 2:-2-april' 
.

Ouindorn sv -'4 april cDS * C r:4 april ÈCf, * C 2:2 aPri1 DHLiC3i4aprilGDSlC4t
I-lï.ii'clà"i wiiiÈe * D 1r ltsln a alril Duitóland r D 2: 1 apri1 zwarÈ9lit'28-4apriI
nCi";-ns,. i-;prii Zt.re Wír,.ZA -   airll posÈduÍven *.D5:.2 april-crogn.r{,it'sB *.El: 2

.piif col r'Eà en E3: 4 apriL ÀBP r È4,5,6,? en F2 - Quick * F3: 2 april GDÀ'
I

De overiie' elfu"It.r, zijn me' Paeen vrij - ' ' 't I " Íli: 'í''Li1)r!í';:'u ' ' ;rtr'i'Í t'

ÍtÍ 1.J.Z i e f il;i e .È.f 1'*_O U R ÀI.9.-O_Í 1g À Í E IÍ D E R >>>>>> helaae blijven
'.r ro! eEàeàe wijzigingen komËh. In heU'klub§ebóuir hangE de aangèPaste vereie.

| ;r' :'t"')t"
- LENS A2 . j : op I april een Eournool bij Ht'{sH

- LENS c2 en C3 : oË zg mEi gaan de 2e jaars naar hèE ÀLPHENtoUrnooi '- !E!'!e v& "' 
:-"i ,r' à i;gÉ! à. 1; l.'";t een extratournooi ó'P LENs meE 'Er''ee engelee.' ;

- Í,ENS Dl : ondanke, vele "pogingen ie heE onE niet golukE cjn.heE LENSEournooÍ voLledrg
. bezec t. Xriiààí.-Ëii È"""ir""f vervalrl Op Za apiif organiseren wij in heE

' . kader van de- Zwaluwenj eugdaktie eèn Eournooi oP IJENS ell ook,op 29 meÍ doen
.. ï;iii";. i-o i,"u toirnóoi bp r,nvÈ rnét engelsà,teams en c2 /CS - iomblnatie.

- r,ENs E2 ", íËË'ói"Ïíi.;;;;;i "p-à's 
..i i'ervalc ' '.1 '

: ffi'Ë ffi ti; ;iï Hlï's".-t "Ëri-i-"gt"t'o".""àï 
oP 20 aPril vèrvàlu'i .t I '

RE iSfESEI:NDESEIZOETÍ,,>',,DesPeler6vanc2.enElt'/mE49i.t.:,.,.
afdeloóen zaEerdaq op tENs waren hebbEn van hun laider een brief meegekregen net
i;Ë;;:;ï.-;;;r-fri"-^".i. j. naar Limburg. Gevraagd h,erd om voor 1 aPril.te.reageren. d.m.:v..

of een strookje af Ee geven of te beEalen op LENS. Op 4 apriL moeÈen vrrJ rmmerE raEen
weten of wij meedoen meg àà iàuinoolen en rsèt hoeveei,Ceaine- OuE iéageei. àhel an Éetaàl
a.e zaEerdag KoNTÀNT op IJENS. PaE als wij weten troev-ael epelera er mÉe gàan k"l:"-ïii 1:-
".!""i".iie- 

("ervoor, Ëegeleiding egc , ) _ iondmaken. HeeÉ-E u.als ouderg nog r*agen neem dan-

evénkoncakt.oPmetPaul.v.d..8Èeen...,,.i,"í.'
ook de Ëpelere- van cl en een cornjcinaEie van c3/C4 uille4.oP. BgaP-' -Dat kan, maar ooR voor,
ju1Iie gLtat daE eri voor.4 april ninimaal Í50,00 moèt zljn-betaald v::rdat wij'19ts . ;, .

íefinitíefs gaan regelen en àover ii, heE nog lang nieb. ÀKTIE,dus_ andors gaan aIIe -. .!

reiejea echt'NIET door. 
, , .ril

, t 
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K O N T R I B U T I E S,',,,, tr."d. n".riur (4 april) rroru.'."".o"ia"".Jjn; i;nl"'
NieE alleen wordt. er dan bepaald welkè Eeams op ..-i" g..ï, .... ook horen we àarr van dé
administrabie welke Epelers we niet mèer mogen lat.en Erainen voordaE het rèatbedrag vàn
de kontributie is betaald. En echt we doen het rranE Í.re hebben aIle deebeÈreffende spelere
een brief mee naar huie gegeven. de respone is minimaal . BeÈaal a.s. zaterdag KONTÀI'I,I op
LENS, dat werkt het snelat. Boor r,rorden heeft geen zin wanc kanEríbutie betaleir (vooruit)
ie een verplichuing- vocir ieder lid,

' ..'-l' :.-.!
L O T Í N G C/D-éé[ CIIP en ITEÍ,DENBOKÀA.L >>>>>> De organisatie r.là6 perf ecr.. - .,,1

Zondeï iemand'te korE te doen willen we Inge v.d, Berg en Marian Houtman via deze weg .
nogTmaale bedanken. EchE de hele dag zijn ze. in de:weer gevreest en.....heE zag er perfèct :
uit op LENS en a1168 liep op rollètjea. Ook ÀlberE Milèenburg en Ceea Àlbing 6ta!.en de
€how. De laatate loting was vèrricht en de officiale liepen naar de bestuurskamer. Daar
aangekomen 1ag de vo11edÍge loÈing a1 uitgedraaid op de tafe-I . HoEzo P.R.: !t.! Korton..: .. U
een geelaagde en gezellige drukke avo4d op IENS. Zo zien wij, heÈ graag. De regullaaei --

voor de elftallen waren i op 12 april Wilhelmuë-LEN-S D1 en op 14 april LENS C1-euick

S U P É R W'E E K E M C3 en e4 >>>>>> À18 je zo je vreekend benoemd dan moer je
je beloÉÈe ook nakomen. Nou dag ie echt gelukt. op papier zag alLeE er cot in de punEje6
verzorgd uit. Ook de voorbereiding in de dagen ervoor v,raarin í[.Iacerloo,' werd omgetoverd
Lot een gezellig r'61aapho1t belooÍde 'vee1 .' Toen de EpelerE om 1?.30 uur binnen kwamen.was,..
a1les er klaar voor. HeIaaE viel het weer wat tegen maar de gymzaal braeht uit,komEt. Er
was hulp voldoende (bedankt oudere) en de scemming zat er enel in. Helaas konden Evree .
jongens- zich niet gedragen en moeaten naar huis wórden geetuírrd. De enige dissonant
EijdenE een perfecE lreekend. Ceee À1Eing namenB iedereen hartgtikke bedankt. je hebb de,-
epelers van C3 en c4 een geweldig weekend bezorgd en aangetoond dat LENS meer is dan
voetbal alleen : ook voor de lagere elfEallen -,klagge! !

ons. A i, *, c A,,,i,, rJ ià oo"...à"
waren io vertrokken afgeLopen zaterdag, De prije van JI,50 pei st.uk ie'
danook erg laag. À.s. zaÈerdag zijt d.eze ÉoBherB van het. Nederlands .
eLfEaI weer te koop op LENS. Neem. duB geld mee ale je er een-of meer
wiIE hebben.

!i:lr _"I't-''
C UR S U g' OP .E.E.!íS >>>>>> op dirisdag 29 maarE starÈ PeÈer boB Íret de t -,
Erainingscur6us op LENS. De leiders/trainerE dÍe zich opgegeven hebben verwaèhten we om, -
17.30 uur op LENS. HeE BpreekE voor zich dat de Erainingen goed moeEen worden voorbereid
door ju1Iie. De Bpelere van C3 en C4 versachten we ook allemaal g,ant jullie krijgen
voorlópig training op de dinsdagavond van 18.00'uur toE 19.15 uur. Eie- donderdagÉíaining
vervalt È,oE 4ader order. . :'

He1aas werd afgelopen zatèrdag a1 heE'vosEbal in Den Haà'j en'ïerie omaEreken aÉgekeurd. '

De oorzaak was de geweldige regenbui op de wrijda§avond. In plaats van !e voetballen ererd
er getraind -door de jongene die er waren. De braining§sErook, .de zaal -en het. Zuide4)ark
waren de alternaCieven. De neesten vermaakten zich opperbegt. LENS C2 had geluk, de
velderi Ín MoneEer uàren wel goed bespielbaar en RKSVit- nodigdb c2 uit om'té-komen 6pe1en.
zonder Dennis Tieze en Cyl.dee Sprockel (§een zin om tè Èrainèn??) maar meL Henk de Zeeuw
en 9legley Led,er (bedankt) ererd er een goedo le helft geËpeeldl De tweede wae iec6 minder
maar toch eei verdiende o.-4 overrrinning. Hopelijk à.e. zàterddg weer eén voltedig '

programma. :

UIT- eD vERSLAGEN

RKSVM Cl - LBNS C2 . 0-4

Í,ENS 82 - svE B1 Í1-01

I. . MBEUIJÍESE '

LENS À1 - KMD : ?-0

. ÍJir ,r )! r' i

EindelijÈ.een veréiag. Na de ovèrvrinning öp BTc'(22-2|| was de noEivacie heè1 erg Ererk en
van beide kant.en vraE aanvullend voetbal te zien. Een veí'velende bleEsurè (ziekenauto)
voaïLorenzo zorgde voor enig oponÈ.houd (.Jèrry. bedankt voor heÈ begeleiden), maar de I

wedstrijd moeEt wel worden uitgespeeld. Twee Epelers van B1 dedèn graag.mee en we pakten
de draad weer op en het hele Eeam streed voot een goed resulcaat.' SVH werd goed onder
druk gehouden en in de laatsEe 5 minuten kwarn de bèlóning meE een fantastisgh doelpunÈ.
,Jongene : goed voetbaf - veel inzet - geen geklèt's'- PRIMÀ !! GEFELICITEERD l"
n.b. :, Lorenzo is weer thuis; z'n knie wàE uiÈ de,kom en zit nu in het gips, Heel veel
bsEerschaÉ 'Lorenzo toeger,ienet door de Jongens en leidor van 82..'. , .i. l -..,,. - l
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i!;,l
I ïr;

l,r

I f t
í.'it

I

t,EEI{S '83 .n bot sch.duwproqrr@e
'í

ren aanwez

erdqg

ar

ilongeng helaae was het.'afgekèuld en rdua. Èrad heÈ SCHÀDIrI{PROGR Èl},ÍMÀ in werkin9. Maàr waÈ
\n ;.. ne\-'a wa

EBËi k -he!.aae, zlen
ag.J

Ricardo , (ondanks dat. hij ^gebleaaebrd r.rag Nl'èlE, RobEie enl,Tarik

JUI,I,IE TBIDER MEI.I§r .i

t,

Lèen en, Jrop)
rEE t.é verget

\

i

t,l{AÀR wÀs Dr RlgÍ ?????
,JonganE IN 'het vervolb WEL.komen,'! ! ! t l;i+g

het Bchaduwprogramma
èeÉénd

en komen ! t
. [imburg,

t1

Helaae kon ik ju1 Iièi nu 9e
Hooeli'i k qaat het z aÈ

en brÍe f 'megEeven met mededel en var het v,
we1 , door: eD let cok even op

' /;\ 1/ .t
rÍ \.\ t.. li

SITPERWEEKEND IiENS C3'sp C4
.i+

Vanaf vri jdaE 17.30. uur, toEi zonda
eport, éIàpen, etèn en driirken

g 14.
harde

OO uri -,'één I rooÈ f 'eeEit , meE eeie heuàe 
-camer

aploeg,'aktíefil mà waarbal héÈ bloed.van het tv- eicherm

brandEl an9 ,in iwaEerlooi . ,Ee Ite k feeee duB MI liter 1inonade, 1o Liter melk, sOge
bitterball-en, 15 zakken chrPs, : !(1 i e pat.at';'iraté, fruiÈ: 15 )broden, 5 kilo kaas èÈq,Io
vetdfo-een eiirl in de ma.g_en

afdroop .èn waard oor e al,LeE en iedereen vergeeÈ (hè

zaklantààrnvoetbaLl ÀL1ema
pàrtyiie

aI:lekker vroeg elapén (?) )
tournoo I atrandvoetbal ': - mmen -.bonleri eq n

,'1..' een zaalvoe tbalr
en on 23.00 .uur,;

- bekerE lÍ{ater oP de deurposÈei1 en de

I

,'-"1

l

,f

Gr ik bedanken alIG oudere/ohàuffeure ( sféciaa} de dameE LoeE, Rieke en Saekia)
EKO, BÀRKO en aIle barmedewe!kèr§. Dank gaat ook uit naar Inge en IJeen, iloopHeij nen 'en Paul de Leeuh, vraag. je de rnoeder krijg je do docht.er'"ti

Bedankt mengen wan t zonder juIlie hulp had dit. feests nooÍt mocelijk zijn geweeBt.
tl

uJJ *,ir
dé':;,JUKo,

I

Tot 61ot z
'PORFI! aa

ord
ii;d

de
e ' ' e-Gravenzandelaan leverde de fiLma en .JaEEica van ÀIrREpàK drukue de,.!

,l
'T RAEIEWIEIJ aan hàt ÀIme1óp1ein voor Lekker were fruiÈ vldeotheek

po6Èere.

Í,

,,I
CEES r"\
t-i .- \;IK lrr I graag

í

1.'

aucceg, l*..,

looí

ièderqen bedanken voor de ge Itlg 3 dagen. Ik wond het erg g6ze1lig al die-leuke epe]1eE I ee.
l

1.
i.

{ roö'' roetj e6 VaIl RÀYMOND de Roodé.s

l'..O P S T,E t W E D S T R I,T D
maken (4"0 regele) over dit. weekend. De EiteL van diC opE

>>>>>> De deelneurere van
ÉeI. qag

c3, en C.4' kunnen een.opstel
e zelf veràinnèn'. ,À1Ie -linzéndi worden beoordeeLd door een kundige jury. Dè inzendar die het lèuÈEle en

, in. dë
orrgrn

re'dakt i
49en
é]gEe opst

ebrievenbue deponerèn of afgeven aan ceeÉ Àlting.. Veef
nleverE verdient een WK T-Ehirt, JuIlie kunnen je opatbl'. (met naàn)e1 ,ii

D8 .Tlt8Y,1
t Itt

ftr,v
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Drognstenj Parfumerie
SPORTVERZORGING

DTERENSELAAN 125, TELEFOON 070 - 345.47.59 Ook voor Toto en Lotto

t
I

I

P. ROODENRIJS
HORECA BROODJES en APPELTAARTEN

l

v. Zeggelenlaan 314-31 6

Telefoon O7O - 390.17.65 b.g.g. 398.56.60

VonderVelde
tVeentje èr**r*r,

VERHIJIZERS

ZinkwerÍ 27 .

2544 EC Den Haag
Tel.:07G36631i4
Fax:070-i675i93

Zoetermeer' Tel.: 079-610233 -

Chinees - Indisch Restaurant i
i

+&,ffi ffi ï*

-FONG'STIOU'
Leyweg 533a - 2545 GC Den Haag - Tel.: 070 - i21.18.57

, ' 070-i21.21.9s

,1

Free-Kick sport
Weimarstraàt 343 - DenHarg

Telefoon 363.63.23
.(Tussen Valkenbosliln en Beeklaan)

VOOR At UW SPORTKTEDING

LENS-LEDEN 10% KORTING!!!

I:.[
t-

Bloeinenmagazijn
A

I
i

Meijer
8...

REINKENSTRAAT 65
' DEN HAAG

' TELEFOON 070 - 345.16.56 - 345.87.33
i
l

l
I



AUTOVERHUUR

verhuur, lease en short-lease van
personenauto's, kom bi's,

personenbussen en bestelwagens

VAKANTIE

Personenauto's:
(van klein naaÍ groot):

Fiat Panda, Ford Fiësta,
Peugeot 205, Renault Clio,
Opel Corsa, Honda Civic,
Opel Astra, Renault 19,
VW Golf, Ford Sierra,
Opel Vectra, Peugeot 405,
Audi 80, Ford Scorpio,
Opel Omega, Peugeot 605,
Renault 25.
Diverse dlesel- en aulomaat
uitvoerlngen.

Personenbussen:
Ford, Volkswagen.
(ook diesel)

Kombi's:
Opel Astra, Peugeot 405,
Ford Sierra.

Bestelwagens voor klein
riibewijs:
Opel Astra Combo,
Mitsubishi, Ford Transit,
Mercedes-Benz 208, 308 en
609 (diverse uitvoeringen)

Vraag naar onze speciale
tarievenÍolder voor b.v.
* Vakantie, zomer oÍ winler
' Weekend
' Midwèek
' OÍ zo maar een paar dagen

er tussen uit.

De vakantietarieven ziln
inklusieÍ:
',Verzekering met een eigon

risico van f 100,-
' Ongevallen inzittenden

verzekering
. lnklusief alle kilometers
' lnklusief BTW

AUTO.LEASING
Zowel voor normale als voor

short-leasing bent
u aan het juiste adres bij
THOMP AUTOLEASE.
Met meer dan 65 jaar

ervaring staan wij voor
u klaar. Vraagt u eens

een vrijblljvende offerte.
Tol. 070 - 361 91 61.

Nu ook velhuur van
aanhangwagens
Laadvermogen 5001500 kg.
Alle aanhangwagens voorzien
van reservewiel en ANWB
verlichtingsaansluiting.
Met af neembare huif.

rËltP

De Savornin Lohmadplein 5, Den Haag - FAx 070 - 368.87.26

070-3.61 "91 .91
BiiTROMP huren: veilig en voordelig sturen

Y

M
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Alcamccheotrotàilact Sol(r6torld.t ÍotoÀotto .

w.tu. roui^idntióyon ., G, K6mp6rman
Bràm FÍosstrsat 21 i BuÍ. Kampschoorstíaat 90 À

2552 cz DeË Ha'aq - I 2581 AH Monsrer
Tot.: 070 - àbl 2474 Tel.:01749.:12602.,..

Li§.I.-.-. r',.1.;( /.r 'r..'\:
sEKo's!krh9{ó-.!i:, ,i;, SponeoÉrken iv- i.. 1ii,"
senloren zoodao J. v.d. Lubbo
G.J- v.d. Kl6ii VlioÍboomgtraat 303
Vorhuti aan I 1.1 .i.::' , 2564 JA(Don Haag . ..

2692 BN "é-Gróvènzahào Tol.: o7O - 323 35 25.
Tot.i ót7àS-'i8145:", 't ip.:.' i Í -, -. .,.' 'i ËÀiko, si'i Gmíiiieii. . ,

,1a "s6l.krló zitardrg

I)

1..-1

( iÍ

lr

rrrll

Soniorcn zatordrg
J,C. Ham
Melis Stokolaan 1846
2541 GC Don Haag;r
T6l.: O7O. 367 96 87

:'

JUKO: ''
sGtÍotoia!tjeugd
P, van don Stoon
chopinstraat 103
2551 SV. D9n hloag
Tol.r-o70 - 397 01 54 

' 
-'

TÍàhors:
Sol6ktl6 zondaO
M. Rog ;',i'f, 1":
Nicolaàs Bootslaan í98,-i
2273 AH Voorbur{i'l -
Té1.: O7O -i388 63 22 '.'

r::
1:-r r

Íax(workl:07G367 88 62
of : do kantinobrievenÉus
(bij do klBind Édr)',:

i.';"í.. : :)

Sclrotrriair rcdettie i-
A.C.J: MirtoibÍrà ',.;
Hengololaan 981 " '
2544 GG Don'Hàag '

Tol.:070 - 321 32 85
J. BooÍcma
A. Dloponbrockhof I 1

2551 KE Don Haag
Tol.: O7O - 397 72 73

sài,iioiàà'itàlvobrb!l
6.J. v.d..Kleij- J.'
VcrhulÉUaan 'l ' ' -

mw. l. van d6r Borg
Kokosnootstraat 67
2555 xB Don Haag

: 1 Tàt.: o70: 325 99 74

l,El(O: I . i.' :, . n
-J Evenemenien KommlsBi!
: , : mw M. van dbr:Donck .,'

2692 BN 's-Gravonzand6
Tcl,: O't 748 - 18149

Í'Jan Ràmbinstraat 37 .'

2552 KA Dsn Haag
;. Tol.::O70. 3S7 65 32

è'anionetaf ng teiiiuut'
Voor:itte.:
J.M, v.d- Kloli '
WagnoÍkade 87
2102 CV HeomstoGds
Tol,:023-28 27 65

sekietaris: : rt-, ' '. / .l Lii: .'. <.r '. .. .

frll«oir-weírrroron i\r -o-r. v.a. irui;)' ",
BÍaqr.FrösstÍaat 21 J{.-. Voihulstlaanll, . -:"

=2552 cZ"Dàn-Hà-6!' *' '"2ss2 BN "'S-Gràiriiizàido
Tol.r O7O- 391 2474 Tol.:01748 - 18149

1,t ,

A,M, Cqret
Hongololaan 589
2544 GB Don H6ag
Tsl.: O7O - 367 lO S0

e9u!!om66sglr " -

A.H. do 6Íoot
Porzillaan 25
2564 TV Dsn Haag '

Tol-: 070 . 325 15 50

Lid:
P; v,d:'Stseil ' ,

Chopin8traat 103
2551 SV Doir HssO
Torr:o7d.dö7 ot 54

KONïBIBUTIE BETALIÍ\IG TERFBNENI EN KLUBGEBOUW
Postbahk 330711 . ', Heàgelolean 9d', ''
Rabobank '129924229 Tsl.: O7O - 366 13 14

,( r

DE.,LENSREVUE
-{',.6+ï} --; ,Ír,rf -;;, ,,

weekblad van.de voetbalverenigirig LENS' 67' jaatgan!, nummèr 34' '' 'r : 3

.7 april 1994 il.,;r,.,.. :,._ rr.Ëor,.;

'vàh'deREDARTtE" i''t''- .''''
.wi,zigingen zrjn'tot maa-ndagavondrmogelÍk! ;
'uitorstd inlovenorniiin kopij: , i' L' '
Maàridag 20.00 uur iyr het klubgebör.r- .,

tl a

ï1 :r

,í-d D sR.Iv T.TME S 1:1Íi:"
(pak de fiets!) .. ' 'n

.;,
De beroemdaÈe, bekèndBÈe en ''
voor zijn Eijd zeèr vooiuitj
gErevende fiLm van charl ie
.chaplin, handelt. over een fa-
brièÈsarbeíde; diè; coÈ zijn t

. onÈzètÈinq noel con8ta'teren i'j
dàt hij het,'noordende rèmpo ,"

van de noderne ÈiJd nier bÍj
'kan houdèn en hier ook aan gen
'gronde gaaÈ. Dit alles gezien
door da bril van de komiek,
iiiaar irieÈ'. een zeei, diepe ,lacir- {,itèrgrond en niEschien.een -, ...

- boodachap. ,. r !r ,. Í
1..'

Ook nu moetsen wij constateren dat .1t6 Eod6ra
tiEosi nog ateedE aanlrezig zijn en nieE. Íneer qreg

.Ee,d-enken zi jn-. in- onze huidige maat.Bchabpi j i
voordl in de apolt beHein wint het. terrein: en
dan voornanelijk voor ,rraE beEreft de auto._j..,....,.. . I .r i.í. ..
Het waa one al eerder opgevallen: LENs.ia nier zo
sportief a1a het. wel lijkc. Àls we heÈ wedsErijd-
programma. van onze jeugd eens langelopen, valt
onÈ -op dat aIle uiÈ-wedstrijden met dè duto-be- '
zocht rdorden. Enigg uiEzondering ie bijv.. een
uiÈ-wedstrijd bij l{.M.S.H., B.M.T. en ande're
'buren', r,,raar dan op heE Èerrein zelf al v/ordt
verzamEld. Maai'.dat- onz'e -j eir-gd zé1fi de wedstri j-
den in'het ziiderpark;.'ael ÀIÉardàetraat 'en' vELo .
pèrrauto gaan b'ezoeken,l gaat ons te'ver. rr',.r " i, i. '1 1 .l . ., ' t..
Onlangs zagen vre cbch nog iets glinsteren aan de
horizon: i.p:v. (auco)'i6tond er nu (fIeEs) .acli-
teraan de regèl waarop de wedEÈri j daankandiging, -
eÈaaE. Na heE weekend hebben we uiteïaard
gevraagd naar do ervaringen van (bege-)Ieider(E).

.1
Wat bleekr slechEs enkelen hadden de fiétB gepakt
en de overige epele
vervoèrd I

rden wederom per'aut.o^1El .wè

:tl-l
Nu rrraagt u zich af ltaarom w i j.. hieïover..,vaI1en?

.*i.
Ach, nieL alleen zijn we dan verEEandig bezig met
het milieu; we zijn dan ook BporEief bezig: rvat
dacht u van de fietsuoiht aIE warrning-up en
goollng-down? l' - ''?-- ': ri,'1.

ons mor.r.o luÍdè : PÀK DE EIBTS I

EIÉÍSEIiI..,..zET,Fs DÈ PEDAKITE DOET TÍET,

1
,À]t

de Í,ENsrewue -Dàgi na 1

uv, redaktie
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.l;1:rsrsroff. o"lí, _{, J r'r"ï.i,,..;.

r:!.

I

. i í:

'r!

I

..1. ;.-

gIou !-E. 1r de oPlettsende leze! had heÉ naEuurlljk direkE ln de gaten, l'
["i"f"" wii.zetf'. De daEun en het jaargangÍrummer van de,vorige LENSrevue -

;;d natuuriijk moeE€n zijn : 31 E Brt 199í - Er' 33'
ÏË":í;;t';Ë# ï.Ë'i"ïriiÉ-." ÉI'.;*,-";1.qrq o,nl3 vllontechuldisin's' " '' ';
sTou E!. 2 >>>>>> soms haal je de nàmen van klnderen r"eI èeí5'doör elkaar.
í"ài.r-*" heÈ broera,zijn. r,laar "net de- gebroèderE van Í.oon nàken wè het
;;í-;;.i-;,.4 bont. Tot 2-rnaa1 toé- is de naan werwLseeld en daÈ is'erg -r
.Il".i""a nit"urliik. DuB even oPletten : 9lnÍClNlf VÀN IooN (E4) hèeft' de
;;Nóki;;;"; verdedÍgd bij de halve finalèe van dè lrvB-Penalivbokaal : :
en niet zijn broer'

t
t

SÍoU Br. 3 . >>>>>> .tijdens de PIaY-back show waE ètr een
tnuwanE to break f reerl (de nr. '1) ; en\t{ ij in onze onechuld

nog maar drie man beEtaat. . Helaag ten tij de dat deze hlt, die zeer populair waB. begtond de

groep uit vier man. NaaEE de eerder genoende namen wae ook- EBIR dc ZEEUIí presont bij deze .

super act.

opLreden van Queen meÈ hef liedje
er iranuLt gaan daÈ deze groep ui

:

DE KI IivoR s M À'N,>'i;''dat
de 6Èand van de watermeEer op genomgn die
no problemos, bevindt zich buitsen. Put nr
het vrii moellijk. om hier de waterBÈand
Een put geheeL gevutd mee waEer incluEief
stanè op:te nemàn. Een Paar goudvieeen eï

,-l
héE.watèr hoog EtaaE bij LE{s weÈen,wei maar aIE

n! te worden vornÈ diE een probleem. Dè.eerBEe pug,
. 2 kan men vinden in de E.H'B'o.-kamer; hier wordt
af Eè.Iezen moet nen zich alg.kikvorsman,.omkleden"
traÈerplantsen maken hat onrnogelijk om normaal de,,

in en àan bezit L,BNS nu ook zijn eigèn sea-tlo!1d. '
:^:,

N I E U.W E B O R D E N.,rr,>r hèt is maàr dat u het weet, maar heÈ nvertrouwdet

Èord voor het complex met de titer n\ielden,afgekeurdn be6Eaat niet neer. Er ziJn nieuwe
Ààià.n i.n à. maat-di" veimelden dat de velden-oKTEDoKIB zijn. onze welden zijn n.1. in -
;;i;;Ip; altijd afsekeurd. HeÈ i. T1".t dat u het weeÈ'

,ÍtEg wÍ,JS XOOP NU TJg

t ay.
kni

de velden afg

Maar

ekeurd of niet? HeE ijsseizoen bij LBNS gaat allijd door.
ZéIfE de koudEÈe kikker koop t heE; vaaral aIE hEt maar IJs en i'Js koud
is. De populaire DUBBELLIKKER

ook dLt geizoen gaan we,
ie vergaande weg de favorieÈ bij .de jeugd.
neÈ a1e LENS 1 scoren, niet met doelpunten

maar met MÀGNI I4S, ICECREÀMlstaven (mere, milkey eÈc. ) Langa dé I tjn
llkt. ze1f6 cfJs eraàn En ohze 'ldomineEn lo er oo eÈ vies van.

,t

li,

TR À Í Iít R S C U B S U § >.>>>>> PeterBos gaf afgelopen dinedag Een praktijkle6
voor .de meneen die

el-ers van.c3 en c4 hadden de l,ENp
rnge schreyèn hadden voor de ErainingEcuroua.

revue goed gelezen en gaven aèt de préEence. Terwi
zo'n 13 (nog te welni<Í

lèP
Peger op een vakkundige manier de uraining leldde eEondèn de cureieuen de kunst af Ee

kijken. De reakEieE van de c,-aPelere waren-p,9g itiet. ( rElndel iJ
ed

k weer eene }ekker geÈraind"
een prima i4+liaEipf -ojn"Gave gager die ,BoeÈ trcaaÈ hij echt LENS 1 traineh ?") . I{ erom

het jeugdtrainingspeil. van LEN8 naar een gi hoger niveau ge biIIen.

uw redaktie
'i

G €vanom e,r\le,n Homm i ssi a
Kontaklpetsoon: Marianne'v.d..Donck, t€|. 397.65.32'

.,
-vossE,,ÀèsT,,,,,'Einde1ijkzijnzektaar!opzaterdag9apri}a'e.'zijndedooru
bestelde foEo'6 en/of videoÈilmÈ ge verkrijgen-in de adminiEtratsiekamer. -' ": '- r

,.' ",. s.,! ,l;
- PIIÀY-EÀCK SEOIÍ i>>>>> Op vrijdag 15 april om 2O.OO uur bent u welkom on de foÈo'a en de
.rià.o-tè komen bekijken vàn de-plày-back ahow; tegen contante beËa1ing v- arl , 1?,50 voor de

"iààà." ! r,2s.vooí de foto's kunÉ u- deza, .iabe.ÉtèLlen op deze avond bij de EKo'

- opRoEp pRr,rzBÍ r.B{s-rror8Rri, - EoBospoRTRrNc ,rr'rJ, wrB. "r, wiË r."r, ont'u.rËà., "àr,'ràrrL"'ori.izen ? Tiidene heE EuroEpotrinqtournooi nets PinkgEeren wordt er eén grote LENS-LOrERII,
;;hilà;" "r, É..rroor kuhrien'wij nóg aantrekkelijke prijz6n voor gebruiken. Denkt u hiermee
Ërr C. t,,.,rr.r, verblijden, belC-u dàn even neÈ iàmand van de ERO. Bij voorbaaE dank voor de
nedewerking en graag Eots zienE ap EUROSPORTRING

EKO
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S(Blí@ Voor adressen on telef oonnummors: zie de coloÍon op pag. 1

Senioreli Kommissie
Ii:< 'J<. tJ.a L!!-q Àr !íJ { rÈ: r- .:i+{. :tJ .i . ,. -. 

f.....
.,.-;t,ti-.,J.,.:!"I

HC C.VP,VERGE, E T A ..,T1 E. T. rv r.E r ??? ICouranÈ zÈlt u ongetwijfelb de reBulÈaEen van de wedstrijden van onze voort.r

,meer BPe

ekkere Èe§e n

c
1elgbreche gd

scheveningen (LENS 1 zon) en Quick Stepe:(I,ENS l zat) "vernomen. Door een missvergtand Le
de aankondigingvan deze wedetrijden helàae niet in de IrENSrevue tereiht gekamen. chdat, de
IoEing voor de tuesenronde pas op donderdag 7 april a.e. ie, advisere n t.rij u de aporcpa-
g].na
(6venÈueel). ereer de Hc-wei ,in moeten.

's in de gaten t,e houden, zoda! u op die nanier vreeE wanneer de tEN§-e ; ftallen

t,

érr con€t
aIle oproepen er nog EÈEedB
beÈaa1d. U geloofÈ het. nigs

sP
chi

elera zljn díe hunl konEriburie
en nieE, naar heÈ,_gaaE om duizendè

nlet'
guldene,

volledig hebbàn"
vooruraar een

nog
R O N f R I B It T Z E S >>>>>> het i"'àíup lrieet. t.e moeÈ tateren daE ondanks

peanuEs duE,:'Inmiddela zljn bqcrokkenèn van de gevQ Iàen, nI .. niËt
llen wel eenËzijn op de hoogtè. Helaas kan Aic voor enkele elfcà faÈalE gevolgen hebben.

vandaag èèk lange deze wég nog een drtngend beroep op bet rokkenen om het.nLet zover Ee -..' l.-".{.' -..r 'l t:_.tlaten komen,

IIIEDSTRT;TDPROGR.EIUMÀ ZOIiIDAGI 70 ÀPRTL 7994
,j.ï{l'! j-r,I ' : iïrj-:..

.Í.,..ïr!í.r.

lIG:..1 r

3725 /s69
3249 / 627
3289/646

1rJ.C. Sluyterr t{-. philipse \ r. \,+\
- À.J'. UiEerdijk '.r .r:. -'

-.M-- . Elài1dÈihiï h -_:*j:::' rJ--,í - -.-*, .- .', ,.1 r -tr r.{: ._ -.t-5*"r*I.-*-_t _.n.n. , .I n.n. . ,'..' .'-. :. ,.' :.' .1
n.n.

i
1"
2!*l
2
i,Y

13.00 LENS 6 .
11 .00 LENS 'l
13.,00 BIJAW ZWART 8

RKAW 9
RKÀW 12
LENS 8

13too LENS 9 - svH s 3317/6s1 ..1 n' LEN. e z1.B oo* DoiIDERDTc ï ,^:"11.X" : ais_,"r .,]1.; d".'-:.:.:i|È;q(r.: . :r"; trli

3. ,

! !-j.jj-r. *rl.i_,,!. .= .:t.9r .ri

I ! I TIAATIDAG 77- APRTÈ 20. 30 ltt R ;' ÀàJVt/OERD.ERSBI.JIEENKOTIST M

'i i,, t
.it . .,

WEDSTRT;]DPROGRÀIWÀ DTNSDAG 72 APRTL 7994
lïr. 1.r.:'"^ È .p:.:: " l . -'. \:-.(.§-i:,r-,.ii:. ,r -.tr

19.30 LENS 3
'',Jn .' t.lti.-r_

- Àdelaare 2 (vr)
Ét r

ií.Í' , ;rï iii i . .'r !14 ï,n , '.. ..WEDSTRÍ,TDPROGRÀIdMÀ DONDERDAG 1!:,APRIL. 7:9 94.'

' ib . so LeNs 2 
-" j- .' :. 'Í'." 1 -

18.30 LENS 9 -
.1]i ir ,r.

}IVB .}T'B . TOERNOOI
. st?B/6!L

DHC 2, ,.

BMT 6

I

t:

i

I

. I'lerkest.eÍn
n

IH
n

^.i , i
IIIEDSTRT;TDPROGIRÀTíMII ZONDAG 77 ÀPRTL 7994

Í - . Ír'

14 .00 LENS I
1.1.00 LENS 2

110: 00-'vredenburch -4
jrz: oo' vógGf a - l',...jlr.00 ÍJENS 5., . . ',.- ... IANS 5.r,'.
to - o'o ïriàenbuian t r
u..ob' LeNs-g . . r.'
1L.30 Quick 15

LOtO/s2L. .
].o99 / 621"'' ':
3082/sss
3L!9/566 .

1Loo1562 ,

3248 / 627
3290/645
3321/681

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

i

T

0

H.D,V.S. 1
Rtjswijk 2-:
LENS'3
LENS 4' .-.-.'
DSO 6

I

.I

I

I
I

I

1

t,

I
i

i.

I

,c
o
Í,
N
N

N
N
N

1'
1

2
VRIJ
I,ENS 7
wassènaàr I
LENS 9

. DaeEaeingh

N.
N.
N.

,.:rl .!-. q,il
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AFSC}TRT.7VEIí:

ELKE DONDERDAS 20.30 uur '-.

wordg doot dè Erainer samengesteld
aIe vorige.week.
zonder iI. WitsÈing

(367.,73 j0 0)
(352 02 10)

, -1 -.

,.a, ! 
_
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TJTEG!ÍNGi SPORTEALT,EN :
ZUIDIIÀGI{B
WBSTIJÀNDIÀ

Melis Stokelàan 12ol/hoek BeresEeinlaan
calgeweg, Naaldivijk

"ir .-r ):.. I .l

1I,a, , VAN HET J-EUGDFRONT :...r lti , . r. Algemeen kontaktpersoon:
.Paul,v. d; Steen .ChophstÍaat I03,2551 SV DeÍi:Haag, tel.397;01.54
- Bij'geen. gehoàri Àrnolo v. d. oonck,'téll 397,65.32';,' '\ '. ,: ...,

r '1 f.- ,: ;' 1r. .'.!: J1: ru' /:i
; -.j :r.* ;..', IIIEDSTRIiIDPROGRÀIÍUÀ. è.B.rC:D-E , eq F. ol*ni.l.' l''., ,;-l r''.- , -t.',
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À F B E I.|'L E N voor de wedsErijdèn alleen bij P
' zo:spo6dig .mogeliJk,; doch uit.erlijh de dag vo.or
ir B.g.g. bellen.naar Àrnold van deE Donck (3975532
. In uitarEÈe nood'nog op da dag zelf bellen,naar-

i : livan d6 .Jeugdkomrnieoie :! ' J t', 
,'

aul v.d. SÈeen (3970154);
de .wed8Èriid voor, 19. OO ruur,
, I.. -,r. ' .-. r t'.
IrENs (36€1314) bij. iem,qnd.

I
+ ' rr i ,l'

09 api :.14.30 Faith Fold FC * ..thulB..'.
09 aDr 14.30 TÀC'90 À1 thuie ...
os air 12.30 Marlboro sporÈB í thuiE
f Z aÈr 18.30 DllO B2)t,: t, . . . i . r.I uitl:: r':1
09 aÉr . 14.30 QuLck stepe 82 * uit
07,apr 18.00 liayeabrook Fc r thuls
oS a-pr 11. Oo LÉa-''c1- :. .. . i .4. j Ehuig. ;.. ,

rz aÈr 18.30 ÀDo c2 uit
.14 .aÉr 18.,.30 i Quick istepE C1 Èhuie
09 ap4.; 09.3orr. Blauw 4erart c1 -r . Ehuig
os alr:,-",ri.00-,- velo cj * '. : . uÍt . ..
09 4Ër '14.30 -'Fc bover. t. . . . . Ehuia ''.
09 àii, 12.00 ..BLaur,r 2ward c2 i . , Érc .

iz'aài 18.30 "t{irhermua pl .' 'uit
oS apr 09.30 Lyra D2 + , , . thuig
09[CÈEr!'lSiqq Lyra D3 * ... thuj.e. .r.
óà'àËi'- ri.rs eiick sEeps D3 uit '. .

09 apr ",19,..00 Quintua D2 . ' . . uiÈ
09 apr- 12..15 'Quick sEepB El t uit . ..

09 apr- .:-13.00 í croBvliets 81 .. Èhuis
09 aÈr .11 .00 Volo E3 . uit -, . ..

09 a^pr t 10.30 HTSV EI uit-.
09 aÈr, -11.15 Quick E7 thuiB
os api' 11'.15 .de ster 82 . .thutE
09 apr 11.00 . GDS E3 t ulÈ
09 apr-., 13'.00 ,VCS E5 thuia
09 ali- r 09..30 lloneelersdijk Fl . tshui;
09 apr., '09.30 -.Iuventaa P1 . ., Èhuls
os alr 1o.oo :ÈMT Fi . . uiÈ'.
09 apr 10.00 Velo F5 t . . . uiE
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ep.park WeBt./Z'meaÈ

Nijkerklaan
. v1
. rV 1.
Zuide4rark..... .v2 .-..'. v rl

Noordweg/!,IaÈ ertngen
, v2 .,..
, Dr. Man6véldkade '
$eBtvlietYràg/voorb
. v3'
. .. v 3 -. .' ttijkerklààn ' .

Leeue6rik/KÍ,Jint Eheul
. Nijke5klaan .
.. v2 .
uobrdueg/vlacèringen
, . .Eragruusweg .- .
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. . v 2' ...

Erasmuaweg . .. v2.. v 2 .. .., . v2 .
. Hengelólaair .
Noordweg/Wateringen
. . *-,".i.. --l'J,,1
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11,3q, .
. 17 .00 (auEo)
13.4s (Q. S. )
17. 15
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1?.3d (auto)
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08.45 '-, '

13. oO (auro)
14.00
10.30 (auto)
1?.00 (auEo) :.
08 .45
11 .30
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12.30 ,-..- É ... ., -
10. 00 (auto) .'
09.301(autà),

.,1'O 145 , 
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. IeeÀ bndereËàande kopv'eene qoed aoor itt'! i- / ;- -. :..,, - .1.

,,.!r-.- : ,. n .-.'
- " opeÉel1ingen.,a]9 lgfre-na mot uiÈzondering. van.:

-- - í ..'' : J'i

l'-.

i;

D

4_. i i" t
' ai, | .

í.

T

l

0
0
0
0
0
0

r' ilrii -l I '

B. or€;Ítàorn ' (geschoisÈ llegene Eiet opkomJrr. ) .-
M- v-d- v.jórt - t - ,'A-.'en B. Arnà1d6 en s. Bonyanga
À: rbtaÈim en cl Maduro. - f' '
i.'D;É;=;" la. s.ri"gi" (gLachoret vregena niet

:T; Ayyodi en R. BruffneLkamp, j.. ,,^' i 
-

'R. Dàyan,,.,I' i. ,-, t. .

.. 1',i i :t' : . t.. I
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Àr'GEXEURD Of !IXET ????

Bij twijfelachtig weer nogen de epeleiE van DI-t/m F4 vÀUÀl 08..00 uu; -(niet eeÍder,' wànt
dan wetàn wij e-chE nog nietB) naar LENS bellen (3661314). efri nergena anders heenlof, hun
*àà.t"lia doórgaat of-niet.. Moet je vooR 08.00 uur verzaneien ààn:zit àr' niets-. afidèrs."op
ààr, o"*Ë"n tse Éomen. De epelero vàn À1 t/m c4 die vqrR o9.oo uui rnoicàir verzamllen àóge'n
ook iaar tENs belten. Veràame] je echter,pae NÀ 09.00 uu! - zet dan de fv aan en sEen af
;p bLz 602 van LoKÀTEK. zij latén zien lvéit<è wedaÉrijden zijó afàekèurd, waarbij de

'tiruieepefenae elfÈàIlen worden getoond bij afkeuring'
:1"1T: l'

EÀILLfSSBíErf LoEÀfEL >>>>>> OndankB het failliEeemenE van de.Haagse'oÍnroep LoXÀTEL ^ /
zullen na I maarE ae KabelkranE en de radiouiÈzendingen van..de stichting sporcEignaal '-het 

vreekend informlatie geven ovér het weI en wee van de Haagge' 6Port, duE'ook de -- --
afgelastingen op Lo(ÀTEltT ! !! Er zijn voor heE vernenen van de officiéIe afgel-astingen
n6g tswee mogelijkheden en wel : ..r:_ ._ - t .2ttí_: :.

- tseleviÉie INFO ÍHUIS (Den Haag en C.À.I. llestland : kanaal'2l; Delft, "
Leidechendarn, voorburg, I{aaaenaar en Nootdorp : kanaal 2; RijEwijk :
kanaal 4+t zoeEermeer : kanaaL 4l)

afgelaecingenqelofoon : 06-350.150.90 (50 IlJEca)

S C E À D U IIÍ PJR O G R À !íU.À
Bij alqehele afkeuring werken we deze week wèer een alEeinàEief piograinma.af . lle verwach-
te EiE-E!Ët"rs en léidere met bij zich :' epórtkleding, trainingBPak, voeebali-en
eportschoe-nen. Er zÍjn vele afternabieve denkbaar zoale voètballen in hets Zuideipaik, op
hèt etrand, verhard op Kwiek sÈort, in de zaal (aIleen voor B en F) of uoch Ergens een 

:

weetrijd apelen op heË veld of op het kunsÉgrae. Gewoon overal rekening nee houden en ' 1

komen hoor !l!! ' 
- , .'

, ÀÀNVÀrrG ErirrÀrJrJEN vÉnzatanrruo

13.
11.
08.
13 ',.

10.
08.
12.
f 1.
10.
12.
09.

00
00
45
oo
30
45
00
15.
00'
3U
00

13 .00
11 ,00
08 .45
13.00
10.30
08.45
12.00
11 .15
10,00
12.30

uur.
ririi
uUr
uur,
uuI.

-t
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uu!
uur
uur
uur

LENS
LENS
tENS
I,ENS
LENS
LENS
IJENS
LENS
I,ENS
LENS
tENS

À1, À2, 81
81, CL
c2
c3, c4
D1
D2 'r . .
D3. D4, D5
E1
Bz E/Íi E6
87, E8
F1 Èi/m F4

. ÈraÍnen
: trainen
: Èrainen
: trainen
: trainen
: Lrainen
: trainen
i trainen
: trainen
: Èrainen
i ' brainen

uut:
uur
uul
uirr
uÉr

etriid orn de C-en D één cuD barst immers toB. LENS Cl speelt ap DONDERDÀG 14 april THUIS
t.g"í Qrj-"r steps en LENs bI qaat ;p prNsDÀc 12 abiil nàar wtt-neI iË.-§lïfi-EI-i6EI-
voor beide elftallen kunnen, maar daÈ zegÈ Eoch nieÈ echt alleE. IJaaE het op het veld maar
zien en.....al1eon de winnaar gaat verder op DINSDAG 19 april. Probeer de reaultaten van
vorig jaar. tsoen zowel cl alg D1 de halve finalee haalden, thaar.te evenaren oÍ zelfe Ee.
verbétèren. EEBL VBEL ÍTUCCES lt! i ..À ir '.. ri . i.i. .; t, w :. ,!r r.

.L .E !Í .9 87 eE U E .lI S CI, >>>>>> LENS 81 aI6 LENS cl' KITNNEN promoveren dit jaar.
E;1 is aIÉ tweàde geÉindigd in poule 1. Deze piaace géeft reetrt op pr"àótie àIE'er uiE-de
derde klaes'e B-landelijk gèen nHaagÉen ploeg (DHc,westlandia od vl,c) degradeert, op díc
ogenblijk Btaan deze 3 ploegen op een veilige hegende plek 3 punten voör op Hoöfddorp," die
nu dus op de 3e degradatieplek Btaat. Br zijn nog 5,à 6. wedEtrijAen tF.apelen, ÀfwaqhEebn
dus, §l -heeft nog Éwee puni"n nodig uit 3 wédstrijden om te proàdverèi iràar dei Loogete c-
poule. Dat moeE kunnen op papier. ook hier geldt : je most het op hec veld doen. slrccEs ll

DE TOURNOOI EN >>>>> het weer zat weer eeDë tegen. lleE grote internaEionale À1-
Eournooi leek in het waÈer te vallen. Op de zaterdag wao,spelen op LENS, echt onmogelijk
ondankB hets prikken van ohze terreinknechE i BTc bracht gelukkig'dd oplossing. onze A1 ging
neE de buitenlandae teamB naar BTc en _speelde een alternatief - Eournooi . op zohdag riaien'de
tENsvelden WEL bespeelbaar. Het prikken had due toch geholpen, Tinug draaide Enel het.voor
de vierde keer gewijzigde tóurnooiplggramna af en het tournooi kon begiruten. Orlze À1 -preEteerde wieeétvaliing doordàt niet-aIle epelèrÉ geconcentreerd bezi!'.waren. Vooral in
de voorrondea bfeek dat de grooÈste spelbÍsker I Jammer hoor, want de organiEatie van zo'n
tournooi koBt echt heol veel tijd en inepanning. De uit6lag waË :'1.'HerleV (Donemarken) -
2. Honiton Tovrn (Ebgeland - 3.:Eecadeuvree (Frankrijk) - 4. IJENS ÀL - 5. Dfi{s (Denemarken)
- 6. RcL (Leiderdorp). Helaag vielen ook een aantal uit-cournooien in hBE lvater, Dit ia
triest voor de organisatie, maar ook voor de epelere. celukkig kriJgen we nog meer
cournooièn .

de LENsrevue pagina 5
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DE LENSREVUE weekblad van de voetbalveièniging tErué,
67' jaargahj, nummer 35, . 

- . ..''
l4apritigg+ , ; .'

van de REDAKTIE I

Ë;'; l"pí ;;oilou"noag inj ''
wijzigingqn zijn tot maandagavond mogelijkl.
uiteÍste inlbvertermijn kopij:
Maandag 20.00 uur in het klubgebouw '

RECt E.!í e.E ,ÍÀT.ER

R B c E N,iB in de at.moËEee
deneeerde waterdamp, beivrij

r tgt druppelB gecon- ''

I lí :A,T I R over de

t

lil,,ii,;'
I

I
I

-' tli t
Àr'

gehele aarde verbreide vfoeiegof is, die, aIa zij
zuLver le goen kleur, rè'uk of emaak heeft.. , :

l
ÀI€ mèn bovengtaarde woorden Bàmenvoeqt. dan kriioje het woord REGENÍIÀTER; en bij dir wóora krijsÉ-
iedereen zo langzamerhand de kiiebela,,,,1
vreemd eigenlijk wants onze EaaI is toch zo rijk
aan ( zelfgcandigenaam) woorden met. regen eí ír,aaer;
we geven enkele voorbeeldèn : ...

l:''
R E G B N- jag - pijp - lcon - danB - lled - kuïp
- Echorm - eliert - peribde - naand - fluiEer --
hoeveelheid - makei - eeizoen - tÍjd - factor -gekleÈter - eEreep - È, | .i - : - :l'tt'

I
I9lÀ T E R- aqhEig - bed'- balleE - beBbendig - . .

bewoner - bouwkunde - EleE - gemaal - graaf .-
hoenÈje - kanon - meloen - rat - orgel - peil -
zuiveringsinet.allacie - !igr - Etaat.; : ..- .t ,iiÍt,§ .i'!1; J'. ''i i,
WaE dacht u van opreekwoorden . :. Jlslil1e wateie ,

hebben'diepe grandanl .- .ospijkere op laag waEer i
zoekenn . "À11e8 iB in het water geval len't., --n van
de regen in de drop.raken!' : lHéE regeat pijpen-
sEelenr/oude wijvenl "- ",À1E"het regenE .enr het.
zonn€Ejq schijnE; iE het, kermiE. in de heltr. r,. ,I',
Ook bijr'filme (aRainmanr .1 .nOn Ehe waterfróntÍ)
zijn deze'woorden popqlair en..iedereen 'kenL na-
tuurlijktheÈ bekende, oud-hollandse: lledJe : : .t -
n Regendropj e. . regendropJ e, - va1 maar op n'n:bloEe. .r

i.Laat bovonetaando eene. §oed tot u do-or-drlngen :len rf :stel uzelf.dan aenE. de wraag :'ÍWaa.rom he"b ik ,..toch zo dà peet eriír..aIs"r de-REGEN,.íièt .faËteir..uil , . ,,.
de hemel valt ed.er WATER op de velden. Etaat ?? ,. '

1l' -- _.- 1.i ./,Ïl'

l{ij aIE redakcLe enappeh:ech.ts rnlec waa,rorl. _j, t,lt),ir,
. ..tr BiJ ptjpen8telen dien-Er-opg

dit'niet mag en daè walerljE
Iilpr.er) te verkriJgen ie bIJ

ènerkE te worden dat..' (de bekEnde- eu-bb;l- '

uw redakLie.
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I.ENS

SqkrotndaÀt TotoÀotto
G. Komporman
Bur. Ksmpschoorstraat 90
2581 AH Monstor

,Iol.: 01749 - 12602

Sponsdrr.ksí
J. v.d. Lubbo
VlieÍboomstraat 3O3
2504 JA Don Haag
Tol.: O7o - 323 35 25

BARI(O: B.r Kommisqie
' mw. l. van dor BoÍ9

Kokosnodtstraat 67
2565 XB. Don Haag
Tel.: O7O - 325 99 74

EXo:'
-. Evar|6m6nton Kommi6§16
. mw M. von dor Donck :

Jan Romoinstraat 37
2552 KA Deo Haag
Tol.: o7O -' 397 65 32

Alg.mGc.l .ctrctaalaat
W.M. Kouwcnhovèn
Bram Faosstraat 2l
2552 CZ Don Hsàg
Tol.: 070 - 391 24 74

SEI(O Sekrbtarl.!t:
Senloron zondae r "
cJ. v.d. Kloii
vorhulrtlaai! I '" 1À

2692 BN 's.Gravonzando r '

Tol.:.0'l7rt8 - 18149

Sonloron at.rdrg
J.C. Ham
Melis StotolEan 1 846
2541 GC Den HaEg

Tol.: O7O - 387 98 87

56r orcn zldvootbol
G.J. v.d. Koij
Voíhulstlaan 1 -./
2692 BN 's-Gravenzando
Tel.: 01748 - 18149

JUKO: r.

sótrstadaitjqlgd .,

P. van don Stoen
ChopinstÍaat lOg
2551 Sv Den Haag
Tol.: O7O . 397 Ol 54

s6lii.t.ihrt rcdahis
A.C.J. Mittenburg -. 

- '
HongololE.n 981
2544 GG Don HaEg
Tol.: O7O - 321 32 85
Íox(workl:07G367 8q 62
oí: d6 ksntinebdévonbus
(bij do kleine bar)

Tr6inérs:
Sdoktio zond.g
M. Rog
Nicolaas Bootslaan'198'
2273 AH VooÍbu.g
Tol.: O7O - 386 83 22

S6l6}lh rat.rdao
J. Bo6roma
A. Diepcnb.ockhoÍ 11

2551 KE Don H€ag
Tol., O7O - 397 72 73

Samonlt.lf,ng blstuur 1

Voor2lneÍ: , -

J.M. v.d. Koil . . .

Wagno.kadr 87
2102 CV Heom8toodo -'
Tol.:023-28 27 85

.{L Í
Sokrotahsi ',";r '.'
W.M. l(ouwonhovan
Brem F osstraat 21
2552 CZ O6n Haag ,

ud:
G.J. v.d, Kleli
Vo.hulEtlaan 1
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Tol.: 01748 - 18149

e!.uL!.sEgg!:
A.H. do Groot
PoniklaEn 25 ' '
2564 Tv D6n ila6g
Tel.: O7O - 32s 15 50

llrl:
A.M, CoÍot
Hongololaan 589. 2544 GB D6n HaEg

. Tol.:07O - 367 10 96

Ud:
P. v.d. Stosn
cnoÈinsiróat iog' 2551 SV" Den Haag
Tdt.:o7o.sg7 ot s4

KONTRIH'NE BETAUNG TERBEINEN EN KLUBGEBOUW
PostbEnk 336711 Hengololssn 600
Rsbobank 12s924229 Tol.: o7o - 366 l3 14
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Een ode aan de hèren J. Boone, í, Hageraate, iI. .Meijer en
c., J. en ÍJ. Haket de pioí-iere van oize c1uÉ,

.',. I

r "Tèn huizè van ifac. Haket zijn eenige heeren bijeengekomen, om toE oprichÈing van een..
voetbalvereniging te geraken.'r l,len beBlooE maatregeLen de treffen orn hét doel Èe verwezelii-
ken, , '' ..'

De wil waË er en da_E kwam pae 1aÈèr aan i5ec''liche taen men voor grooEe moeilijkheden " ,
kwamence6taan:L-deleden,2-hetterreinen3-dekleedgelegenheid,.Délaats;tseEteè
waren, door actief optreden van aecr. penningmeeaEeí ,J. Boone spoedig overwonnen :,rHeÈ. de'
noodige gegevenE' werd everleg gevoerd met'de H,V.B. en de Gem. Dienet voor Stad€ontuikke-
ling & VolkBhuieveeE ing.

De leden vormderi.het. grootEte probleerir, want hoe kon je aan geld net maar 6 ledenll!?(.- :.

"zijn jullie heeLemaal doL om net. zulke doodbidderegezicht.en te ziÈcen; alg we een Eerrein
hebben, krijgen we varlzelf leden.n

nr we-rà eeq verzoek ingediend om de Eèreinhuur van het eerece jaar i., t"r"rc.t"., t"',. ,

mogen beEalen-en-één van de leden Bchoot het eerste kuarEaal voor en-"diai gi"gË";t"; ,..Eoekomst a1s leiders eener voetbalvereniging tegemoeÈ.
Een adverEenrie weïd in de ,,Reside;riébodË " geplaacet, ',tíaarin we n.«.-jongeiàh ' t'

opriepen -zich bij one aan te 6luiten.!' Het resulÈaat. van de ze wervingecampagne wag een
6ucceé. Twee.Ieden Eloten zich'aan bij de cIu.b, maar elke campagnè heeft eèn keerzljde n,1.
het brachE, een klein oproer Eeweegi in de ist. Jozef6gezellen-veienigingu Le Schevenlngen. -.iHe hebben toen heel wa! tegenwerking en verdachtmaking te bestrijdén gehad. wat ons - .. _"'-
volkomen iB gelukc" .. .'.' ..

*spoedig groeide on§ ledenaantal zoodanig aanI dac er aan funct iegplitsing moetrt
worden gedacht. Eén van de eerste leden ward penningmeesler en van hen werd gezégd : ",fongewat !ra6 Wi1lem op dè cenEen. Hij haalde binne-n r{at er te halén !ras, màar uit zijn handen-... :.-
EI."S j9 geen cenL, wat_,tusechen Er,ee haakjeo onze vereeniging te goede is gekomen. Op, ,
financiëel gebied was hèE.niet. zo beeE en vaak lrerden aan de leden een offertje gewraàgd in '
de vorm van een 6oorE Iening van JF2,50 - met de bedoeling daÈ men dit later càrugkreeg. toeri
dit niet .erg lukbe ie dat geld maar geechonken- De eerstse leden zijn dus ook. de èerscà .,

eponeora/donateurs gelreeet.
. Dat altijd een club op vrijwiltigere {rijft blijkt oolt in het begin :nHoe onze eerste ...

doelpalen op heE veld kwaEen. ,Íonge, jonge dat Ílas eeí ejouwparcij; vanàf Scheveningen n9t. r"

EovensEaande iE in een nuÈ-shelI het ontsEaan van LENS en wij zijn er derdege van bewusc dat
rie nÍec helenaal cornpleeE zijn meE deze EerugbliÉ. óndanke i.igenàief sp"ur"í in de . ,1 . ,. ,

archieven.

* - sommige PasEagee t"l ziin bijna letterlijlc (zei hec in verkoree vorm) overgeno^.n è. ."
kan van EypefouLen geen Eprake.zijn. Om toch Eot een leesbaar geheel te komen iB de Etijl
!rat. aangepaEt met veronÈschuldigingen aan de aubeur van die tijd. . f , __- - .;

- v.d. Made = boex v.d. Made (terrein achEor de.duinen) -. tegenwoordig MadesteijË a ---- (r'...,.. -

D E C L A B À y O .B[.D ,>>>r> veel leden,r"trn ,rl.e eenE het boEtaan ervan, maar LENï 
'

heefe echÈ een clubavond en wel elke donderdag. Volgèng ons is in heE ngrijze verledentt de
bedoeling geweest daÈ men,een gezellige avond. had en kon kenniemaken met b.v. de voorzittgr, .Erainer en de zoàdag- eelekt.ie . Onder genot. vanieen drankje kon je dan "lekker 5or"rt', 6ye1' .

van al1es en nog waÈ. KorEom een uiEje van de eerste orde. Tegénwoordtg is het begiip ,.i:tP *t'
"clubavondtr behoorlijk vervaagrd en i6 het. t.eruggebrachE tot eigenlijk een se!.ekEieavond -'t'waarbij buitenstaanders weinig tè zoeken hebben. Na een vergadèring sEondèn wij fij de giote ': ,

bar nog even enkele zaken korE te Eluigon en wilden iet.E be6t.e1len.- diÈ. ging echter hièt / .'.Y
wanE, ondankÈ dats, men 2.meeer van onBi verwijderd g,as om de gewengEe conEumpt.ie te eerveren,-..,,
werd op vriendelijke, doch dringende wijze duldeliJk geÍoaakE dat.iwe rbij de kleine bar .r,ï ,t..
moesten zijn..De consumptie hebben we Èoen' naar Ehuis bij moedere genuÉcigd. ,rammer, wanE
nets een beeEje,rneer tacE en P.R. zou deze avond ireleène weer kunnen worden CoE waarvoor het -.
oorBpronkelijk bedoeld wae n.I. een cIrIrBÀvOND voor isdereen. r -- -. .L.,.

utir uÉ a,]{cJdlÈ;LtuuuË Í eefl retg ooor de íIrENS jËijcl)

- 18 december 1920 -

EEN HTSTORISCHE DÀG . DE GEBOORTE VÀN I,ENS i . :

de redaklie"

| ' r'r 1': I ':

K L I C E T E.iF ,>,,>> nen echijnÈ heE no§ 'aEeed6 niet te snappen - ma'ar echt begte.t :- .
nensen, wij a1s redaktie ziEtèn, neÈ ale.alle àndeie konhiseies; ècht gebonden aanl een irr
budgeÈ dat. Iiever nièE overechreden mag wbrden. De. LENsrevué mag gemidàetd maar 10 pagina" 6
bedragen en daar wij, op diE-momenb, heel Íee1 belangrijke kopy ontvangen vrw.b. de 1.,:,r.
jeugdtsournooien ig, in ove5leg ÍneC de ,,UKO, beEloten on tot eind van heC seizoen geen :.: , -,
j eugd (tournooi) verelagen néer E,e plaateeri. .wij zijn er ons r.erdége ían bswriet daÈ-het ',, -..,moeilijk ie iedereen.naar de zin te maken. rnaar klagen bij de verkeerde pereonen heeft zekér
geen zih en iB bovendien voor de,peraonen in kweetie a1leèn.naar irritant .' KLAGEN bii dd'.juiete perèónen.blijft het beste.- ..r .,. ' . ; ;

\ . fi r, r!i,.! - _. Ía, i- I

I .t ía, . !- -l-,;;ri: rr
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I
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(vonamon[an
KontaktDersoon: Marianne v.d

Hommissio
Donck, te1.397.65.32

p l'' 1, .i .'. B A e K. S H .O ÍÍ ,',,,, op wrlJitrag 15 dpril oE 2

welkom om"de foto'e en da.video,Èe.komen bekijken van de play-b
becaliíq ian Í L2,50 voor de v-ideo en Í L,25 voor de foto'a kun
avond bij de EKO.

--l - -it r
O.i.OO uur bent u vàn harÈe '
ackdhou tegen koritarice.'' ' -.-
E u deze nabeste]len op deze"t
-'iÍ ï," -"i. ,. it"' r

N E D E W E R K E R S À V O N D >>>>>> zatctdag 4 lulrI wardt er, tradiEieget.rouw,
weer de medewerkersavond georganiaeerd. Noteerc.u heÈ va6t in uw agenda ?!. Meer nieuw6
volgc binnenkorE.

r-

t-

.,TTTE ÀTIIB,ASSADOR TROPHY,,

INTERNAT I ONÀÀ.L VOETBÀI. TOI'RNOOI, :,

. 21 en 22 YIEI :1
I

op de sportcomplexen Es-CAl'{P I .& .II .:'l

I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
IJL------

í:.1 I,1,' "t-i

.\,i:- ,. :: .--,:..f ...i.... .;..._,;*4r...
WOS ' .L.EHS t ZEHWSE MEIS.iIBSIt.- \' ) .. ,.:. . 1

Het is zondagmorgen zo rond d.oo uur. HeeI LgÀtsiiist no§ op ééi.r <lot.' '

Behalve TinuÀ naÈuur}ljk. Die vult dan in z'n.uppie heE klubgebouu, ..nadat
hi zichzelf in de Btil1e, maar friEEe, zondagochtendlucht heeft wakker
ge iebsÉ. zijn eersEe goede daad- iB koffie zetsEen. Voorlopig za1 àlleen
da consul van dè Hqag sche Voecbal Bond dat merken. Dat ie ook zo'n vroege

op welke- velden hij op
ortvelden ber

öndagmorgen moet zi j n.l .Datvoge
zijn

I
natuurlijh de eLechtsEe 6p

De con6u1 weet
ereld en omeÈreken. Dd'

lf

gemeenEelijke velden op EBcamP.
Hij weeE daE één buiÈje regen op zandegmorgen fataa I kan zijn voor de voeEballers, die Íoor
hun Uekelijkee porEie buitenaport van dezervelden afhankeleijk zijn. VfOs LENS of LENS,:
VIOS, het maakt nieE uit. Beide clubs gebrr-riken de zelfde èoorE geneenEe lijke velden. Die
velden zijn deetij dB door de ZEEUWSE MEIS.TES van de HaagEe GroendienÈE aangelegd. De boden
van de toenmali r in Den Haag-zuidwest prina voor kgeien en.6chaper, maarge .EE_camp,-poIde

hikÈ voor sport gebruik.volkomen ongeec
Maar de toekomstig e bewonerE van de groEe Haagse uitbreidingswij k I'lorgenEEond moe§ten

kunnen Eporten' Due moEEÈ en er EporEvelden konen, En inderdaad: het nocht GEEN CENT TEVEEL

kosEen. Met. de gemeenteli jke BporEvelden op E8.?i1np jI.,., II en III zdu, het nboie meer goed i'
komen.

akLieve sporubeoéf ening in Denze zouden
Haag-zuidwe6t op en Haag zou staan. Bij de Grondtech-
niache DiensE van de KNVB in Zeieu en bij de sector sPort accommodacleÉ van de NsF oP

lijke velden op Eecamp in nen xaàg bejkehd aIB:hèei

generaties lang bewijzen, hoe nhoog" de
de prioritèitenlij BE van Topsportstad D

papendal in Àrnhem etaan de gemoenle
voorbeeLd van de AMII-SPORTVELDEN' in Nederland. Naar hun aeskundige aàvièzen ia nooit'
geluleterd.

gezeEEe bakkie koff re. Hij had de velden van LENS enï IOS aI gezien
blljfe, dan kan er vandaag gEEP'eeld.worden," Hij wae nog niëtl

zondagmorgen rond 8.oo uur dronk de conEu1 In heÈ cI-ubgebou
t. het dèor Tinue -verg

en 'epiak de.bekende "
woorden: nÀlÈ het droog
uitgeeproken of Pluviue dèeà een groEe pLas 0n 20 werd vlos=r,ENs due af§èkeurd. e; i,
volgend seizoen zal heL probleem bij vlos oPgèIosE zijn. vlos krijgÈ eindelijk van de
Gemeente een culEuur-techniEch goed aangelegd veldirr éen wETRÀ--velà.. Daar had .:vlag'-4.qi
ge Ieden al recht op.

En LENS? WàÈ IJENS? O, LBNS mag ook zo'I! IiETRÀ-veId hebben. ia, heug. Het verEchil is
alleen daE LENS dat geld zelf moet betalen. voor de gemeènte ie iedereen sgri jt,-.1!9h1 lv.-e,;'1 

1t ;,
de EporE.

j _a3E: 'I

"'"[';:':''' '

GI.'S LÀNGSDELI''N
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VooradÍessen en telefoonnu

r.ií'l':l: !r,rr1r:ir,i!.I .,r,\.1:)j/:^..rr.{, .!\!

WEDSÍRT;ÍDPROGRATIÍMA DONDERDAS 74 APRXI, T994
I)

L8.30 LENS ?
18.30 Í,BNS COMBINATIE
20.30 LBNS 5 .

qIÍEDSTRÍ;TDPROGÈATTTTA ZONDAG 77 " APRTI,
-.+

DHC 2 }ryB JUB. TOURNOOÍ
BMT 6 .-. 31?8/6e1
DHIJ 8 I{VB J1'8. TOURNOOI

7994

1
2
)

H. Merkèngtsein
N. N.
M. À. De Kler

tiid thuis uit wedstriid/oouÍsnr. scheidsíechter veld

LENS 1
LENS 2
Vredenburch
Vogel 2
LENS 5
IJENS 6
Vredenburch
LENS 8

Quick 15

H. D. V. S, 1
Rijewijk 2
LENS 3
LENS .4 , .
DSO 6
VRI.'
TJENS 7
lfaBsenaar I
LENS 9

1010 /s 21
LO99 /621
3082/55s
3LL9ls66
31oo/562

3LS2/546
xL92 / 62't

c.A. Bakker
o. Ben ÀLi
L,À, Fel ler
N.N.
N. - Daesasingh

14.00
11 .00
10.00
12.00
11.00

10.00
11,00
1r .30

4

IO

1
1

324s/627
3290/ 646 -
332L/6a:--

N.N
N.N
N.N

2

3

WEDSTRIj:ÍDPROoR,d{MA DONDERDAG 27 aPtiT 7994

1-9
19

. OO I,ENS

.OO RK§VM
IJYRÀ 6
IJENS 7

WEDSTRT;IDPRO{'RA'íI{A DONDEEDAE 24 APRIL 7994'' r.r.:. '" : '

í;ï,1.J I fi rlriQ
iEg_f_à-c-Q .!st .rs*c
DUNO 2 .....

14.00
11.OO

!-llt *iu1Ét s'S,r.,,t il .S !6;) 2,,,

:-'":', 311s/s66 .-
. ,. 3100/s62
: 3131/s6 e
; 3246/627' .
. '., 3286/646 .
,' .. 33L5 / 68L . .

'Ëti.)'. c. J:lrl'v
. Chàrite
.G
.p
.N
.N
.N
.N

!, t ir. í

?.:..Dv{o 5 :.
LENS 5
lla66enaar 3
DUNO 4
LENS 8
DZS 5 t,

OPSTELLINGEN >>>>>>'LENS 1
LENS 4

,., ,LENS S

AFSCHRÍ;IVEÀI;..

,t.ÀIFlL.t;Eeysl ?jiii:.ri.:.IJENS 3, ., :

LENS 4
orànj e Plein 2
LENS 6
IJENS 7' osc s
LENS 9-

rrír;rlntí1,190 /5 21
'. , 3081/55s ,

. KapEein

. Bunk

ET,KE DONDERDAGI,20. 30

R
M

J
iI
N
N
N
N

n
10.00
10.00
11.00
14 .00
12.00
11.00
r-0.00

I2

943't.
o) ,o) -

uut. 'TRÀflTÍiuGEÀI NTEÍ GESELERTBERDEN. :

,/n 3 : word.t door de trainer eamengeetild
/m 9 r a1e vorige week.

: zonder .r. witting

(323 1?i 3
(346 10 I
(325 1s 5
(01s91 1?
(367 .73 0
(352 02 -1

' ía -:

g.,a. er,íahi. 
'irzs ge'rg)

Nennie (366 ?2 98)I,ENS 4
ÍJENS 5
LENS. 5
LENS. ?
LENS 8
LENS 9

F.
w.
À.
G.
E.
.R.

o) r.-.b.9.9. s. de
8) Io) r.

.sekeris
HeiJ nen
de Groots
Duivest elrn
furik -,

Khammar

BÍí PROAIEUEIÍ : c. v d. Kley (01748 1814I )

b

I'TEGTNE ÍERR TÀ'EÀ'

§€..;f:.ïcF,lD' , J*r, c rl . b.,., 9.r:"rd;r uí,1 : ítur oïr! --ia i* r:l r,'r x

tel-. 3 9522 88VREDENBURCI{ r .ÍuIialaanÈje blJ de vredenburchweg. Rijs!'rijk,
VoGEL : GenemuideatraaÈ, tel. 361961'9
ou'"* § i .- d i Íï íT ï tiïhi 

*?iËïiïI 
riilJ -S' Í'ïi§'\i:# "' 

2 1 s' E e 1'
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Lcrngs dë'<í)orL'@n rzcrn cle =il ladder
[-f,- f'lrË l--:i

-i-

Ii,

'-'f, rrI.

r.j.;i

' i'.-1,,.,.'." t I
I

- :{.!, 
'i '

I

erEDsrIir,JDPRyry z4rF4o 9 76 APRr.r,.7994

"r
s vel

1031/oo6
1068/013

R
lÍ

l'í-.tí.-.

Ph. v.d vlleÈ '.'- 1
in''E veld 3

14.30 LENS 1
11.45 IJENS 2

HISV 1
DSVP 6

ïIFJ.STRÍfIOPROGRAIdIíÀ ZATERDAG 23 APRTL 7994

14.30 LENS 1 GSC 1 1014 /oo5

EvenEueel afrnelden en införmatis bij ,rohn Boerema, teI. 39
452374 .ÀfneLden LENS 2 Èij B.'w.d. Noulànd, tel. 01?18

_ 'i r '1 I

* ls.
,f

lz.l'
. rt,.. ,-t..h-
i.r t,. t

LI't-l-
i

^.t
I
t

M Plante, 1i

I

-3
1 72

zAALPRoeRAratí .i'

,1 ., '

ZFRL
VO€TBRL

2
LËNg 2
.Bohutea

T,ENS 7
Senp. Àf, Ë.

: 6-2:'DSS 2
3 " :' 0'3 I,ErÍ§

!

7-4'
4-2UÍISI;ÀGEN : Engelsman 2

i EEM.g I 2\:' '-t'l.rJ:i
'.i

(
WEDSTBUDPROGBAMMA :

I

DINS 19- 04
MAÀN 25-04
DrNS 25-04

21.15 WESTI,ÀNDIÀ 5

19 ..OO,,..IHE .YELLOWS 3
19.00 LENS 1

- I,ENS 2 .,:
- LeNS 2 ..

- .rÀr st{ÀDEsH 'à 
,

R2A
R2À
R1B

t.l'
l

': Mdlie SEókelaan 120
'r Galgewèg, Naaldiij k

WESTI,ÀNDIÀ
ove;bosch.
Zuidhaghe, ,

n
À . w"§érier .' 

-'-N

1/hoek BeresEeinlaan

Koch j\

" i ---J.:rlir c ï1

LICGÍNG SPTORTEALI'EN í1
ZUIDHÀGHE
WESTLÀNDTÀ
OVBRBOSCH : VlaEkamp 3-5

@

I

I

t.,'

t
:r .t ll 'i9 "r, i r. : .,'t 'j,

..^ 1, l,i,.i1 ï.i J

I
t
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
L

rHE NIIBASSADOR TROPfiYN i
t.i'';"]|/

:i í
r![TERNÀTIO}ihÀÍJ VOETBÀÍJ TOURNOOI

\
,,;i..,

. ,21 er 22 nÍEI
, 'jop de spoltcomplexen ESCÀMP

J
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Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT Algemeen kontaktpersoon:
Paul v. d. Steen, Choplnstraat 103, -25S1 SV Den Haag, t€t,397.01 .S4
Bii gesn gehobÍ: Arnotd v: d. Donck. tei: ggZ,OS;gZ.- . . .. - ."' ,'a ' i. '' : '

WEDSTRfiIDPROGR]àIíIíA À-B-C-D-E e!. F JEITGD
. : i ?, , "À F B E L rJ E tI voor de wedstrijden alleen bij pauL v.d. StLen (SgZdfSal;'

zo apoedlg_ mogelij k, doch uiterliJk de_.dag voor de .wedetrijd voor 19.00,uur.B.g.g. belIen naar Àïno1d van der Donck (3976532) -.r:.
In uiEersge -nood.nog op de dag zelf bellen naar LENS (3661314) bij iemandvan de .reugdkommieeie \,. i. J (,^ -, - ... l" I !l,i lé.. ,.-. : i.. r1:,, ._ r., , ...

d m

c1

15
16
16
16
20
14
15
19
16
16
16
15
19
16
16
15
16

'7v

v..

À1
À2
Bt

c2
C4
D1

D2
D3
D4
D5
E1 16

15
21
16
2t
16
16
16
16
16
l6
16
16
15

apr 12.30
api 14 .30
apr 14.30
apr 11.00
apr 17.30
apr 18.30
apr 11.15
apr . .,....
apr 09 .30
apr 14'.30
apr, - r 09'.30
apr .11..00aPF : "-' .'-..
apr 09 .30
apr 10 .30
apr 09 . OO
apr 09.30

10

10

. vI
Zuiderpàrk
. v2
Eraenusweg .

Maiubaatraats.'.. 
" 

v 2 :'':
yllep . park/Z' oeer

v"1:l'..
.| .,..'l

sp.park Tanthof.ZuÍd .l

. Hengelolaàn-+ ., ..1

. À. Dèkenlaan
de croene Wijdte

(WP)

(svH)
(ha1)

(auÈo)

08.45

, à3 : 33 '-.'' :i '-\ïö :"\' r!

10 .00

Tonegido À1 EhuiB
wP À1 . . uit
Tonegido B1 Ehui§
SVH 8L *, uit
Snoekie zaalvoeutal friÀ f.tpyl' '
Quick St.epe c1 + . Èhui6
DgO C2 * uiE v.Tu
EVENTUEBL TWEEDE RONDE C-één CUP
Dèn Hoorn C1
Tonègido C3
HB_S C4
LaakkwarEier
EVENTUEEL TWEEDE RONDE D-één CUp

chuiE
EhuiË
thuiB
thule

11.00
13.45
13.30
10. r5
17,00
17.30
09.45

08.15
09.4s

.08 . 00
08 .15
09.00

D1
?""

. VlEesse Delft.
BMT Dl
TÀC' 90 D2 +

DSVP D3 *
Ll.Ia E1
OEFENEN
Lyra E2
OEFENEN

sp.park
kopy)
.-ep.park
kopy) ,.

ZweEh

zweÉË --'jj

(auto)

(auto)
(auto)
(auto)

" 09 .00 '(auEo)

D2 uiE
uit
uit
uic
uit
VELD
uit
VELD

È2
aPr
apr
aPr
aPr
aPr
aPr
apr
aPr
apr
apr
aPr
aPr
apr
aPr
aPr

00

00
OP

öp

E.NN .GROOT

BBN GROOT

'( 
zie

( zie

de

cte

B3

E4
E;5
E6

E8
F1
F2
P3
F4

09

09
11
10
l1
11
09
lL
13

.30

.30

.15

.00

.15

.15

.30

.00

.00

.00

REMO E1 a ... thuis
OEFBNEN OP EEN GROOT VEID
Quick E5 i . . . thuiB
Lyra E5 thuig
SeÍlper Àltsiug E1. * uiE
LENS EB * . '. , .' tshui§
LENS.ET t ... thuiE
Wippolder F1 r .. '. uit
Den Hoorn F1 uit'
O1iveo F4 r .. thuis
Lyra F3 i ... Ehuia

\ 2 09-00(zle kopy)
.. V2 . i09:00,.i,,,ri.,rl'.',Í.r...rÍ. . . v 2 10.45

Hoornpark,/R, wij k .,09.oo (auto)

. v 2 10..45
. ap.park oude Laan/Delft og:ào (auÈ'o)'I '"
- Woudeeweg,/Den Hoorn .10;'OO (auCo) :i ,t'i-.i
'.'..., v2 ..,..-.12.'30r .' '{. a I

,. \2 12.30

;-.j,.::. i." ,r,g rli:,i1,)iJÍ 1 COUPRIIIIBI{EDSIEarDE{
ÀIIe andere wedgtrljden zijn rËiendschàppèIij k

BT,TZONDERIIEDEN
- aanwezig van de ,reugdkommissie : À v.d. Donck - $i,'H"r "r, - P. v.d. stseèn

- kontribuÈies)- LElg OIIDERITTIÀIIDB Kopï r,Egs EIEIJ ÀÀnDÀCtÍrc DoOR (paEforo,a
i!r

- opetelling a1s bekenA meb uitzondering vàn :'. . _.. -

O LENS À1
O 

'JENS 
81

O LENS 82
O IJENS C1
O IJENS C3
O LENS D2
O IJENS E2
O LENS E3
O IJENS E4
O LENS E7
O LENS E8
0 riENs - F4

MET
MET
ZONDER
ZONDER
ZONDER
ZONDER
ZONDER
ZONDER
ZONDER
ZONDER
ZONDE R
ZONDER
I'TET

'l' '.lI
sendar

.1-.ri_.;"-,

OlEEhoorn '-. 1

eL Haddioui' .'
eI Haddioui (zie 81) en L.
Hendriker èn. T. ifozèe
de Roo'
Raffe
Vereecken
+ R. Kipp
Rijkere
Berberoglu
Maduro
dé Brabander
Dayan

I

B.
À,
À.
R.
D.
R.
K.
M,

v.

À.
R.

tr.'ï'.ïJ-

:!



: ; 'il. :i;.i '' I ir' .l

"í')'t'A F G'E K E U R D"-oË. Jr r E T. ??? ',i>,7 aangezie
wrienàéchappelij k. zíjn. èn deze NIBT via LoKÀTEXT.. Ee zien zij

1ndem
n bij

I,ENSEhirt .

!. | : , .

, 1:

eeet'e wedeErijden '
afkduring mogen a1le

.spelers van À1 b/m F4 deze keer vanàf 08.00 uuï naar IJENS belfen (3661314) en nergens';à;;; heÀn,of ..hirn w.ejietr-i1a, aooilEEIIËI-ETi-speeLJ,e-.1a1: - 1."_i u:l *oox.w"t iàÉJi.
r, J " : ' !- S-C IÍ A-D V IÍ .Í 4.R O G R A Ií trí à"',>,', bij lncide4tele of gehele afkeuring

wordr er IIIET getrai;d. De kompeÈitie loopt .ten einàe en dà 'Èournooiàn koinen eraan. Dat
betekent langzian afbouwen en vanaf heden aue éBBN echaduwpiógramma' 6 íËer.
Í i '---- I i -i.ir rII A F C E Jr E U R D

,§i
!s' I

Sr'IOEKÍE ZAALVOETBAL
uitgqnodigdrom bj.j E.v. snoekiè in de MajubaÉt
atle spelers om..17.00. uur in de hal met bij zi

'; sporteèhoenèn íreE. een lichte kleur z;oof . o1.. 
]_9

$ l, Í S E IJ lir V B N''lt,
t' '

>>>>>> LENS bz ie'op woenLàag 20 april
raat te korDen zaalvoeEballen. We vervrachten
ch, naaBt het inoniraÍe LÉNsdèriiie l 

- echóne
;oo uur is het afqelooen.-'

t., r r \
I

-: *t ,it;

À1
._ E.

_ c, 1
F.
D],

,l

r vl. v. Dieme
olBthoorn - R.

:.. -t. er llactctr
el Maeouài I R

, - van E)3

;al ,P 4 S'S O.T O.'.5 :I ".N L.E V E-R { ÀÍ, >>>>>> Een aantal
epelers noec voor het nieuwe eeizoen een nieuw epelerepaeje hebben
omdaE heu oude verlopen is. We verzoeken de onderdÈaande spelerB om

i 1..€.n. é6n pagforo.(met naam achÈerop). in te Leveren b.ij.Paul, v.d.
Steen. : : .È"

n -. E, den HeiJer'- M.'Izendoorn'- s. lt'erericia - B. Msaad - R. Niaiïat -
.RÍemen,/ À 2 : c. Gu1perl / B 2 : R. v.d. Heijden - L. sendar
oui -É. Hqndrike - R. Kreuler,/ c 2 : s, EBEiad /ca tP. caEmie -
. VreeewijÈ / c 4 | M. Àzoubai - n. ,.d.'Go'eEe - z. okzuoglu -

/D3
rÀ,

ca duÉ enel naar. PRBE-KICK sEoRT in de weimaraÈraat.

K. r
: M. e1 Battioui - M. Kipp / D 2 : M, Essiad - !T. Guenoun
Iiev / D { : P. Coolen - M. ElouarEi - B. vreeswljk / B 2

: L. Bukman -
Àkkabi

E 3 :,F. Daamen - N.. Muns. .;-. :.. ,,,. ,.[ [ ., ; ]," . -, ., ..
I

OE F EÀIEIV-op ee[ e R O O T .V q L D >,.>>> óën aantal E-klaeeerb gaan op
doadordag 21 apri]. o.f.n.n op een groot veld. Hs Texas DHB nodigde one uit om'18.00 uuE-
op hun komplex aan de !,lyndaelerweg (ockenburgh) . De IJENSgpeIers die meedoen moeten 'rre1voor hun eigen ehirEje zorgen. volgend eeizoel in de D-kIaEee heb je die .toch nodig.

I ',, -È '1r. \;
À11een zij verkopen het'originele

we verrdachten de volgende -spelere om 17.15 uur op.LENS

-vanE1
-vanE2 À.

' ' ' : ,Ía', i.+.' j
Britt.ijn - R.,Janse
Àkkabi - J. Drosten - T.'RuyEers

+

: F. Daamen - T. ,Kamouni - R.rKipp - N. Munà - M. Ooet.erveer -
S. Oufrighe. - R. w.d. sande j o- sensoz - J- Taal

l.'
je er niet bij dan ben je een volgende keer aan de beurt. Kan je niet be1 dan even af
PauI v. d. 

. 
Sterert . ., .,, i. :, 1 , t ;:., ,,-

Sta
b+j

KONTRÍBUTTES >>>>>> helaae ondankg onze anE Pan-
ïingen hebben nog niet alle' jei.rgdleden truh t<óntiifuÈ ieverplich-

: ting voldaan. Àfgelopen week hebbeÉ we kleÍn'aàntal jeugdlèden'weg moeteí eturen van' de.. uraining/wedeErij d. i Eèn- Èrieetè maat.re-
geI, maàr we kunnen niét anders. ook LENS moet zijn verplichtin-
gen aan o.a, de IIVB - IeverancienB,- GEB etc. nakonen. Wanneer
de vollbdige kontributie over dit Eieizoen ia betaald dan mogen
de desbeÈreffende epelere weer trainen/Bpe1en. Bebàlen kan
kontant op LENS.

j'r

í
oo.

-.D E T O V R N O, O I..E .Àf >">>' na 16 aprll Etoppen we bij de jeugd met het' kompet itièvoetbal .' E;í 'enkef etfEa1 waarbij piomotie een ro1 kàn epelen zal nog in aktie
kcmèn voor de kompetiLie. .oök c1 en Dl zullen hopelijk nog lang blijven 6pe1en in de C-
èèn en D-èèn cup -

Daarnaasts za]- er zo nu en dan eens net wat nieuwe elftalIen met het oog op volgend
Eeizoen Siespee.l-d gaan worden. Kijk dus iedere week goed in de LENsrevue.

oe belangrijkeEe akEiviteiE na.16. april zaf echter bestaan uit het afwerken van
vele tsournooien. Een toEaal cournooi -overzicht hangt op LEN§.i I{e rekenen er op daÈ de

- ouderË van onze Jeugdleden deze dàEa zoveel mogelijk rrri jhoriden:
Na 29 rloi-is het voetbàI1en voor de tneeste elftallen/teane voorbij en ie er eeen

sEop EoE begin/midden augustuó. t
,, De tour.nooien voor ?3 april .in heE kadeï van de zwal,uwenj eugdakt ie (gehandicapten

- jeugd) en worden op diverEo tèrreinen in Den Haag gespeeld iij; : -À2 en B2-(LBNS) /-c+ en
' Ór (Utls) / D4 e\ D5 (terrein nog niet bekend) / E1 È/m ES (terrein nog niet bèkend) en

F1 t/m F4 (cerrein nog niet bekend) .

dé T.ENsrPrnrÈ r,à.ri nà 7



ÀD O - DEIÍ HAAe ))>>>> de kranteniEtaan er vol van de I'aatote tijd ! Het i6
kommer en kwel in heÈ Zuiderpark. De schuldeieera zijn ualrijker dan heB Publiek bij de
rÀ,edrrriiden. Ook LENS sÈaat ergeng in de rij. Vfij krijgen imnere nog / 6000,00 voor. Ruben

.Jordan.'BÍj'de jeugd van ÀDo Den Haag draaiL hèt echter beEE wel goed. Het kontakt met
dezè eLichÉinq iE àewoon qoed Ee noemen. Dat iB vioeger.wel eene arrdera geweeBC.
Regelnmatsig tiainei/epelen er Jeugdepelers van onze verenÍ,ging bíl ÀD9 Den- Haag nee. Zo
.oÉhe.r, Érírcscc vlD, -'t Rloo.tar (Bt) alemede BÉÈg.r EaEdrikr rn lÀfluf lttklrt (CX)

uroenedao 6 april een proefwedgtrljd apelen.. ook.op 20 rprl,l zijn zij weer uitgenodigd om

te koneí speien. Door deze wedEÈrijd probeaiE ÀDo Den Iíaag sPelerE te ael€cteren voor hun
B1-e1fta1.-llié weàts lukt het iullie oin daar blj te konen. DoE ',8 BEgl I 't

j - ,,; :r_. ,, -.

DE
train
ruEt

ingaBtrook in reparatsie.- Wij verzoeken iedereen om vanaf Aeze daÈun de sErook mst
Èe laten- en nieÈ te betreden. . , .t .:, .: .. .. .r § "

J Ó'IV'G - í E"Ài S ir'>r, dit. PoPuÍaire blad dàÈ aan het eind v.an iedér' eèizoen
,ri"(r"o.V"r, woràt staat weEr vooi ào-deur. Het is voor de redaktie een heel karuei on dit

' ;ÍÀà í" àik""r t" zetren en zij terzoeken dan'oèk alle leidèrg om i'eÈe over hun elfÈal tse

achrijven. Meer informacie hebban de leiderB afgelopen zaterdag ontvangen.
-'!*.-_-'l''' '.' De SLETTTIIGSD'ÀIÈI vóor de',]óNG.LE'lS i.e gËetltd oP ZÀTERDÀG /il nct." ...f! '_ i..

P U P Í Í, van ae'W E E K '>>i>> een hele berangrijke tr,utt*ia"ttiid Ji zota"g
1? aFril want LENS 1 speelt dan Eegen Hermee DVS. Í,ENS D3 mag deze keer de PUPÍL van de
WEEK'leveren, De keuze-ie gevallen oP èen sPelerÈje die Èot nu tsoe. in z'n- iivoetbalcai"iére i al veel Éleesurepeèh- heefi gehad t.r.r. RÀYMOND GROOS, Laat dits eeÍ'
6timulan6 ziin on door te qaan. we verwachten lè on 12.45 uur op LENS meE je sportkle-
ài"g. ,1"..""Ét a1Iee van dÍchtbij mee €n na afloop op de.foEo rneE jouw favorieEe aPeler'
Te gek toch M í . l' '.

f R A Z IVER S lIÍ E U W g (a,Le:ulge seízoei) >>>>>> zoals belèofC zouden ure

na de pa6en meE waE trainersnieuB naar buiEen komen. Iloewel ire, nog noet helemaal klaar
1iji, L";.,"" ti overeenkomEÈen bekrachtigen -: ..-. ' ,:

- Ró].f Ro,EbouÈB neenit ook het'komende geizoen de À-jeugdeelektie' onderhanden, Met de leider en de grenorechter worAE Èinnenkort

t
eD

6à e BO ENlt I(Nl- gesprokèn. i
ioJ 'g-cravo'EdLjk,. mómenEeeL leide! van LENS 1 en a] eerder
jeugdLrainer bij LENS; gaat neE de B-selektie aan de slag. BÍj
àe wedouriJden àaI Frcd spr hen aaBiEceren ale leider wordb de
grenerechtor. -
Ércd Grcoa wordt de tsrainer van de c-Belektie. Naar een leider
en grensrechtèr zljn we,op zoek.

ook zulten we de komende weken geepràkken voèren net de huidiàe trainera om Ee zien of ze
door willen gaan op IJENS. wij hópeÉ van wel - meer nieuwa volgt zo spoedig mogelijk.

.EENS C 3 en C 4 O P CE L B T >>>>>> het kan niet op voor jirllie
wanE de spelerB die aan hèt BuPe rweékehd hebben mèègedaan hebben a.e.
zacerdag 16 apriI a. É aen, MIDGETGoLF- TOURNOOI & BÀRBEQITE. Voor het Eaurnooi
wordE er verzaneld in heE Zuidèrpark (op de fiet.e) om 16.30 uur bij de
golfbaan. cooi t de regen roet in het eten dan-gaat ÀLtEEN-de ba{beque door

(vèrzamelen op tENS on 18,30 uur). Het tournooi l,íordc dan ver6choven
naar een andere daEum, ,Julf ie Ín95en blij zijn met zo'n enthousiaoce
begeleiding. Maak er woèr iets leuke Ían. Meer infórmatie hebben
iullie al via de Jeiders ontvangen.

RET
BE

s;ÍEs
TÀIJIN

>>>>>> de ondergtaande reiejee gaan definitsief door :

c E 'N van de reiej'ee dienen te get"uieà.i vi»;; r ..Í op't.n.v. P. v.d.. Steen, reiejee voeEbal te Den Haag
'' XoNTANT.BETÀLEN HÀc NÀTWRLr.IK ooK

giró 2 013 92

I.!ltÉ, c2 : veiErekE op.vrijdagavond 3 juni naar timburg. oP 4 juni een
tournooi bii ,p" Hèeà"'én op 5' juni bij iHaelenn en vervolgen§ terug naar
LENS. De prije za1 zo rond de / 100,00 liggen.
ÍJBNS 81, E2 oE E4 : vertrekken oP zaterdag 21 mei naar LiÍÈurg. Theo, HanB
en Harrie bespreken binnenkorc de detsails. HaarÉichijnlijk overnachten ju]}ie
bij "v.v. seharn{ te Maa6trichE. Daar €peLen ju11ie op 22 mei een tournooi
en op 23 mei bij F,.C. Gracht in Kerkrade. Daarna terug naar LENS en de
prijÀ, waarbij we uitgaan van personenauEo'8, zal rqinde de / 80,00 ultskomen.

de LBNSrevue Pagina I



een leuke Erip voor LENS C1. AIIeen heE vinden vanzo eenvoudig.te-zljn. Meer nieuryE vo]gE z.B.m.er nu -naar. uitszièt, niet door wegenB gebrek aan
een definitief beBluit èn krijgén de-ouders het.

1

p'f 9i
,./ *.r- i I t, I -.^.r--q

,U I T g-.L À CEIÍ: Alexandria, s e- [,]Èus ci': s-s i ,,{i:'**{lf
í \ 81. zwarr-...cl 

.:-'LENs 
c2 : 1-1 * Bt.'zn^tx cit.r,"rns pl-',. o_,

i:'t$c;H ii '' : ;l{&i:i", I ;i, 'Í-';','ïir'!,'.

\ Het. i6 om moedeloog. van de worden_alldie afkeuringen de laatBt.e tijd. tot ir-eliri februari!. neDDen we erg veel kunnen voetbaiJ.en maar vanaf.die datum ia het echt pet. Regen,, reoenen 'nog eene'reqèn. i§, -.; *.rr-r{ :', ------\i*]af gèIope-n ,"t"rd.g 1ag het t.ocale programma er weer ".r, "i. D. àini". +ío. ii,.t
schaduwprogramira vraE ook ondei' de 'haat.. alècËtij E2 t/m 84 en Fr. E/m ra à"d." i"t., Ët 

"""tiental speler..'Bij de overige groepen te weinig epelere en reidlre am iEt.È Èe doen.
. V_oor LENS À1 en 81 hadden.we de wedeurijden kunnen verplaEtaen naar het veld vanoranjePlein-. Toen LBNS gr aààr kwam ÉIeek het-veld onbeepeelËaar 

"n r.iJ tret progrrarnrna-alenog afgekeurd. - .:.. + -.;
LENS À1 zat blJna (Roger??) kompleet op LENS.om te verÈrekken en beEloot toen maar

om naar ÀDo-Den Haag - ÀrÀx Ar te gaan. zí) zagen Robert pronk (ex-LENs) de winnendetreffer rnaken en de I'van llooydonk' -duik rnàken. ook Hans ïerhey werd beieken door de vele
LENSera .

Een aantal vraa zelf.§ goed-in beeld tijdens de TV-uitzJnding op zondag (nieE waart{aLter?). Toch werd er ook nog.door rrENs- getoetbald. via een oliírne'zec rpà.ra" cl op hetveld van Voorburg met 3-3 gelijk tegen Àléxandria.66 uit Rotcerdan.
ook c2 en D1 kwamen in aktie op het veld van Br. zwarE - c2 Bpeelde 

'lechEB 
éénhelft wanE een donderslag en wat regèn waren voldoende om Èe atoppei. Janmer, want daarnaEpeerde DI wer en_zij lieten een goede 2e he;fÈ zien, Laten we hàien dat wè de laat.teafkeuringen van dit seizoen gehad hebben.'. 

I

tJtiw r.7 BÀIrBN ER STEVIC VÀN
;:l';t. " ... ..

i

op dit moment. zijn we nog bezig met
een fegE Eournooi blijkt toch nÍèt
De overige rei6je6 gaan, zoa16 het
belangstelling, Rond 1 mei nemen r,re
overgemaakÈe geld evenÈueel t.erug,

I :"r ''' \-i

ltt

I
l

maar

i1. \}.

-^r-'.- l*: ":\ ' '- .

..l - ::: {, 4
Iv À C'E.K.O LT E

,tii!4P ,
vorige-iweeki'werd er

.r,,* ."+.1? t"r '"r "'

,r'rÈÍ:,r': -,

Iv BTR Í,,C Í' T E N

aI een t.ipje van de aluier opgelicht,
(hoogetwaarechij nlij k) een grooÈ :

niet6 ia minder waar. Otr>

ï'

rN,Í.ER ÀIÀ T T O N A A L V O E T B A T,

op allè velden van de sportcomplexen Eacanp I en II plaatEvinden '

in de cabegorieén À-B-c en D. I
I

.Àan dit_ tournooi genaarnd rÍho Àsbaeeaaor Tropby" wordt'door de orqani6erendeverenigingen jn eaÍnenwerkíng net de_gemeente keihaid gerrerkt,r Àls arreÀ"ààtrgaat(sPoNsoRs!!!) dan kunnen we minimaal 500 buitenlandEe-voetbalvrienden ve"*icÉt"n. HeurnieuwE volgl. 
I

.I i.

.':\}
I

",_,. lrif i r-.9 . ,":
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,ZONDAC 1-7 APRTL

Àlu{Y4IUc : .74 . OO uur

I
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IJ

T E.]\I
I
L--

dé

RAYMOND GROOS
'door -blessu res geplaagde

speJ.er wan D3 ia
DE PUPTL VAN DE WEER

f
I
I
T

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
l-

TfiTERNÀ1'IO.lvlUI.L VOËnBAL TOT]RNOOT
(a77e weiden van Escamp I e II)

27 en 22 MEI
om

N THE Atr'BASSADOR TROPHYI'

LENS

I

I

t.
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I

DE.LENSRE\ÍUE weekblad van de voetbalvereniging IENS
67' jaaigan{,' nurhmer 36

21 april 1994 
|

van de REDAKfuE i
Lever uw kopii vóór maandag in;
wijzigingen zijn tot maandagavond mogelijkl
uiteÍstè inlevertermdn kopij: l

Maandag 20.00 uur in het kÍubgebouw

t
I
I

.TS ER NO''G ÍTOOP??
1

(Dat/daE geeft de burger weer moèd)

- ia er nog hoop, na regen komE zonnegchijn, voor
de gedacht.e : weg met do regienechermen en jacsen,
Ieve de korcE broek en zonnebril ? Bijna werd
afgelopen week deze hoop de grond in geboord en
werden we weer getraktseerd op wat depreeeiee. Het.
uordt de hoogEte tijd dat dit. weer in de uitver-
kooD <ÍaaE. I

I

- is er nog hoop dat de teïraEBtoelen en paraeolE
uit de kaBE gehaald l{orden ? Hoop iE er in ieder
geval sel voor onze tENspyronanen (we hebben er
meer dan é6n) zij konden zich.weer naar harLelu6E
uicleven, $railE heE eèrEEè LENsbarbequefee6t is
alweer verleden tijd; heC za1 beoliet. nieÈ de
laatEte zijn. :,,,

- ie er nog hoop dac we de vogele kunnen horen
Ewinkeleren in de bomen ? voorlopig alleen bin- .

nen, Írant ze zijn ueer Eèrug, die prachtige zan-
gere in de bekende kooicjes, hangend aan één van
de pÍIaren in het klubgebouw. Dat. t.ordr. weer druk
vóor de ÀqcomodaEièkommiàeie om al die spijker-
tjes in de balken te slaan.

Ja, er iE Èoch nog hoop wanc gelukkig, na lange
tijd, Íras er weer een volledig programma efi !.Jerd
er gevoetsbald dae het een Lieve luBE waE, DaE
geeft de burger weer moed en maken we onE nu op
voor de eindsprinc van die voetbal6eizoen,

l
Í{aB ook de burger (weer) moed geefE zijn uiter-
aard de resultaten van one vlaggeechip in hun
hgevechÈi om zich in deze Klaese te handhaven en
C1 en D1 in hun Etrijd om de c-D-één cup.

I

ToE BloE heÈ volgende r

l

Ei zijn weer volop tournöoien, waarbij we één
Eournooi graag onder uw aandacht siIlen brengen,
n.1. op 23 rpril rÉ6t ZwalutdeDtoulaool I .

I

DiL Eournooi betekenE EporÈen voor de gehandicap-
t.e Jeugd - 'E uincers ín de zaal en 'a zonere op
het veld. 

i

Ileeft u aI eeng een G-wedstrijd bezocht? - NEE? -
Moet u toch eens doen en u zuIÈ verBEeld sEaan op
wat voor hoog niveau deze menaen epelen.

Rortom een tournooi voor het goede doeI, waarbij
LENS naEuurlijk niet antbreekE en er meE veel
jeugdelftallen aan deelneemÈ,

Senioren zrt6rdlg
J.C. Ham
Molis Stokolaan 1846
2541 Gc Don H6ag
T6l.: 070 - 367 96 87

Scnloren zaelvoetbal
G.J. v.d. Kloii
Vorhulstlaan 1

2692 BN 's-Grdvonzando
T6l.: 01748.- 18149

JUKO:
Sokrolrd..tlougd
P. van d6n Stcon
Chopinstr€at 103- +-
255'l SV Don Hàag
TGI-: O7O - 397 Ol 54'I
sàÈ16tad.!t rGddldo
A,C.J. Miltonburg .l

Hongotolaan 9Sl .I r
2544 GG Don HEag
ï61.: O7O - 321 A2 AS

Íax(we.k,:070-367 88 62
oÍ; de kantin€briovonbus
(bij do kleino bar)

Trainorsi .

Selekrie zondi! -. .

M.Rog -^ '

Nlcolaas Bootsla€n 198
2273-AH VooÍburg
Tó1.:-O70.- 38-B 83 22

, ^. / ...
Selcktie iitrrdas' 
J. &íóromi
A. Dioponbrockhof.1 1 !
2551 KE Don Haag j;
Tol.; O7OI 397 7273 '

+,

Sotrstlria.t TotoÀotto
G. Kompoiman
BuÍ. KaíÍpschoeBt.aat 90
2581 ÀH Monsl6r
Tdl.: 01749 - 12602

Algem6.n ÉcfÍ€lrdrËt
W.M. Kouwonhovon. - '

Br6m F.oset.aat 21
2552 CZ Oon Haag -
Tel.: O7O - 591 24 74

sEKo sàtrot.döatr 
- 

-
senlorÉ{r aond!o
G.J. v.d. Kloii
V6rhulstlBan 1

2692 BN 's-G.avónzando
Tol.: 01748 - 18149

S!onrozaken
J, v.d. Lrbbo
vliorboomgtrsat 303
2564 JA Den HaEg
Tol.: o7O - 323 35 25

BARI(o: Blr Komml8Eio
mw.l. van dor BoÍg
Kokosnootst.aat 67
2555 XB DoÍr Haag
T6l,: O7O - 325 99 74

EKO:
Evonsmrntcn Kommlod.
mw M. van dor Donck
J6n Romginstraat 37
2552 KA Oon Haag
Tol.::O7O - 397 05 32

Sam.n6tCling bcituur
Voorzineri
J.M. v.d. Kloli
Wagnorkade 87
2102 Cv Heometoode
Íol.t023-Zg 27 65

!4:
A.M, Corot
Hongololaan 589 -

, 2544 GB Don HaEg

' , Tel-: O7O: 387 1O 96!.

''.Lii'' :'

' GrJ. v.d:'Klell
' '. Vorhulsdaan í i

PonniíomsàlitoÍ: _ .-

A.H. do'Groot
Poniklaan 25
2564 tv Don HEari -i.
Tol,:O7O-325 t5 50.-'

| 2992 BN' 'o-G,svcnzando
.Íól:: 01748 " 18149

P. v.d. Sleon -

- ChopiNtraat 103
2551 SV Oon Haag " .

Tó1.r07G397 o1 54

2652 CZ Ocn HEEg 1 .'
'fal., O7O - 391 24 74

sók.6t6ris:.
W,M. Kouw6nhov6n
Bram Frosstraat 21

KONTRIBUTÍE BETALING
Po{bank 33671 1

Rabobank .12S924229

TERREINE{ EN I(LUBGEBOUW '"
Hcngololaan 600
T6l.: O7O - 366 13 14

uw redaktie
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UZT DE ARCHÏETDO
1959 - om prèciès t,e'zijn .príI 

'riua

FgUDT IJENS ,roNcr heÈ daglichr .'li: .,.
Deze uitgave is bedoel-t',;bor a

(een reie dcor de { LENS ) rijd)
n,' I è.:

van arONG ÉENs

LENSleden van I tot 1g Jaar enhet ligc i; de bedoel íng _om dit blad ndeffjkg !e .IaEen ver6chij nen: enbeval àIler1e i'i'nforma tie op jeugdgebied. Er wordt due een duidelijkescheiding aangebr
voorzlen]_ng naar.' de'1eden..,rHgt. blad wordt sep

acht in de opze t van informaEie

os
de

lle
maa

"' |.,rf r:-. ,-rl;t ..

eerEte aflelerlng

j eugdleden en be1 angstellended.
araat. verzonden .aan. aIle -

Door de 'toenmalige redakEie wordt een oproep gedaan om dit nieuweblad levend te houdén rrDit blad geeft juIIiè gelegenheid om ander led,en ook van' julliepennevruchten te doen g.

l
enieCen,, r zo Iuiàt de
eugd.een bijdrage gevraa

reclame.
gd in de vorm van verslagen, verhaalt j 9s,.

Er wordt van de
lre t enswaardigheden etc . HeLaas iE de respoire ( net als tegenwoordig)' irihil en ie àIs men hetachceraf bekijkt geen 1ang ]even beschoren

om nu tè zeggen dat onze br
Na 2 j aar onregelmatiIIEvenbus ver€topu i6 geraakt door a1le arti

te zijn ver6chenen dienr zich in 1961 hét
kelt j es. nee dat zou
verval aan .: r'Want

overdrevèn zijn..Om precies t e ,zeggen hoe heE zit : de brievenbus
d Èirijt, maar duidelijk is dar de Eoenmal-

q
age red

ge
àkri ledenNu raken raij even de draa

ié lee bIèven".
eechce fanatieke doordouwers waren, lranE in 1966 (januari) probé€irt men opnieuw het. bladnieuw leven in te blazen nèE de kop 'rDe wedergeboorte,, .

Het blad zou vrij 1ang Etandhoudèn om Etilletjes op te saàn,iri de. IJENsrevue.

TeksE i6 letterlijk over genomen,

. 1. ' 
,l:

- .fong LENS - Houdt tENS jong =_ t.egenwoordig kennen we een epeciale editie,,.Éelkejaarlijks uitkomr onder dè Efue1 :-,;oN-c Lsfis', en.wordt verzàndà;. ;";;-;ii; reden enbelangetellenden. De inhoud ie een' sei zoenoverzicht van alre^jeugderttaiien, va.af-.1993 is deze'uitgave komen te vallen onder de veranLwoordet i: ÉrreÍà 
-ran-à! 

iedakËie insamenr+,erking meÈ. de JUKO. .

FI,ASH & BÀCK

I.§

PUPTL UjJjI DE ViIEEK

RÀYUOND GROog was afgelo-,
pen zondag de pupi] van
de vreek; samen met. zijn
vader en moeder had hij '.
eerst nog even in de dui-
nen die bekende ',Mars"gelopen. Opmerkelijk wae
dat Raymond kon rekenen
op groÈe echare

supportè16, die hem }uidkeels aanmoedigden
b1j het insqhj-eten van de reservekeepei. Uij
zag.een opannende wedecrijd, waarbij het.venijn in de Et.aart zat. À1s zijn sÉerepeler:
kooe_hij aRED sPÀ (ja,ja hij is'en.blijit
papulair bij de jeugd) en met. hem. ging-hij
oD de tóto -

IIÀPO FIIJU/VIDEO stelde *.aero.. d.r. foto,"
geheeL betangeloo€ ter beèchiiking.
De foba'6 van à1le vorige ,pupillén, van dit
seizoen kunt u bij de kleine bar bèwonderen,

llet kan niet op want a.6. zondag bij de wed-
EErijd LENS - Foroholro hebben we wàer eenpupil van de wèek en weI UÀRTIN KIpp - de"
'ALL-ROUNDER, van D1 . Martin t e verwachEenje om 12.45 uur op LENS in volledig LENSte-
nue, voetbalschoenen en naEuurLi.ik een trai-
ningspak. De beepreking, warming:up - a]1es '
maak je van diqhtbij mee. Na afloop op de,.,
foto met jouw favoriete speler en íatuurlÍjk
cEaat EÀFo FILU,/VIDEO SiaranE voor. uiEefeken- rde kwaliteit foio'6.

t

++r--+rt\.í

IfrdAltlí,il'
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';t,,;''-.l ..-I-. :i+*.lr
r..i"l. ;^,' :;-.;;l 1,'

.r. - L- -. t {. , <..J*.:, , \-
.ï'lË1.

T U S S E II S'Í À Àf D->,,,,' daar her ae taJrgte riJd eehier bryoiài5r. rr't..',. ,.'',,.
bsoordelaarg te vinden voor het in6t.ant. houàen van de eij-trofee, cietË u tt..ot, ..nnu" ., , ,.'
EuBeengtand. Uw redaktie heefb, maar de taak op aich genoneD om tot.aaD het eindelvan teq .i.' Iseizoen ksrigtig net de punten te gaan Etroaien. De yraag blijft nu alleen nog.of de E=.7- ,:i _

Erofee volgend eeizoen nog beBEaanerechE heefl . -Wij denken van wel, maar dan-in'een indere 
- '

opàet. Hoe? Daar.Írordt over nagedacht, wanE he! zal toch een schande zijn als deze t.rofee in
het niets verdwijn!. . . ,.1 .- , .r.; , : ,.-..-,

- À.9 kop gaat op dit ttroment Err.lrË Àppotltor,oil en EoÈk vBE grrrlrooÍJ, op de voet gevólgd
door Frcd sla. Deze drie voelen de heEe adem in huh nek van Earcal Zaa]}6rq. Gaat PaÈrtgk.;;or-,.
Pulat.r nu Éinaetilk onttroond worden? , ,!

..::-'.,.22".',a.

rN-.B1.,T;TF IlTEV.ER-ÀNONÍEMI . .
KenU u d{e uitdrukking, ge- veèI te ,eeinig wàardering ia voor deze laat-
liefde LENs-gemeente? De
r+ri j egeer, die deze diepzin-
nige blijfepreuk bedacht, is
om önvèrklaarbara redenen
alcijd onbekend gebleven. r '-l
ÀnderE zou hij oË zij a1lang
wereldboroemd zijn gesrorden,
zó vaak ie inmiddele diene
principe nagevolgd. 'r.'.
ÀIIeèn in Nederfand aI hebben we dè Bond
2onder Naarn (het ie mij onduideliJk, welke
eport zij beoefenen), de Zangeree zonder -'
Naam, talloze NaamLoze vennoot.Echappen
(N.v.'B),, zoale daar bijvoarbeeld iB, ik

veld !

eue der Mohikanen, die de zondag gebruiken,
eaarvoor hiJ ia bedoeld: afs rustdag. De . ? 1-zaterdag?oetballer brengc deze r,relverdiènde -- '

. ruBEdag hoofdzakelijk door met het.nutrigen.' van Ehee, bereid Volgens de eeu9enoude En-
'; gelee traditie. Daar de tshee duE, zoals elk

voetbaldior weec, de epit ie waar de rugt on
draait, sordt zíj géze!' onder vantwoorde-
Iijkheid van een daarEoe opgeteid deskundi-
ge: de Eheeoloog. Mocht u we1 eene getwij-geld hebben aan het nuc. val1.een..dominee bin-
nen onze vereniging,- àan'weecr'u'Ëei nu. op .

gezetEe t.ijden cixqulÉirèn er:geiuéhÈen, dar.
een enkeling de rudEdag miabiuikc .om in hec

noeBr maar een willekeurig bedrijf van mijn ooekend onÈsEane kaEerE to lijf. Èe gaan,
familie, Àb Shirt Promotiè N,v.. Dan zijn er Maar volgene zegaman,rari (wieÀa aèhÈernaàm i' .

noE de zichzsff Íregcij ferende LENs-nedè- I ik, ale vorEtokte végetarièr, nièt eens in'
t erk(EÈ)erg op de achtergrond (het mag gaen de mond zou willen nenen!) is daE w.s. rod-' -,'
naam hebben...), B.Z.N. (dè Band Zonder de1 afkomet.ig van rrde Zondag!í. Zij zouden '"'
Naam) en, vranE daar Í,ril naar eoé, u0 bioed- àogal jaloerÉ zijn op dÀ àcinavaetígheid v-an' .eigen dominee-. onze zat.erdagrvoetballerg.in hun geloofebele-
Inàerd66d, u leeEE het goed: ik blijf lieve ving....,
anoniem! i'Maat' beste Àd; wij ken-nen'je doch OndËrtuseen vi,ae de redaktie, toen ze hec .' 

jr -.

a1?r' zulE u zèggen. iIa, rnaar het grote pu-' Ànerikaanlse Tv-avóntuur in rook op zagen '
bliek nleÈ! Want op Eijd beBefÈe ik, welke gaan, nogal eh, uit. het veld geslagen, maar
'iÀmerikaanBen toqBcanden mij Èen deel zouden dat. Erok gelukkÍg enel bíj. Zèker toen ik,
vallen, als ik heE verleidelijke aanbod van om heÈ een beetje goed te maken, beelóob om '
de redaktie zou hebben aanvàard,'ord ÍLrvE'oN''' de VoLTAr.LIGE.ràaaktiè te'Eraktéren oo éeh
SÀTELITEn onze boodschap op tv !e verkondi- " ronàje uit m.ir eigen' portemonnee t oÉgàfuchd';
gen. Hec ie in de States de geeoonate zaak daE ik deze misEie Eot, een goed einde ge--'
van de r,rereld, daE Tv-domineeE de tol .voor,-.- bracht had, lruppeld.q ik naar de bar en be.;,- ..
de roen noeten betalen, en ten óndergaan aÀn' .steldè bier voor de' redaktie; maar'wat zou,'..'
geld, drank en lekkere wij-eh, sorry lieve ' ik'zéIf nóu neneir? Het zweet liep mij over --'
lezereÉren. è rug, wat r,ras de verleiding toeh, Sr,_o.gb j ..GremdaaE van de VPRO, die heÈ in het publiek
doet, mèE Bpekjes nog we1 (jaaoes), naar het. Ik hakEe de knoop door en bescelde, zo on-
ergsE van pI ier hiJ doet heÈ in de zaal! Ik verechillig mogelÍjk, een sobere À.À.-drink.
digtantieer mij van dezo, het domineee vak.. .,,"4.À.-drink?!' zult u.denken en dat,,dachc ik -.,-bezoedelende, lraatJ eemakere,' al§ rechgge-èt 'l r o'c;Ë.1;À.À.?' 'ÀJÀ. ir i""rlLp lt 'uit'tèn .,àoÍj t-:.1
aard veldpredikanE doe ik-heÈ. alleeil inrhet::.,.'dat de redaktie 'lB1'kon zeggen, was ik uit. r;,,

Een groep, die heE ook in het veld doet,
maar om gelooferedenen alléén dee zaEerdaga,
is natuurlijk de zaterdagafdeling van öirze
c1u-b. OmdaE deze jongene in de LENSre.vueJ
ËtelseLmmatlg onderbelicht worderi èri due in
de anonimiceit dreigen tà blijiiénl 'Éieèg ik
van een SBKOIid heE speciale verzoek on hon
ook eenE in het EpoEllcht te zettèn. Mijn
zeEsman, die overigene onbèkend'uenaÈe te
blijven'(Ezeg naar.fan en over m'n achter-
naam kunnen we ook kort zijnn) vond daÈ er

de kancine verdwenen. tlet ll1u6tere E$reetal
keek elkaar in óÈpérste verwarring àan.ed
zei: 'rÍlaar zou dÍe.rnau in hemelsnaam .nàartoe -

zijn?,. Ik Epurtte:. inmiddels al ,een paar,ï
EEratèn velder op weg naar mijn eerEÈe À.4.-
bijeenkomat, die ik glad vergeEen was....

DE DOMINEE ZONDER FÀÀM
p.E, A.A.= Ànonieme Àlcoholistèn alias Ano-
nieme Àppelboohpj ea.

(naam en adree bij de redaktie bekend)
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-(E= 
II§' §enioren Kommissie

IjdezÍ,lsfg ( DooRDEItBEKsE ) wtiosI,ntlosM >>>>>> Door d.' ,"iG af keurinseà moeË.ri Là., -,. '

aanEal tearEB v66r eind tnei nog behoorlijk veel wedEEïijden ' afserkon, ' zodat ook door de ieeÈe
nog we1 wat wedEtrijden door de KÀIVB zullen worden ingelasE. Let u dua goed op de publika-
tiee. omdat niet iedereen door de weeke beechikbaar ie (werk of verplichtingeÀ thuie of
eldere etc,) zaI er nogi wal eeie een. beroep -op. dire en,gene van andere Eeama worden S:ga.an., .

craag rekenen wij op iederg medewerking in deze, Bedankt !'

r. \r ,--" i, !t r '' '. , '*'-i-.. - 
t't' "1

DoÀd.rdrg 14 rpri]. 1994 t . .- zooà"g'rz 1'p"if,tggl
rJENS 2 "-.- DHC2.' .-1..- 0 :.'LBNS ,t' '.'.,',|,: H.D.V.S, ! .2 .- 2
LENS q - BMf 6 .'.2 - 17,.: -. LBNS 2,...'. ._:/: * Rr,JswrJK 2 ..'2. -,1i.ïs4- ., -, rT r..3'.; HEBÏT 

- .ji.,:olE§: i ::. : l :.:
- : I '.-'-LENS 6 .'..' vnr.r' -.

CCCC ,, ilË§E:i;" ,;,-.IIiÉ'Í^* à i -;:.at

r.rng - EERríEs o.v.s. tz-ii : - "i. ^i ., ''"t' '^''.-.. ' 'i.
ffiewe<iacrij<icueeÉn2degradaErePioeg",,*.Àeen2-2ge1].]k8pet
heE eindreEulEaat.. ÍrENS starEEe de eerBEe 5 ninuten.st.erk, wdt. a1 direit. 2 goede kànseà töt
gevolg had; heE vizier iitond echter nog niot acherp genoèg, iodaÈ hec openingeof foneief géen
doelpunt opleverde. 

-Daarna 
zakte Í,ENS ver Eerug, veel..onnodig balverlies lag hieraan ten

grondelag.
iaar vooiaf voàr lfewaarschuwd wae' bleËk ,rit i'à ko."rr,. bij één van de epaarzarne.,uitrlàllan vàn
Hermes D.v.s. r,risren. zij t€ acoren, Àangezien Hernes de-Iaacàte 3 wedat.rijden zonder
tegendoe1PunthadgewonnenzouheEnua11eenmaarrnoeiIijker.worden.',

rn de 2e hàltt, waarin LENS veel mèer inzèt in. agree.iviteit itoonde,' 
zac hec.r"íi5n i., t.t -

laatate kwartier van de wedetrijd, Binnen twee mÍnuEen werd de achEersÈand door fiaaià '
ÈrefferE omgebogen naar een voorEprong. llelaa8 keam Hermee D.Vrs. door een direcEe vrijè
schop Èoch nog op gelijke hoogte, Door. ,een , 

zwakke èer'ece helfc werd. mogelijk een onnodig
punEvergPe6!.d.l-,..',.-,-.'.!':h:..t,.-,'.,,,..,|

Komend weekénd wedeión een thuiewedsÈ1ii-a 1iógr1 porlnàicir) walrii'beeliec gewonnen"moet
worden; o1 ,afetln! !e gaan nèmèn van de-3 {é§iadaciepfaàuèen. . , ". - ..: .. ::..,.
Ton 's-ciàÍeidijk

i"

1
-. ti .,' ,,

',- -.rí ! r :ti

I
,l
:r

I

WEDSTRÍ,,DPROGRàIOÍA DONDERDAE..2X. APRÍT, 7994

19 .00
19.00

LENS I ;- -'r' LYRÀ 6
R.K.S.V.M.' 11 '.r- IJENS 7
(Sportpark Polànen, HongÉar)

. ; ;: J.,i.Íj t ..'," :
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V{EDSTRT:ÍDPROGRÀIdIí]I ZONDAG 24 APR,TL 7gg4
tiid thui§ oulenr, scheidsroehtr: veld

14.00 IENS 1
11 . oo IjENS 2
r"2.00 DuNo 2
10 . 00 DtIo 5
11.00 IrENS 5
14.00 llasaenaar
12 .00 DUNO 4
1ï.00 LENS 8
10.00 Dzs 5
tE? OP: LENS 3

i à 1o /s21
rLoo / 62\
3081/s5s'.
3118 / 55 6
31oo/562
3131/ 5 6 9
3246 /621
3286 /646
3 31s /5 81

Foreholte 1
Àlph. Boys 2
IJENS 3
I,ENS 4

3 .-" . .-." LENS 5

- LENS '1

,; - osc I
. ,i!.. i' LENS 9
GEI{I JZ IGDE ÀÀNVANGSTI']D

F
N
N
N
N

-0
,M

A
.,
.7
N
N
N
N

, , v, AÈe; li' . . .::. 'i
: C,.r, M. v. Rijn ...
., chariEe r.. r,c. Kaptein

r .1.

1,.

2

li.
Bunk

I

WEDSTRÍíTDPROGPÀIIBIIA DONDEEDAGí 28 APRÍL 1994 "J
f

HVB . lrUB . TOURN. N. N.19. oo Blauw- zwarÈ 3 IJENS 3

WEDSTRT;IDPROGIIRaJ,IMA ZONDAG 7 TIEI 7994

14 ,00
10.30
11.00
11.99
1l_.00
13.00
13.00
13.00
13.00

H.M;.S.,H.,1;,;3.
-H.M..S,H. 2
'LENS 3' ',.
],ENS-4.... .

LENS 5
LENS 6
LENS 7
Blauw Zwart 8
I,ENS 9 , .

zoqEermeer 3
LENS 8
svH 5,

:.o:.o/s2L . . .
1100/621 . .
3058/555 '.
3093/s66 -.' .
3079/562 . .
3L04/569
322s/627. ,. .
32St/ 646
327!/68r ..,.

.M. GoverE

. G.: te Paa "

. . Huis i, : ".

.: Flanderhijn

.H. Bakker

.N.

.N. ,

.N.

.N. '.

I,ENS
.LENS
R.K.À
I{i,pPo
BTC 3
R.K.À

1 .....i
2
.v.v, 6
lder 7

,c
'1J

G
M
M
N

rN
N

.N

'.+ '1
.>

.1

.2
.v.v. 9

TaÀÍlqIríGEIU lo"ftT eESEEEI(?EERIT.EÀÍ : ELKE DONDERDAG 20-30 uut

OPSTEI,IJINGEN >>>>>> LENS 1
'i.!., , .' - LENS 4

LENS 8
LENS 9-:

AFSCITRT,.jTVEN

wordt door de trainer EamengeBÈe1d
a16 vorige week.
zonder J. wit.Eing
Denk aan de gemaakte afBpraak!!!

( o1
(36
(35

Lln
t j/m 1.

Br.r PROBLEMEN : G. v.d. Kley (01?48 18149)

1,,Í G'G ,NC ?]88 R E T!IEÀÍ :

- b,g.g, s. de Nennie (366 12 981

vcrn' d,e'ZlY\', lc;.,dder

íENS 4 SekeriB
Hei j nen
de Groot
DuiveÉt,eyn
Kuik
Khammar

ENS 5
ENS 5

LENS 7
LENS 8
LENS 9

F.
$.
À.
G.
E.
K.

(32 à 1? 30)
(s46 10 88)
(325 15 s0)

891 17943 )
7 73 00)
2 02 10) - b.g.g. A. Elnahi (323 96 19)-.. r

DUNO " f

DWO .,

WaëEenaar
DZS "

Mgri Nol.enËlaan 9, tel. 3685363
Wèsterpark, Heuvalweg, Zoetermeer, te1. 0?9-517899 ,
CharloLtesbraat 7 (Kerkehoug) , WaËsenaar, te].'- 01751-79748
ockenburch, te1. 3581804 : ''" '

Lcings Qe sÍ)orL@n

UI
LENS
LENS

T
1
,,

S,I,ÀGEN
- HTSV' 1- .

, - DSVP 6 3
l-
4

WEDSTRT;ÍDPROERÀfuA\ ZATEEDAè ZS EPNTI Tgg+

14.00 ll,

ul

1.035/006
1o6S/013

. Moerenhout

.c. MerkeaEein
esterkwarEier.1 -
aaedijk 4 . -

LENS 1
IJENS 2

H.J
L.B

de LENsrevue pagiDa 5

L,:itr{ïffi



Eventueel afnelden en inÉormaÈie bij ilohn Boerema, tel' 397-.?2 73,.
Àfmel4en ÍrENs .21, b -ij B',.v.d. Nouland,.,te}..:01719 -. 34523L4. 

i.

L T.G G.I .OÍ E"'" T E R R .E .ÀI E ÀI:
vteEterkwarcier lr oëkènburch, 'te1. 3238852
Maaedíjk . : ll,ange Kruieweg, Maaedijk, te1. 01?4s-13384

!rl ,+,,

ZAAI,PROGRAT{MA

urTsÍi
tleBElandia 5
DEVJO 2

ENAG
ZRRL

vo€TBQL
j 4.'

,\:,Í,ENS I
NBNS 2

1
LI

ÍIÍED S T RT,,ID P ROGRAIIIMA -:.
1i i, (,1,{ r? .1.1 Ir':.'.(.-:.d) ;':',.í '

irl
MÀÀN 25-04
DrNS 26-04

19.00 THE YELLOWS 3-._; - LBNS 2

19.00 LENS 1 , - .rÀr SWÀDESII 2

D'À
R1B

Ovsrbo6ch
Zuidhaghe

N.N.
" ''À. t{agener

L I GG I Ng SPOR T HA LtrE{i ;.:r.' :..'í:
ZUIDIIAGI{E I Melia Stokelaan 1201/hoek BereeEèinlaail -
ovÈRBoscH -''r vlaakamp 3-5 - ' -

J rr lí @ ii,ï'#;i{i:ïïJ,fl1:Hï:r:flïïï#rliïrtr#u ;;

,."i

WBOSfnfUOpnOGEÀ[ÍUà À-B-C-D-E ér F JEITGD

f''r:. - -',-, ..r.;gq0i.! j;:.r,i",ttt - {
- . .-r..1Íji l)i I

:
ÀF B E L LEN voor de wedstrijden/tournooÍen alleen bij PauI v.d. sEeen '
(3970154); zo spoedig mogelÍjk. doch uiterlijk de dag voor de wedetrijd voor
19.00 uur. B.g.g. bellen naar Àrnold van der Donck (3976532)
in uirergrè nóoà noq op de dag àe1f bellen'inaaf LENs (i66131i) Èij'. ièmard
van de .TeugdkommiEsie.

l-, i '
Írftal datgm aanvano t6ggns(ondsÍ uit/th,uls. veld/tsÍrein : sam.k I-ENS

23 apr
23 apr
23 ap:r

Lr ,45
À1
B1
B2

:i
c2
c3
c4
D1

D2
D3
D4
D5
E1

E,3

F E:4
*;;

E6
E7
E8
F1
F,3
. .:

ZIE KOPY nieuvre
LENsEournooi .
ZIE KoPY nieulre
LENsÈournooi .
Lyïà C1
zIE KoPY nieuwe

el ftal Ién
. thuie
elftà11en
. . thui.E
. thuiE
eI frallen

LENS À 2
v 2/3

'. '. 'i z/z',. v1.'

en bij
11.00

apr
apr
aPr
apr
aPr
apr
apr
apr
apr
aPr
apr
aPr
apr
apr
ipr ;aPr.' i

_ aDr "r
.apr.-
apr-^
apr
apr
apr
apr
aPr
apr
aPr,
apr
ap{.
aPr

23
2l
26
23

23

26
23
23
23

23
27
23

23
2't
)1
.it

"23,
2'l

. 23'
23
23
23
23
23

.27
23

apr. .11.00
apr 19.00
apr...

14.00
10.00

10.Ís
18 .15

evenÈ.uesl derde ronde C-6én
ZIE KOPY nieuÍ,re oI ftallen
zIE KoPY nieuwe el fEallen
ZÍ{AlUI.IENcournooi bij llBs

."1' . :

. DaaI en Bergselaan

t,,

13 .15 (auto)

j
ij
tj
I

lIj
I
Il
Jj

10.00
14 ,00
10.00
14,00
11 .30
14 .00
14100
14.00

LENstournooi Ehuis v 1
evenÈueel derde ronde D-één cup
zÍ{ÀLt wENtournool bij vioa Melié stokelaan
zwÀLul{ENtournooi biJ Devjo oogteinde/vbg
Zt{ÀLut'lBNÈaurnool bij Devjè, : :', ooate-inde/vbg
zÍ{ÀtuwENtournooi bij BHT . . .. Hengelolaan

09

09
L2
08
13

,00

,30

. L5"

(auÈo)
(auto) '

ZWÀJ,UI,IENÈournooi bi j
SCHEVBNINGENÈournooi
ZwÀllrI.lENtournooi bi
scÍIEVENINGENÈournoo

10. o0 ,r .ZÍlÀIJIrlÍENEournooi bi
14. oo : scHEvENrNcENtouràóo
09.00:' ZWÀLUI{ENtournooi bi
14 : OO,],ECHEVENINGENEOUTNOO
14 .00 'ZwÀIlrwENEournooi bi
14.00 SCHEVBNINGÉttltournoo
L2.Oo . ZWÀE1 WBNtsournool bi
!2.oo ZÍ{ÀLlrwENtournool bi
12.00 ZgIÀÍ.t flENtournooi bi
09.00 ZWÀlUIlENEournooi)bi
10.00 Zt{ÀÍ,UwENtournooi bi
10,00 ZwÀluwENtournooi bi
14 .00 ' LOOsDUINENEournooi
10,00 ZtlÀI,t wENEournooi blj
14.00 LOOSDUINENEèurnool

' 11.15
. 13.30I 13.15

13 .30
09.15
13 .30

(auÈo)
(auto)
(auto)
(auco) -,

(auto) '
(auto) l

Lakwa .. .J. v. Beerggraat. .

uit . .HouEru§Cweg .,

KMD . ,..' Noordweg/tt'ringen
UIE . . HouEru6tsweg
Flaroingos sppark Pr. Irene
uit.". ., . - . , llouErug-Eweg ,
Dso -v.Tuyl1 ap.park,/z'nger - 07,.45
uib . . . IloutruEtlreq ..:. 13.30
osc.-.'.::r. -vlaineiÈurd .--. . :.13..15
uit .. HoutruEÈweg . .13.30
DSO v.Tuylt ap.park/Z'meer 11 .00
concordia BraseerEkade/D . 11. o0
Dso v.T\ry1 Bp.park/Z'nèex 11. o0
cravenzande ceII,.sp.park - . ..08.30
OSc . .'' Vlamenburg :". . -09,00
oDB À1baïdagtraaE 09.15
uit. Madestèl.n ,.. 13.00
Àreh/Ornas BuurEr,reg 09,00
ulE Madeeteyn . :, . 13.00

(
(
(
(
(
(
(
(

auto) '

óur.ö) 1

auÈo).;
auEo) .
aut o)'
auEo)
auÈo)
auÈo)
autà)
auEo)
auto)
auto)
auto)
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B T;Í Z O IVD E R, I' E.D E I\I

aanwezig ,feugdkomrniaeie : P. v.d. Steen en À' v'd Donck

. I,EBS ONDENSTÀÀtrIDB EOPY BEIÍg GOBD DOOR I I I
,i' 1. t ,L',I

- voor neer infornatie over de Èournoóién : zÍe ÈournooioverzichE ;
'..i. I

r:\ -

. t't-

uit
uit t

uit
uit

àuto)
auÈo)
auEo)
àuto)

N'T É.A W E ,E LtF I A L I'..E IV rtr>t, zoal6 we al. eerder schrevqn gaan 'r''e de
konende periode" ook a] een:bdar wedeErijden Epelen. meE elfEallen ,geright ap het -konende
Ëàirà.".'W" verzoeken ÀME Àpelere die Èij dit soorg wedstrijden ataan opgegteld om !p!!

" Èà-rartà"" rii:di de origliEfe íENSkou".n en een vrÍt broekje. .HeÈ shirtje nemen -wij mee.

vLi-riÉ.;a"s 2i apitÍ hebbeí.we wedacrijden geregeld.mèE Quintua.en wesÈIandia. -1.1ij ._

komen meE niéuwe téame en daE weten zij. Wab zi j ',doen. weten .wi j niet; mleechien de oude
teams - migschien de nieuwE. lle zuIlen heÈ we} zien.

PÍiOGRA'I{M'A
.00 uur Quintu6 Àl-.
.OO uur Q'uineus 81
.30 uur weEtlandià c1
.30 uur. siesÈlandia c2

' ]tà'

- tENs À1181 corÈ
- LENS B1/cl conb
- LENS c1/C2 eoÍnb
- LENS c2lc3 comb

P. Dahoe - s.
v. Lgon - F.

... .i, -(, : +_1.

-r .ii I t ,,,r'

' de f.eeuwerik '12 .30
:, de: Iieeuwerik 10.3q

lloge Bomen 11.00
' gogé BoÉen 11r 00
' 1.1 ::-.,-
I -r' '... :1 'rr ,' r -r

ËET
74
l2
1-2
l2_

,DE, o.P. s Í8..1'LTNCEÀT
r--, .'1.. ,Í., :
À1/81. coDbiraÈto
J. Houtman - M.
s. schaapveld.

':'n. v.d.. aerg -'N. Degermenci - J. v
MabÈheijer - Í. ozaemii - P' Pronk -

)l
IJ

LEIDER : R. RomboutE

À. Àkkabi - R. Balraní -'F. Duran.- Y. Elakbi
van't Klooster - R. Niamac - J. Pronk 1D.

T,EIDERÍ, : À. ie-Gravendijk en F.

:_

. Dienan '- 'F'.
K. Ruward - J.

el Haddioui r''
sandifbrÈ - ''

j tl. eroot - 'l ':i
Ramcharan . -. À.' sen.
sPa' '

cagrhi -c1/c2 coEdriEatiè
R. Kreulerl - !1.
H. de Zeéuw.

Léder
.,'i

ira"-à -'i. cijntjé - M, oijksiaar
- M: Lucke'schiphort - R. oemed -
-,;'. - !ÉIDBR,.:, F.,.Grene ,, '- ,

81,/i1 cirEbitlÀtt. -
J. à1 Haddioui -

' c2/c3 c@biDatl€
, rÀ. ,.Hagedoorn - R ',R. vrèèswijk,

TOORNO
regeltjes bij

-i

- M. v.d: Elonck
Y.r.ozeoy"-'D. v

. ,:.!] i r' r

Essiad - M. Gokkaya - s.
e1 Magoudi - D. de Roo - c

.d
F
SEeen -

s. À1ting -
Rlopstra .- J

:- !*.4

copi6 -

EEIDER-.: K. Frij Eer€
qPfPckgl

, '*,,. j,., ,§ ,

, : ' ._

I C Ë I >>>>>> neg even eiel en kort wau belangrijkq

i +:i,i! ;: i.

or-ovERz
de tournooien : .

- roken, en drinken van a:.cohot itt.c"r, '.ti"rrgsEe verboden:

- neem alÈijd een trainingPak. waÈ Ee eten en te drinken mee.
. ,! ., , .- .-- § . I -.

,1. Br,r,yr sPoRrIEr': winnen ió echt ni.et het belangrijkste.

I eÍ,tE epelers van rJENs zijn bij dei prij euitreiking' aanwezig.
| "è ( í

= 
l"r li5 ' tiri j felachtig weer naai ],Efis (i6-61t314)' . ,,;' '

-:.
-'iE hets programma afgekeurd dan mag 5e chuie blijven. '

j

eÍ'ie'ge"r, óchadgwprograrnrnl. , . .''

.l

- ouDERS OpcEr,Er ] ,oor d.' urr-;ou;ó;i;i reken'en we àp vot-

i . .iÈ ,_.. I af : : i, ,

r,l', -, r',- I _.,,
Z W A L tI W E N T O A R N O O I t ÀI >>>>>i oP 23 aPrll organieeren vee}
vereiigingen tournooien. DiEmaal 'allemaal in het- kader van de zwaluwenj eugdaktie ...
(Eehanóic;pten jeugd). Br 6Eaat. een 'co}lectebu6 bij aIle verenigingen en.q1e è!!E
àÉ;i;;ilr": IeiÉerË en EoecchouwerÉ hieï'ilu eerÈ ,1,50 in zouden gooien dan hPlpen we ÍEeÈ

z'n a11en de gehandicaPÈe Jeugd. DoEN EooR llt
":. .. . .. r J r., --i
l--, | ,. !' ,i -. .r r"-ri'
LENS À 2 r gourDooi op tENS meE drie wedgtrijden van 2x2O mln. legen Laakkr.earLier, RCL en
Weeclandia. Prij EuiErËiking om 15.30 uur. OPSTELLING : als bekend'
,óND;i , v.rv.di spek - P.:zeemeijer. MET : w. van Diemen - R: N{ameE en R' Riemen'

;.: :.
,'Ír '.: ' ' - r-,.t- ',-, - .1, .

. de LENsrevue pagina ?
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. i,rrr r ..: .-.z1, : -- .i r{: :,:!.:a ,_, -
: een Eournooi op IJBNS met drie wsdstrijden van 2x20 trIin, tegen Quiek.
Ev en RcL. PrijguiÈreiking ain L4.45 uur. opSTELLING : als bekend.':-
Ír. Sendar, D. v. ZuEphen. MET : À. èI Haddioui.

!ENÍ! c,t r julfíè gaan -naàr HBs r voor vier wedauiij den ,van. t:i1a rlin. tegen:HBs, DWo,lDHc
.entaàkkwarcier.PriiEuitreikingom17|30uur.oP§TEIJtING:aIgbekend.

EENS D;1': heÈ LENstourriooi voor, ju11i6 met.'vier wedBErijden van,2x14 min. tegen VtC,
DHc, Quiqk en"Die Haghe.- Prijeuitreiktng ài lF.oo uur. De vinnaar gaat naaq. de finale op
5. met bij DHL. oPSTBLLING : a1e bokend. ;. ' 

..
,tr,

LEta D 2 : op de valreep toch maar ingeachreven voor ju11ie. À1 die afkeuringen de
taatste weken dat is Èoch aok nieE de bedoeling. ,fulIie gaan naar Vlos voor vier i,
eedEÈrijden van 1x18 min. tegen VIos, Dso en Maaedijk. PrijBuitrdiking oiÍr 13.30 riur.
oPSTBLLING r -alq bekend. ZoNDER : R. Kaffa en P. van Gils. LEfDER : ?
oà winnaar gaaL naar- de finale.op 5 mei bij DHL. .- =,, | _'' _...1
f,ENs tD 3 : heEzelfde .verhaaL ale bij D2. *Tu11ie gaan naar bevjo. Vier wedEtrijden van
1.x18 min. tegen Devjo, Zoet.ermee, SV'35 en DWO. Prij8uitreiking om 17,3o uui.
oPSTELLING : we ve.rwachten alfe 6pelerB. De winnaar gaat naar de finale op 5 mei bij DHL.

' l' i'
LENS D { : vervoer iE echt nodig om bij Devjo Ee konen. Vier wedE
tegen Devjo, Quick, oDB en Tac'90. Einde tournooi om 13.30 uur. O
oPSTELLINè :,we vegwachlen aLle epelpre. De winnaar gaat naar de
bij DHL. * .: * I -' :,.
LEls D 5 : helemaal naar BMT voor wier wedEErijden van 1x18 min. Eegen BMT, l{BS, , _
L,aakkwartier en. Ctirick stepe. Einde tournooi on-17.30 uur. OPSTEIJIJINé : a1e bekend. be
wiruraar gaàc naai de finaie,o! 5 mei bij P8..,:u,
LBNS E 1 : op 23 april naar lJaakkvraïÈier voor vier wedetrijden van 2x10 nin, Èegen 

-Delfia, DWo, Vredenburch en [akwà. Einde tournooi om 15.45 uur, op 27 eprll. naar
Scheveningen voor drie wedBtrijden van Zx10 min,' Eegèn Schèveningen, HBS en Tonegido.
Maar eerat foto'§ maken van hèt tearn. Eindè tourrióoi om 17.15 uur. OPSTEIJIJING : alE

' bekend. -

LBÍs E 2 r op 23 .pril naar tofb'vàor viei wedotrijden van 1x18 min. tegen Quich stepE,
RKSvt{, Kl,ÍD en B}Í!. PeijÉuitsreiking om 17.30 uur. op 27.pEit Dear Scheveningen. Eer6t

,Eeamfoto's maken en daarna drie wedEtrijden van 2x10 min. tegen scheveningen. HBS en .t

.Töl:Sid-:... Einde cournooi,,?, 17:15 uur. ojqTBLLING : aIs bekend, - , .. :r.a -...

LENS E 3 : op e3 .prLl ,naar Flamingo'e voor vier wedstrijden van 1x18 min, Eegen
Flamingo'e, Die Haghè. HMSH en RVC, Einde Èournooi on 13.30 uur. op 27 a.grrJ.l naar
scheveningen. Voor bijzonderhbden kijk bij kopy van 82, OPSrELLING : aIE bekend - ZONDER

ÉEITE B 2
Duindorp
ZONDER :

- :. R. Kipp.

LENSEa:op23.p
Dlio, DSo en Quick.
bij zonderheden àeE

l,ENsES:op-23np
oranjeplein; Rijowi
gen. voor bij zonder

trijden wàn'1xtd min,
PSTELLING : aIE bekend.
fiía16 cip 5jmef r '

rLl ]ekker vroëg naar Dso voor drie wedetrijden van 1x25 nin. Èegen
Eiirde tournooi om 12.00 Íur. op 27.prLl naar Scheveningen. Zie voor
verhaaltje bij E2 dat geldE ook voor julIie. oPSTEIJLING -r ale bekend.

ELI naar oSC voor vier wedgLrijden van 1x18 nin. tegen oSC,
jk ei,r Quick. Einde tóurnooi om 17.30 uur. op 27 .prl.l'naar schevenin-
heden kijk dan bij de kopy van 82, oPSTELL,ING : als-bekend.

LENS E 5 : op 23 aprLJ. naar DSo in ZoeÈermeer (VERVoER! ) voor vier wedetrijden van 1x15
min. Eegen DSO, vCS, de SÈer en Quick. Eiàde tournooi om 15.15 uur. OPSTEÍJLING r als
bekend. P.S. ap 27 .lrril ie er GEEN traininq,.

, -i r.,,
' ' iEÍs f 7 : op''às alrii naar conàordia in DElft (vERvoER! ) voor vier wedgtrijden van 1x15'min. Eegen DHC, vitegge D., Coneordla en Looeduinen. Einds taurnooi om 15.15 uur.' OPSTELLING : aL6 bekend. MET r V. Berberoglu. P.9. op 27 .psll iE er GEEN training.' _ i.i-. ' rr:r' +, t .L ar {i _ , ,. ,, L. ,_.

L&Is E I : op 23-ipELLl naar DsO in zoeterineer (VERVoER! ) voor vier wedeErijden van 1x16
min. t.egen DSO, 'DIiO, 'RKDEO en RKÀW, Elnde. tournooi on 15.15 uur. OPSTELTING : aIÉ'i :.bekénd. P.S. op ?7 bpril iÉ er GEEN training.-...'-.
LBIS f 1 : op 23 .prÍI naar cravenzande sv voor vier wedetrijden van 1x18 min. Eegen
cravenzande sv, Hon6elersdijk, Gravenzande w en RKSWÍ. Einde Cournooi on 12.30 uur,
opSTELLING : alÉ.bekend. P.s, op 27 spELl i6 er GEEN Eraining. ..i) . .'-.f
LB{s g 2 : op 29 é!rrl1 naar OSC voor vier wèdgtrijden van lxLg min. togen OSC, SEV. I{Vv
en wIK. Einde tournooi om 13,30 uur. oPSTEIóING : als bekend. OPSTEITLING : ale bekend.
ZoNDER : iI. Dogan (ivm niet opkomen). P.S. op 27 aprll ie er GEEN training.

àa r.rÍÀrqlarÀrÀ h.a.i h. ír



IJESTS F 3 : op 23 èprlL naar ODB voor vier ueiatrijden van 1x 18 nin. Eegen IIBS. VCS,

. Lakwa en ODB-. Einde- tournooi om 13,30 uur. OPSTELLING : a1e bekend, Op 27 r-Ptll naar
Iroorduinen voor drie wedetrijden van 2x1o mln. tegen BI.IT. vcs en Looeduinoir.

' Éinde tournooi om 16.30 uur. Kan je niet be} dan èven vrijdag aLvaEE naar Paul v.d,
.J Stdèn: -r r,il !) r' .' t L- ' rE ' ' r' r':'' '

rï--,-i:':<.,- .r.i:i ir.lr i; ., !; .. ! 'iri" .' ';

LE!Ís r {.r'op"23'rpiÍ1 naàr Àrch. /orn;e aan de BiurEweg (irERVqPRi) voor vier !,ràdBt.rijden
wan 1x18'niin'. Èeqen'DIlo; Bsc'6s, Quick step6 en Àrch./ornae. Einde tournooi om 13.30 uur'

' . i;i;r;-';; öós . Èiíaé .ièuinooi om' rí . a o uur.- èPsrEr,l,rNG : aldr bèkend 
" 

op 27 íPrLr naar
.ià"rà"in"" voor drie wedetrijàèn vahl àx ro ?nin.'iegen RVC, VCS en'LooEduinen. Einde
qournöoi on 15.30 uur. Kan jè niet bel dan even'a.a. wrijdag alvaEt naar PauI v.d. SEeen'

T O Ít R M O f t If op 30 APRÍL >>>>>> De volgende teams hebben oP 30 april
een tournooi :.B!.-C1,2,3 - oz,s,q,S - 82,3,+t6t7 - Fr,2,3'4, GaarnE deze gàtum vrljhou-
den, Het IU{N zijn dat we voor de EeaÍnE die vrij zijn alBnog een wedgtrij C iorganieeren of
een tourn;;i Sannemen irw.rn. §e afkeuringen van de IaaÈste ,tt-.,r'r 

- -i,:\a.

,MFÍ,'"VAKÀIífft>>2>>>demeeate.scholenzijn-gàe1è!e3".e"r1.9-et/n1s-5of
. van 5:! t/m 1S-5. .Een mooie gelegenheid om op vakanEie Ee gaan MÀÀR. . 

_, 
,".'. al1e teama..

nàblen ooí< tournooien. De'meóeÈe-zelfe neerdère (zie Eournooi-overzichÈ .oÈ lENs) . zijn er
Eoch 6pè1óre die op vàÈancie gaan in deze periode bel dan a. e wrijdag yggI-llq+g naar

-.pauI. v'. d - 

'sÈeen, 
(àus NIET doórgeven aan dè leider/trainer) . Í{ij kunnen, dan optijd de,

,;.- Èàame .aarríu;r-1en. -. -.

C-D ééD C tf P ,rrr» zowel C1 a1e D1 zijn doorgedrongen toÈ de volgende rorrde, Ot)

papier moeBc hec makkelijk kunnen echreven wij in-de vorigo LENSlevue meE daar direkt
à"'t t". a. r,,aargqhuwing dé tegeneÈander NIET Eè onderschaLten. LENS D!, begreep diÈ geeq en
maakEe korte metuen mét wilh;lnuB (1-9). In de 2e ronde mo€E RKÀw (uit de Poule van }{')
ook een te nemen tegengcandelr zíin, De:.e wedstrijd ie inmidcg-]a.geepeeld oP 19 april en
Dx zal in de 3e ronàe we1 op mooi EegenEEand moeten rekèndn ' ,-DoE-' JE BEST !

, Utr{g ir b"kt. er eigenlijk àrg weini!.van, .Quick steie epeqlÈ, ip-'poule ca lij LENS c2- -
, éen makkie.due. MIs;..in-plaaÉe van Ée cornbineren in hoog r,Cërnp:o. lingen jul1ie het zoeken

in het lopen meE de bal en het epelen in een zeer Laag, EenPo.Q's' nan.ean 0-1 voor6Prong
-:.;, en. ct kwail via een kadoot.je (etràfechop) Van de scheÍàirècÈter langÈzij. vía §ErafechoP-.
--- pen werd de volgende rondó bereikr tegËn waarsch!-j n1í j k, Full sPeed. I'Ieei een nakkie?? Ook

àeze wedstrijd ie inmiddels geepeeld eri spelen ze net aiIE D1 ln de 3e. ióÉde.;'- DOEN HOOR,

want hec ie échu een Leuk uoírnàoi aIB je-ver komts. 1r--. 'i, ,- .-

G E F E L Í C I T E.E R D >>>>>> Í,Brs cí won van Dso en verzekerde ons voor
'V"lg""aÈ.i;"Lrr-.rurr..r, p1aatsÉje in dé höogste C-poulé. DaÈ was wij tlilden. J-tt11ie wilàen

k.mËioen worden inàar frrtà"" weia:vBLo diÈ ifgelopàn zateidag. .Toch vinden wij het een
' feeètje waaÍd en in ovqrleg mets Fred'en Ton regelen wij nbg wel ieÈE-.- "' - :

r" ' 
- 

LBttlS D5 weid off icie-ug kanpioen. Op maandag 2 neí viereh'wij dit met. een echt€
kampioengwedetri j d op l,ENs en na afloop) àe . karnpioene-eaart, ' drairkj e en. . :r' vER-RÀssING oP
IJENS '

LEN9 E1 zit noq Eteedg Ln de wachtkamer,. de Bituatie v.9.b. de Haag6e Clube (VI,C,
DHC en weËrlandia) ií de 3e klasee B-landelijk i6 6r niet beter op geworden. HoofddarP is
op één punt genaderd. Nog vier wedEtrijden geduld.

P lJ P Í L Ulllít DE 'w E E.E 'r;"'3'; à:'plrpir van dè Heek voor de wed§Erijd LENS-

Foreholte komt dit keer' Èiur LENS .D1: r get- iri'dd aI1 jioriirder UÀRTIN RIPP. We verwachten je
om 12.45 uur op LENS'mÉt. ie,èporukieding en na'aflbop op de foÈa met.je favorlète EPeler.
Veel plezier eir hopelijk';inr-,l,ENs.ilét Jgq qrUi3. jvoor\ meer informaÈie bIz 2 van deze
r,Ersrèvuè. ,. ," _,.".,i,, -: ., :l,i.j : , ,l ::l;:
u r r s L À,§ E N.,.

u' i'
" Lvrai E1 ,:'

-- l,ira Bz
. IENS, E3 . - .,: .IJENS E4

IJENS E5
s. À1Lius E1
IJE.NS E7
LENS E8

.. I.lippdLder'Fr
I Den }loorn FI
. - LENS, F3,

LENS F4 ;.:

I.,ENS À1
VVP A1
],ENS 81
SVH 81
LENS C1,

.DSO C2
IJENS C2
LENS C3
I,ENS C4
l,Iilhelmus DI
I,ENS D1
ViÈesse D. D2
BMT D1
Tac'90 D2
DSVP D3

- Tonsgido À1 .'
- IJENS A2 .
- Tonegido 81 -.- LENS B2 . ..,
- Q. steps Cl*
- I,ENS C1
- Den Hoorrr Cl
- Tonegido i3
- HBS C4 - . r

'.- 

"r 
IENS Dl* . -i

- .LENS EI
- I,ENS E2
- Remo EI .

- Quíck E5
- Lyra Es
- LENS E6
- LBNS E8
- I,ENS E?
- ,,ENS F1
- ],ENS F2
- oliveo F4
- Lyra F3

'5

5
1
1

7

1
2

I
I
z

7
6

1
4
4
1
6
'l
1
4

1

?
1
I
2
1
4
0
0
5
7

9'
3.,
?"
1
4
',

0-
9-
4 ,':
2 i..,
3

x

Laakwàrtier
LENS D2, J ,.
LENS,D3 ' i .,
I,ENS D4
LENS D5*T

-J\

., 1'n'

D1

r = C-D één CIrP (C1 rimE)
rr = officieuE kampioen (zie kopy)

, -1, *$.l
Fï

I

I
"'."-''
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t)..

l- ".1 ,.; .Í. ,,' , ,t í..t . . Í
"- ,:,..- .tij..-...i *: ï _. . ..;

i ^ . .*: ít.. , . ..:' ,: , a -
r Í\eitutt:.g" ireuuàn aliL teame r,och nog kunaen speien. op vrtjdag zag het Lr niei'na"r uit,ZelfB op zaterdagmorgen toen de conaul op LBNS was (OZ,OO uui) wàs veld 1 dubleus en veld3 Erecht.- overreg bracht'de oploaeing. .Ni€tE afkèuren en proberen erders te'.aperen..

Echcer de zon ging echijnen en ook het prlkken hielp zekei (bedaiikt willern K.). 6l6chtE
C2 'fmoeetr uitepelen en dp reet kon op L,ENS terecht en heÈ laatst_e volledige vedetrtja-
progranna w3e gergd. op fÀÀR Dt ToITRI[ooItoI t t t . 

.
. .a ; | -',,:- r - 1 r ,.

K.N.V.B.2e Klasse A

{. I

en aIB u in6ër informat.ie rpenetrDl EÀÀCg! VOEIBÀIiERàIr!', welke

., ..: .r'"

,N A G E K O,rí.8.!Í B E R r C E T E.N.
'- GEEN jeÉgdverelagen meer in de LBN'srevuè, naar voór

X ,e ff P f O '.E .!Í .E IV rnalcen we graag eénluitÍonde-
. .ring,.LENS DS iE de eerBte..,..wie -voi.g-t.f 

,l
- "p iiiz. 1 íaakten we meldlng vàn het. zvtÀtuwBh- toumooi
over dit gebeuren vervijzen !{e naar de nieuwe edicie wan
weer gratie in het klubgebouw Èe verkrijgen ia,

' i.tJ ; : ,i

!n

'a;
0.
oo

o GErELICITEERD ,rONcEtS : l-e íÍorden in onàe poÈIè.'ia een.h€Ie préatatie, Dat. jullle er wooi hebben moeten knok-
ken ie gebleken en alleen daarom z!,Jn jullie ook de
terechte. winnaarg in deze poule gewordèn. Ik kom hierop

..nog terug. .. .ruacht maar af !
'' j't" ' ' ,, ':'i-l'

EEN ZBER.TROTSE IJEfDER TEUN

r

I

t____

IJENS D5
. KÀ}ÍPIOEN .. -

, ,: --- een LENSrevue: zonder jeugdverslagen dat, EtuitÈe rnenÍg. leider Eegen de borat..,Daarom.zullen wij vanaf hèden ïEIr.verslagèn plaàtsen met dien-velEt.ande .àat he! verglag NIII!Iànger dan 1,0 règelB mag zijn en aangèIeverd wgldt op normaal papier en niet .op-de z.g.nvodjeerr. fndien er -ruimtegébrek ie Éehouden wij one- voor om vèràlag.n t.e late^n .r.rraÍ-.. -leh. Per elft.al wordt een roulat.ieayEEeem toègepaEE.

l
i.-l

zoilDl0 t{ tPRIt

LENS
F0NEH0LTE I

oonvongt 14,00 uur

tenein: LEN$ Escomo I

Hengeloloon, Den Hàog
de lJENsrevue pagina to



SolÍ.1Ëri.!r Toto/Lotto , t- -r.,r -

G. Kompormani r:. -.. - -'

Bur. Kamp3ohooastasat 90
2581 AH Monötor ',
Tol.: 017À9 - 12602 . '.r. - .

sEKo sotrotdrià;i: : rl. ' ,' sp-"orzot* ' ' i-'
Senior.n rondao 'Jr .1"-Í J. v.d. Lubbo
G.J. v.d. Kl€ii e "' " VlierbooóstÍaat 303
Vorhulstlaan 1 25A4 JA Don Haag
2692 BN 's-Gravoniande "Tè1.: o7O - g2g g5 25
Tet.: o1i48- 18149 '' ' ', '

BARKO: Brr Kommlcsls
scnloreo irterdrg Í ' "m,ir. i] van aor Berg . -
J.C. Ham , Kokosnootstrsat 67
Molis Stokelaan 1846 2555 XB Dsn Haag
2541 GC Don Haag -.Tol.: o7g- 326 9974
T€1.: O7O - 367 96 87 .. i t ..

El(o:
SenioÍ6rz..lvoo{btl EvGrlmontGnl(ommlo€le
G.J. v.d. Klcii mw M. van dor Donck
VoÍhulodaan 1 Jan RomoingtraBt 37
2692 BN 's-Gravonzando 2552 KA Oen HEag

Tel.: o1748- 18149 Tol.: o70 - 397 65 32.,]/.,.
"-- - 

-. ; r

JUXO:. =;. .:.'l.rj
Setretiilrer leugd.r '. l,.l:*
P. van don Stoon - li:,'i Tralnorc:
chopinstraEt- 1o3 . .+\ i sdold..ond.g
2551 §V *Don Haa!';,;r", r!\4. R99.
Tol,: 070 - 397.01 54 '- Nlcol€Be BootslEEn '198r

i

c

I|.

Algemeen s6lroiadr!t
W.M. Kouwonhovon
Eram Froastraat 21
2552 CZ D€n Haag
Tol.: O7O - 391.24 74

2273 AH Voorburg
Tol.: O7O - 386 63 22

Selsltiè zotcrd!o
J. Boorgm6
A. Dioponbrockhot 11

2551 KE Don H6ag
Tol.r O7O - 397 72 73

Íax(work):07G387 88 62
of: do kontinebdevenbhs
bij do kloino barl

- ' . ,.. 
. ,;: :," ,í,

Sokt6l!Íir6r Íodàld. '
A.CJ. Miltsnburg
!longololaan 981
2544 GG oeo Haag
Tol.:070 - 321 32 85

-!

s.m.het.lllng boatuur,
VooralnoÍ:
J.M. v.d. Kloii
Wagoorkade 87
2l02 cV Hoomstoodo
Tol.:02!.28 2J 65" , ..

§s&e§È:
w.M. Kouwonhov€n
Eram FÍosstraat 21 r
2552 cZ Oln Hsag
Tol.: 07o - 391 24 74

eg!i!s899$9r ']", r 'i'
A.H. do G.oot
Porziklaan 25
2564 Tv Dsn Haag
Tö1.: o7o - 325 15 50 :

&:
6.J. v.d. Kloii
VoóulsdaEn l.
2992 BN's-G.6v6nzàÍido
Tol.: 017ila - 18149
.t,rÈ ..., ,.,. /: 'i'
U.l: . r.. r* .r-
P. v.d. Stoon
Choplnstra6t 103
2551 SV Don'Hà'Eg
Tà1.:07G397.01 54 ri a

i,
t.

Lrï. '! 'rr' 
'r 
' '

A.M. corot
HoogololEan 589
25.14 GB D6n HEag

Tol,i O7O - 367 'lO 96

ÍERRENE{ EN KLUBGEBOUW
HengelolÈan 600
Tol.: O7O - 388 l3 14

KOIITRIBUTIE BETALhIG
Postbank 33671 I
Rabàbank 129924229

weekblad van de voetbalvereniging LENS
67' jaargang, nummeÍ 37 - .*,

28-april 1994 "- ' ""? '-' l*Ër ''i 'tr o:'-'

; 1..

van de.REDAKTIE" , . r al

Lever uw kopil vóór maandag-in; . ^ -
wijzigirigen ziin tot maandagaVond mogelijk!
uitersto inlevertèrmiin kopij; . " ,::.. ,

Maandag 20.00. uur in het klubgebouw- rr.
.-., .' '!rrt '.i, ...

ENTOURAGE
,,cezè11lgheid. iÉ bij LENS.croèfu, zo'luidde aàn
het begin vèn heb aeizoen de slogan. LENS was
gepromoveerd naar dé fl-e KIaEae en dat zou het
Èaàgae Vootbalwereldjo weten ook. I

I .rr -l -: i , r- iíi'.f .

In d.e LENgrevue '^,erd heE breed uiigerneten eri''
wilde plairnen werdén gèsmeèd oia ào ,veel. mogeliJ k '

pi:.bliek te krljgen 'en te kunnén ontvangèri. -.' '-

.rÀ, LENS ging het naken ! " i..;'r

Ook de divèrEè kommiseieE rr,erden meegeEleirrdrin
de draaikolk van nóeEte plannen, want. natuurlijk
rDoeEt a11eB goed en perfecE -aangepakE worden: | :'.É

A1leei.r blj pLannen rnaken blijfc het echEer
hiet.....neen, heÈ- diénc oók nóg eène riiegètoeid - r-
te worden.

fn den beginne lukce-al,IeÈ nèg wel aardig; bij de'eerBÈe EhuiBqedstrij d, van ong vlaggeBchlp hadden
§e eën optreden wan een zanger (hij zong sLEIF'r ! ) ,_

en,. zo werd er gesebreven, daE' diende zo. te blij- .',
ven - want gezelligheid, daE was heÈ ! !

rr iri ^ 'IMen bedacht de eng na de andere atuntr"om-'mqar .zo ,:
good moseli j k voor de d.s;;-i;.;;;-.;";Ë ëÈ- 

- , i
zoveel toeEehouwer6 op heÈ complex-Uou hèb toch
neL Leuk zijn a1e het voor daze rnensen aangenaam .
verpoz.en wa6 ap I'ENS. Iíen BoesE zich a1s heE ware
Ehuisvoelen.. Maa+ j q, .waar..herberg; j.e . 4oveeI -1 ya' r.,,
rnenaèn ? - zaal 'twaEerloon móeEt uitkoinBE brengeh
- rnaar in zo'n kale ongezellige ruimte gaat na-

Poótnàen weiden onàeíÀóÀ.n om d.rè'Z.al ori ce
. Eovelen tot ie-EE r,raarbij men zege : nja, dac waB
effiee gezellig verpo'zeno ' i

En nu ? Het seizoen is bijna afgelopen a1le geede
$ogingèn Èèn 'epi j t 'àoet géèonàt.àtéeid 'worden-dat
LENS i6 torudqezakt naar hot Dunt 8aft. Plannen
zijn'er,nog ÉÉeède, dàt we1..:maà;'wat konic- er
van cerechts of iE er van t.erechE, g:]:9T"",,i.,'
MisEehien weL een Èeken aan de wand: vorige week
(tegen Hennes) hadden'zdLfs de vlàjgen-het loodje '
getegd; kale maaten EEónden Ianga de 1i1n....

Do 
- 
loot j ee-. troret- en-balíerkopere doen gel'ukkij

noq wel goede zakèn... i . koopuranege"":,.d??: ,,-.9. -
víeren. ' '

Maai,.'er kornen'nog enteré 9.r6cd'ràvengrnancàl diE ". ,,-riJ _- -i . r- ,. r. :

l.E rI- s r-, ^E.T O P ,A,W Z A. À.r .J.r.I;,,,,
.'.1'

Een goed stuk P.R...kan geen kwaad, er is nog zo-
veel-nEér mogeLijk Ín9E .d€zqi iklib !

uw redakE i t:r-
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Een terecht verwijt van de redaktie van uw klubbl-ad Èijdene e-en geEprek met het be6Euur: ', t{ehoren (te) Èeinig waar àèc beEEuur n9q heVig ï6.,, Uitgebreide inÈormatie zult u krijgen op.de
eersEkomender ledènvergadering van 24'rqh1 -i,a.. (dàcu'm,in uw agenda .noEeren ! ) . Toch eén aantal
zaken: :i:;. r ..,,;'. il . rr.,.'r-:. í' '-i1

- E6n van de eerate aandachtspunten van de ÀLV .van 'decèmber wae het invullen van het
Erainersplaatje voor het seizoen '94 -'95, MeÉ rileëmoed nerEen vJij (alg tweede klaseer... !)
afecheid van MaarÈen Rog; een goede <ipvoljer, Pèter Boa,, staat lereed.- Eèn nieuwe werkgroep accommodatle ging voortvalend aan de elag, Iq Ce Haagschè - Courant kon
u al een reakÈie lezen op een schrj.jven aan de cgmeente Den Haag ovèr de deplorabele
toestand vair onze velden-. Àllerlei mogelij khéden' tot verbeterin!. lttetra--weIà1 woiden
onderzochE. i : , ..- De financiën blijven zorgen baren en zijn due veelvuldig onderwerp van g'èeprek. oe " ',:
contributie= inning loopE goed, dankzij wel erg weel inepanningen. De ovorig:è ilkOmeCen ,§te1Ien teleur.

- Zander aQdere elfÈa1len EekorE t.e doeni VeeI aandacht gaat naar onE eeigÈe eIftaI. Na een
zwakke rrerie nu tdeer volop in beweglng. ÀIIea iE nog rnoge1ijk...'.. : -''

- DiE geldt ook voor de 'club van 1OO'. Komop, heE kan nog! Schiet John van der Lubbe even
aan !

- FonBatie van begÈuur eÈaac weer/nog voor de deur. HeefÈ u EuggeseieB? Meldt u! "' , -::' t.

- En u bent toch zondag ook aanwezig alg onE. eerEte èlftal kampioen H.M.S.H. géén kadoot.je :
gunb!? r

Toc zondag.

r ii:.r r . t.:.' f,l' ., '

W- Xoarrraartrojt .i !

Han6 van der K1eij, voorzittser

L E:D E N M V T A T Í E S,,,,,, pèr 1104-1994
I.

Àdre6r,rii ziqinq:
2221 F-É. de Vriee wordt. sneeuwbalplein 7,
3209 JiM. verstraten woxdE Neherkade 92a,
32?8 M.D.'Drieesen wordt Hengslolaarr 975,
3069 P. van cila v,,ordt SchouEendreef 343,

Àfvoeren a16 1id:
2896 D. G. Tieze
3937 G..I. Àrnoldue
3148 À. de Brabander
3292 E.À..Maduro

UERÀÀIDERIIIG of BEëINDÍGÍNG val heë LI,DMAATS*IAP

2936
3094
3229

'2565. NS Den Haag
2521 I{J Den Haag
2544 GG=:.Den Haag,
2542 LK.: Dèn Haagr

I

T..Í. ÀrnóIduE
4.. 'Cakmak
B . A, ,Ianaen

I

'l

!
I
I

Indien
uri 11en
dienen

er leden zijn die aan het einde van het eJi
beèindigen, omdaE ze scóppen rnet.voeÈbàI of
zij de onderEtaande regele. ln ach! ce nemen

zoen hun lidmaatschàp van onze wereniging
naar een andere vereniging gaan, dan

I

2

opzeggein kàn uiteluiEend I'CmIEIBLI.IX geschieden bij heE eecretariaat
Ven, Bram Froaetraat 2]., 2552 CZ Den Haag. t,
opzeggèn dient,te geEchieden VoOR 31 ro6i 199.1.

-fr'!-het voor

3. leden die naar een andere vereniging gaan, -nóeten bij hun nieuwe verenigingi een over."
schrijvingoforqulier halen en dat voor'31 m"qi 11994 door Vl. Kouwenhoven of M. Reuver
lahen Èekgnen.

4. ' onderbekeniàg. zal attaen gàeórrieden als u aan uw financÍèle ,".{ir"narrrr"., iebt;.;,rlr ,.,"
voldaan. (dit, geldb ook voor boetes) . 

-. p : ' ." -1:1' \lr, .- .i \-,1

'i ' ' . -- Í,;' .- .t 1''
U kunE heE overschrLjvingEEormulier lat.en t.ekenen in one klubgebouw op DoNDERDÀGÀVOIID cuEEen
?1.00.uur en.22.00 gur. Op DMSIrÀG 31-Eèi 1994 (de eluièingedaEum voor overschrij vingen) kan
dits na 20.00 uur op LENS - daarna beeliet NIET.mèer.. I ,-... i

.1.-",,.

fndisn u niet volgene boven6taande regeLE opzegE,.blijft u in.onE ledenbeaÈand èn da! van de
KNVB gehandhaaf d met a3-s gevolg dat. u-coNTR:IfUtIBPIJIcfuffo bent -oo_k ,yo.or heÈ eeizoen- g+ /.gs .' -.'

ook komE Lat leden tnil "dooit lidmaa'tÀchap,' wJ.ffln wiizigen lv,
- niec spelend. wordL Epelend v,v,: ': ,,:
.- Ben. zaterdag wordt Een. zondag v.v. , -': veldvoètbàL iordt zaalvoetbal í.v. I 'r(\-

,i

In dit EoorÈ gevallen geld
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ADVOCAAT,JE,. LEEF .[ÍE NOG?
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, _Gijs ereec het na de 5-1 :

(s
1I§\

\1\

op Foreholce zeker.
gaaE deze. zcmelniet

FoTo eÉ vIDBo. - '-

SÈand PERIODE 3
{7 wedstri j den)
1. LENS
2. LUGDUNUM
3. H. M. S. H.
4. RIi'SWIJK
5. VOORBURG

Stand CompeEitie
wedEtri j den)
FOREHOLTE
vlos
LENS
s.J.c.
RIJSWIJI(
R.K.À.V.V.
I]ERMES DVS 

'

POPIL VAN DE WEER >>!>>> was hec
LENS 1 cf waà hec de'Pupil van'de tleek àie i

de verdiende overwinning' brachr ? Hoe dan öok
uÀRTIN KIPP (de 'à11-rounder,r van'D1) had de
dag van zijn leven. Àl1es maakte hij. van
dichtbij mee: de besprek.ing, vrarming-ïp, -.het
inschieten van de keeper enz.. Mooi weer hàd
hij meegebracht met., en 1et nu op, zelf ,een
dcnderelag bij heldere bemel . (en wij maar
denken dat we eIk weercl4>e gehad hadden) .

Lang6 de Lijn sconden zijn enthousiaÉrre. ou-
dèr6 en een qrooE aanEal fans hem aan t.à
mcedigen. Het hele gèbeuren werd voor het :

scer-/fàvorieEe speler koo6 Martin - 
'ÍENKvan wÀNRooY èn iriet hem ging hij op de foro.,

Voor de- k!,raliteitsfoEo's konden we naEuur-
f-ijk weer rekenen op de medèwerking van HÀ.Fo

'I

:\

I

('+5
( +1
(+7
(+2
t+l

5-6
4-5
5-5

Hi
ge
l

op reis naar de Í{K Ín
Amerika. cijs heefE aI ,

zijn eigen verloven inge,-
Erokken, want hij rril
niets missen van de ver-
sqhillende staarEen, dae .
de competitie in de Trvee-
de K1assè À dreigU t.e , -

Advq9g61js, leef je nog? iiiiaaaadeeeiaaa.
Ja mevrouw, ik'.ben d'r nog iiiiaaaadeeejaaa
K'heb m'n eten opgPgbten. '.

En m'n drinken laten staan _L. .

liiiaaaadeeejaaa, boem'
Advocaatje ging op reis, tiercliereliere
Advocaatje ging ....' etc. | ': '

t
ji

\-het dik in dat er bes liss ingerredst rij den
rrc<iig zijn om de volgo:-de op de eindiang-
lijst te bepalen. Pae daarna wcrden de. .- .;
pericdestsanden definicief. De winnaars van
de 3 perioden spelen een halve coÍnpecitie emde pericdetiEel . De winnaar daarvan speeft
om promcÈie tegen dè wig4aar van-de,pericde-
Eitel in dè Tweede,Klasse B. LEliS. vree: höé -
daE gaat, want via die spanne:tde weg werd
-.wee jaàr !1eiedén promotie,naar de.5e È1aese
-^-^^i,r.riI-iË-"Ëà;r";s van oranje i.sÈn..rer.Iu.,a
speelde inéene een cud deun;je van de k1èu-
rerEchool door mijn hoofd. Iiec l.s ?eex.-Eoe-
passelijk op onze bondscoach en zal Caarom
zeker een WK-hit worden. Laat ÀdvocaaEje
maar op reis gaan.'cijé bliifE in ;lolLàid, .

t^ranr dd zomerreparaEie van heE elechtste
veld- !er-r,reref ri en omstreken neE. vrorden uii-
gesEeld wegens eèn verlengde ,competir ie-
staart.
M'n vlaggeije, m'n,hoedje en m'n EoeEèr heb
ik alvqbt uit de mor.E.eba11en. gghaald.. .,.

kri j gen. Voor bloed;
zweeE en branen; voor zinderende spanning. èn
sensaEie hoef je echt niet naar de ,WK. Nee,
die krijg je al.s .eimpel supporber van Èen
amaceurclub zomaar in de schoot geworpen, :
Kijk naar de 6tand in 2À èn voel je lheewa-
ter, Tien van de twaalf ploegen kunnen nog
degraderen. Vijf ploegen tellen nog mee voor
dè (vervangende) periodetitels' va.n de 2e en ,

3e periode. LENS behoort tot beide groepen. ..
Ondergang en opgang in de sporÈ .kunnen soms .
zeer -dicht bij elkaar liggen. In eommige .,.
sporten gaaE het om hondefsten van eeconden.
fn dè voetballeri j . kan 1'punE meer of,rninder
leiden tot promotie of degradatie.

122
6.
7.
8.

LU.'
11.
t2.

- 18
:. I7- 15
- 15
- 15
- 15
- 13

(32-3s)
(2L-26)
(36-3s)
(2t-23)
(37 -44)
(2o-2s)
122-43)

1q
18
18
18
19
19
19

Gijs Langsdelijn . -, .. ., 
,

KLAVER,JASSEN ,/ JOKEREN >>>>>> op ver- ..
zaek, zo gezellig swae het', - organiseren .LJan
Ham en. lros trÍitt.ing o!, Vrijdag 20.en 27.$ei
nog twee - avondon . IHoUDT DEZE ÀVCNDEN VRIJ!
Wij zullen weetr voor leuke,prijsjes.:zoÍgen.

f -. r-r ''. 1 ^'i ..r' 1

",Jan Ham en Jos I,lit.ting + . .{ n: !

de LEIJ-cïev',e Èii-i:1r ?

MeÈ. zoveef plodgen zo dichE opeen gepakc ziE
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E E T f ÀI f E R: V T E ,Í >>,>>> .rohn van der Lubbe praat.. met. ED Roos

Àle k1eín jochie deed Ed
zijn eerste officiéle
wedet.rij dervaring op bÍj
LENS. HtJ. bleef als
jeugdepeler Èot de B-j u-
nioren èn ging zich ver-
der bekwamen bij R.v.c.,
daE we1 ieEe iu hen zag.

Í/À.OI'$IE EORÍI'NÀ
LENS t had een Blechte oefencampagne,

alEhanE wat. cegen8Èandere betrefE en de epe-
lerE hadden te hoge venrachtingen van het-
Eeizoen. Na de winEergÈop en vooral na vELo
is men zakelijker en meE méer rendement gaan
apelèn. IIet gebrek aan geluk (Lugdunum
EhuÍa, H.M.S.H. thuis b.v.) sloeg om In one
voordeel en Vrouge Fortuna hielp ons een
handje tegen Lugdunum uit en WèËtlandia uib.
Dau rnocht ook eindelijk weleena, vinden we
allebei.

, Íijdena zijn R.V. c. -
periode van twee j aar
viel Ed op bij de acoutB
van heÈ beeaalde voetbal .
Feyenoord wao zijn keue
en daar kuam hij Ee trai-
nèn en Ee epelen bij

jeugdtrainer t{iE JanEen. Àle À-junior had
hij een prachcige EiJd bij de RotÈerdam6e
club, die hen vervolgens een contract als
aemi-prof aanbood. Na dezè Eemi-profatatug
1,erd Ed zelfe full-prof bij Feyenoord. fn
drie jaar tijd Epeeldè hiJ ongeveer 50 keer
in het eeraue e1ftal meÈ spelers als Rep,
Tcheu la ling. Taharnato en Van der Korput.
MèesEal stond hlj dan ln de spit,6, maar ook
op andere plaatren.

EERBTE DTVTSTB
Feyenoord leende hem in zijD EvJeedè con-

tracEjaar 6én Eeizoen uiÈ aan PEC Zwotle dat.
Eoen nog in de Erediwisie epeelde. Door heÈ
6amenserkingsverband-van Feyenoord en Excel-
eior kwan hÍJ uitselndelijk in de EeraEe dl-
visie terecht. qaar hij drie jaar 6peelde.

- 
- Dat waa Ed'B proftsijd, 21 )aar oud en al

een heel voetballeven aehUer de rug.
Voör de gezelligheid zaC hij op donderdag-

- avond al vaak aan de kaart.t,afel bij Í.ENS en
kende een aantaf BpeLerB van onÈ eersge elf-
ta1, Zijn overgang naar LENS waa, na een
korEe rríjage meE een club uiE llongkong, duB
een vrlj logiech gevo1g.

.Ëatí§
Nu na één Jaar LENS wèeE hij heel goed,

dat hij heE díÈ eaizoen niet echÈ geÍnaakts
heeEE. DaE vindE hij vervelend en hij begefÈ
dat van hem veel meer was vereachE. Hij doeb
elke week zijn beet en epeelt sihds twee
maanden aannèrkelijk beter dan in het begln
van heE eeizoen, vuI ik aan. isindg VBLO iB
heE eIÉEaI beEer gaan draaien en heb ik
zslfB ook mijn vorÍn een beeÈje beruggevon-
den. tr

De vraag dringc zich op: Èfe het Eersèo Di-
vieie voetbaT au arinder goed. datl wij deakea
of ie het amateurvoetba.L nq niet zo
eTecht?r
Ed denkt daÈ de saarheid in het midden ligt
en de onderoteuning van zíjn at.elling zien
rr,e Eerug in de arvaring van enkele andere
ex-ExcélgLorgpelere. Zij hebben ook véel
mèer moeiCè om hets t€ Ínaken in het. amaÈeur-
voeEbal dan ze ooit hadden gedache.

Hèt verBchil met. EereEe Diviale-voetbal iB
nieE zo grooE en ziE hoofdzakelijk in haid- 

..

heid en snelheid, SIechtE enkele clube aLe
DordrechÈ, À2. Heracle§ en NEC komen hier
boven uie. De ere-dÍvisie í6 e6n heel ander
verhaal ale we kljken naar de gedegen
opbouw,.hee epel zonder bal en de hande-
LingBEnelheid, eÈc.

.EE? ÍrIEÀ-(
Vroeger beheerEte voeEbal Ed6 Ièven en nu

neemt. het een belangrijke plaats in. Ed Roos
is werkzaam bij de flrma FóDoR, die arEike-
191 van ÀKÀI, Sarnsung en Siemens importeèrE.
Hij werkc op de afdeling verkoop van Sameung
net. alE produkt.ie de audio-videó en de huisl
houdelijke appalaÈen. Hec bedrijf ie zeer
grooÈ (250.000 werknemerg) en is van oor-
Bprang een Koreaana bedrijf, Ik zeg tegen
Ed, daÈ de fabrleken en de einkele-oveiaL
staan met deze EechniBche apparaEu\ir en dat.er een overochot is. Hij kan mij een bèèt.je
trot.B meedelen, dat alleen sameung een g?oei
in de winet kent. De reden ligc i;,de 9,:n-etige 

. 
prij s-kwalit 6i r verhouding. Hec -

bedrijf naakE Einda een aanEal jaren alle
onderdelen ook zelf,

Ed moet wel elke dag naar RoEt.erdam on
zijn werk uit. te oefenen, maar de baan ligt
hen goed en daE Ía heB betangrijkEt.e.

UAN EAZBg ZOÍ EOT]SE
De onvernijdelijke vraag over muziek, dat

Èoch ietB zegÈ van de perEoonlijkheid van
een nenB, was vergachÈ.
t'Van Hazee Cot Housetr zegÈ Ed lachend, maar
voegt er wel aan Èoe, dat de HouBe àMellorr',
moet zijn. De radio Etaat thuiE altijd aan
en de Top-40 wordt niet overgeslagen.

Een tweede hobby is tennis, dat in de
zomer ook wordt beoefEnd. Verder ig Ed een
gezeLligheidemene, die (nog) graag uitgaar
en op vakanEle gaat.. ,,f-k doe graag waar ik
zin in heb en wil. daarin niet te veel
heperkE worden. n Die enen kger daE je leoft
moeE je er hre]- ieta van maken,
Tussen deze vro'ïden klinkt. èen zekeïe angBt
door om zich aI t.e binden en in een vaeÉ
paEroon Èerechb te komen. I{el eèelt Ed neE
nadruk daÈ hij geen Iogbo1 ie, omdar hij
zijn werk serieug en met plezier doeE. ÈreE-
Eig leven ia Eoch geen zonde, beaan ik gaar-
ne.

rot gwT
?en6lotEe verl'achE Ed zeven of acht punEen

uit de komende vijf eredoÈrijden, omdac de
groep heel goed bezig is de laaÈsre maanden.
Op deze prognose heb ik nleto tegen!

Hec Interview vond plaaEc vó6r LENS-
Foreholte
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trITSI,ÀGEN
DoDd.èrdag 21 aprll 199,1
VREDENB. 2 - LENS 2
LENS 8 - LYRÀ 5
RI(SW 16 - LENS 9 j.'
i,:1V - -_.! .tti,r.,ralit:t,.',. _-_r!fi

t ;- ).'l-,, /, "-
) ._,1 ,

. ;; l",l , r.i".A.)\-..

' zonttug 1ài'"É" rgsl iL I

'LENs1'' - FoREHotrE r'1 'L''
LENS 2 - ATPH..BOYS-.2 ,,. " 1."..iínuno'z 'r l,ll^t! ']-'^ inlls 3., ;Jlt{t3Írii:-

l{

-1
-'À 1i

- 0*
-.3
.; . 0.

0
4

L', J.

-2
-4

. ..-- DWO 5
LENS 5

, WÀSSENÀÀR
. DINO4,;

I,ENS 8

1t I DSZr 5 .r'

tr,, - LENS 4 ..r' l'_
- oRÀN,tEPt,. 2 3

3 -i - IJENS 5. .i.l'.1 :
,'': - tENS.?. .,0

- osc 8 2
i_l::^.j.,"í-'r LEN-S1 e rtl'-\ .i,j'\. p ii+ geÉtaakt ,, r,,t

.:,

Na lange ttjd kreeg de Erousre LENs-aanhang eindetijk weer'eens een groce overwinning '

voorgegchotel-d. De baiiie hiervoor werd gefegd in de eerste heIft. De ban werd gebroken na
een Élunder van de Foreholte- ( invaller) doelman, ihalversege de 1e helft'
Onven acht bleek dats Foreholte de klutE even kw.ij t. waq; - ghaoe waE troef in de. verdediging
en LENS was zber. doeicreffend.- Een 4-o:rustdEarid was vooi iedereen èén'bn§eËeÀde weelde.
Na rust probeerde Foreholte het nog wel, maar de kangen die zij_ kregen werden nieè benuÈ.

NadaÈ, de 5'O was gevaIlen nocht ForeholEe de spreekwoordefij kè eéi redden, zodats zij rnet
eon 5-1 nederlaag Ïhun 5e'op rij....) terug konden keren naar voorhouE.
De spanning onderin d6 2e Klasse blijfh om te snijden. Een definitieve beelieeing wie de
3 delradanÉen zul,len worden, za1 mlsàchien pae op de laacete e!eèIdàg'. ( l5liurei) -. beàIist..
r,rorden, FeiÈ iB nu rrrel daE H.M.s.H. kampioen 'iq, vraar komend.e.zondag de::ÈErijd cegen
aangebonden moet worden. Bij H.M,S.H. iE de druk van de keÈel, zij kunnen dus onbevangen
§pelen, maar meeE een zeLfde instelling als Eegen Foreholle moet LENS een goed.reEultaat

Í.ENS 1 - FOREEOIITE 1 (5-1)

kunnen behalen !

Tàn 'B-cravendijk

ÍIIEDSTRI;IDPRO9RAI,IIÍA DONDERDAG 28 APRII' 7994

'iIl

I
,I

18.45
19,00
19.00

VELO 3
BLÀW- ZÍIÀRT 3
R. K. S. V.M. 13

LENS 2
TENS 3
LENS 8

wÉDsiRriTDPRóxa]ÉEdI aONDAG, T ,TEr. 7gg4

;...'ts,É;r
I{VB . JUB . TOURN .
HVB . fi'B . TOURN. J
. 3L'73/646 . .

N.H. v. Gaalen
c. combàult
n.n."".',

tiid-:--thuis,r
- ,..:'ï, "._.J,' 1.3
wedstriid/Doulenr:.- scheids

tr ii ., t
hter''- -- veld'-

14',. 00
10.30
11.00
11 .00
11 .00
13.00
13 .00
13.00
13.00

.,.---. -.'---q I

H.M: S. H.- t*
H.M.S,H: 2 '
LENS 3
LENS 4
LENS 5
LBNS 6
LENS 7
Blauw zwart
tENS 9

LENS 1
LENS 2
R.K.À.V.V.6
wippolder 7
BTC 3
R.K.A.V.V.9
ZoeEermeer 3
I,ENS 8
svH 5 .i'9'.

'''---*''-:l;.:''. --t ,*' :-': - '--. , -:10f0/521 .. C.M. Goverg
LL}O/62L .I.G., te Pas. rí3058/555 G." Htria - . ': I
3093/566 . . M. Flanderhijn 3
1079/562 ., M.H. Bakker . . 2
3104,/s59 .iN.N., .. '1
322s/627 N.N. 2
32salí46 N. N.
327r'/6ït'-.'r . N.N,' .)? ..' 'i.'l'.'. . 

- .".,3

-l
ITED STRÍ ;ÍD PROGSà@À DÍITSI'ÀG 3 t,E,r 7994

REMO 50019

i.,j

LENS 8

Ohder voorbehoud van winEt op 28 april:
1Q.00 .' . '.' : - LENS 2

;., 3L61 /646 Jf ,fi.:iii., l"]'.,it,,t,"*.lljÍ --: :,ll
-ird ;. Ir ' ,-, tÍ." --'r-. 

r

I{VB . JOB . TOURN .

rl
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wEDsrRT;ppRoeeNwA zoNDAe g r@r tgg4 lj

j.vIos 1 r .
ÀDo 2.-':'..
n. «. a. v. v.
TIÍPPOIJ)BR 7
LENS 5
R. K. À, V. V.
R.K.À,V.V,
IJENS 8
svH 5

,-".r,nils í. ".. ..
" ÍrENS 2 í. :.

LENS 3' ..-.
ÍrENS 4 " .

VRI.]
IJENS 6
I,ENS 7

.. BL. ZÍ{ÀRT I
I,ENS 9

L002/52!', .
nzglez]-.
3060/s55
3094/56È

,J. HailderE
v,: Ilerk

B. HarnEen 
_n.

B
-.1
R
n

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

r'
14' :r'10,- tL2

10

1,2
10
11
11

.00
:30
:00
.00

.00
,00
.00
.00

'J..t:. -
6

q

t2

E

310s/56 9
3242/627
3277 /646
3 311/ 6 81

2

,ÍEDSÍRIJDPROGEÀIUMà DONDERDAG 7 2 MEI . 7 9 9 4 Henelvaarradag

18.00 LENS 1
11.00 IJENS 2

R. K. A. V. V.
VEL,O 2 n ,

WEDSTRZ;TDPROGRÀIINA ZONDAE 75 TIET, 7994

x.

1
an9sPr1

^
ro0e /52r
7097/621,t,

G.H. v.
w.q.v. ,Berg

:'.

E/m stln 9s8EN

14.00
11. 00
xt.00
11.00
r0.00

VELO ?
I,ENS 7
PÀRÀÀT 4
LENS 8

VOORBURG 1

s..5,
6

IJENS 1
LENS 3
R.K.A.V.V. 12
LENS 9
SVH TOURNOOI

r0L0 /52L
3009/555 .'

318'7 /627 . .
327s/68t .

W. MoILem4n
Purcell

n. ... . .rr' , : -

J,

n,
n,

2

,:,: 'j

OPSTELLINGEN >>>>>> IJENS 1
, IJBNS 4

: wordE door de Erainer Eamengeeteld
: als vorlge week.
: zonder ,J. Ílittrng

àI.S,CH.RX;TVEN:
LENS 4 Sekeris

Heijnen '

de Graot '
Duiveetel.n
Kuik
Khàmmar

IJ

F.
tl.-À.
G.
E.
K,

132
(34
(12

3:17 30)"- b.g.g. S; de Nennie

( 018 91

5
5

(366 72 98)

73
o2 - b.g.g, À. E1mahi (323 96 19)

88 )
s0)

L79431
00)
10)

10
15

LENS 7
LENS 8
LENS 9

(367
(352

BIJ PROBLEMEN : G. w.d. I(]ey (01749 tSi49):.u \ f-"lr''-'' .,:\i

Blauw
H.M.S

LTGGTNE rERR^ETIVE.!Í
.,..1t

Zwalt : Dr. ManEvelÈkade, WaEaenaar, te1. 01751-IS78Z
H, : Vrederuatlaan, ÈeI. 367sZ7O

UITSI.AGEN
. l,Iesterkw. 1
Maagdijk 4

LEN
LEN

Í$EDSTRI;IDPROGXÀ!ÉMÀ ZAXEEDAG 30 .ÀPRÍL 7994 J ..^1 .

Lcrngs cfe sporle'n.lzcrn.da ZA,A' lcrcfcler

1s 4
,

d
16.00 LBNS 2 .. .- MÀÀSDIJK4 ...-,-
l,i,.i 

-.. i' rj'p} i,.i ' : . .. {

rTEDSTRT;IDPROGRÀI,TNA ZATEFOAG 7 1[ET,7994

1015/013 ,. ''.: ,Jil v.'d.l Màik '' ,

de LENSrevue pagina 6
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IIEDSTRT;ÍDPROGRÀIUMA DTIISDAE 70 
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7994

.$IEDSTRÍ JDPROGRN{IIIA'ZerRnee 74 MEI 2994

I

a

t..!t\F, . .-": , r- !:, nÉ.Í:'

t'14.;30'-LENS 1 ." .'-. ,. r- I ,GSC 1
;Jíq. , :,t !. r,-,, n.', .'
Eientuee] afmelden en infornatsl-e bij
Afnelden LENS 2 bij B. v'd' Nouland,

Z A A L P R O G B.À, 
'IÍ'IÍ 

À q I.

''- !4i' rl'.a'. ..).,. 1-0la/9qE-,.'.,; R.B.l..r,
'(' :'-r'i _ ''1' " l'

,fohn Boerema. LeL. 397 72'13.
t€I. 01718 - 3452314.

PIanEe

:r 5 fl. Ë R rt '," i: L .Ëlt 
È

'r,!' i, 
r§ ,,nllliÍ:

'a"íireÍio:ÉÍ.1{ir al; ZRRIJ.VÖ€TBNU
,;i! ,1!.c i -...' r.;'

WEDSTRT,TDPROGRÀT{MA :

datum .., '., ".riid -thuis-1 :l : .., i .utÍ. t. . ili rí 'lklàsst .zaal í. àhëidsÍechtBr

20,3'0 LENS 1 i:-i ,1n ! r' . ."; .:"... I ORÀNJE
* Tegèri OLMO 3 df ' IIESTLANDIÀ g voor hét HVB JUBILEITM

L;'X''e e r !, ë. i.s p o R T II A.t.! E lÍ'.'
óneHoBpr.err,I.,.,., sl-].cíeretraat 1t ' l, I , 
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tË +'-- !--r- Ur r.{,tr Í'. tr
PITEIN J'.'w'i.veÍhèef
ToURNOOI 3e RONDB+-'-...*rl

t'1AÀN 09- 05 .

MÀÀN 16- 05
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vAN HET JEUGDFRONT * ÀtgimeerÍ,koítàktpèrsoón:'
Paul v. d-. Steen, Chopinstraat,l 03, 2551 SV Den Haag, tel.397_.01.54
Bij geen-behoor: Arnold.v, d. Dönck, tel. 397.65.32 'J,r, Ií

a

:1' -

!íEDSTRI.IDPROGRÀI{1,ÍÀ À-B-C-D-E eE, F .7EI,GD

ÀB B EL LENvoor de wedstrij den\tournooien al1een bij Paul v.d. Steen
(39?0134); :zó .epoedig mogelijk, doch uit.éilijk de dag vaor de wedstrijd voor
19.00 uur. B,g.g. beuèn-naai Àrnold van der Donch (3976532)
In uiterete nóoà nog op de dag zelf bellen naar LENS (366x314) bij iemand
van de JeugdÈomrniEeiè - 'r' /.!'it ' :
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30
30
30
30
20

1
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1
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aPr
apr
aPr
aPr
apT
meL
apr 

"qPr -

. 09.30

. 
.09.30. 03

-. 30
: : ]o

.'. .". vtR rJ . r. .
10,30 LENS-Tournoói . ;' Ehuig
. . Y.R r.T . ..
10.30 LBNS-tournooi Ehuis '

c3
c4

'D1

14. oo HMsH-Eournooi uiE.,
ti. oo sv' '3s-tournool ". irit. . '. . 09.45

. ({. Krffn crr D. Raukholanal zLq bj.J.C3) . . : .

'. -ao .p. . .. . V n f.l. . ' : . .1 . .:' ., ': .

. 05 mei 16.15 Finale Zwatuwentournooi DHL/BraÉserskade 14.46 (auto)

. vredenruEtlaan . .
v. Brienènlan/I{I naar r:

i r't

(lrMsH)
(àuto1

D

D

D

i
E
E
E
E
E
E

4'.
5

i
4

6

30
05
30

30
05

9.00
2.30'rl
3.30 ',l

0 .15
0,00
9.30

APT
mea
aP-r
mea
apT
neL

30 apr 13.30
02 noi 18 .30

30 aPr: -. .:. ' .'
30 apr, . 09.00

'30 apr, 13.00
30,.apn:,I 09..30,

.30r .apr 13.00
3Or apr i 09.30

0
-,.
,1

1
,1

0

HMsE-Eournooi uiE
Fiíale Ziua I-uïi é ritournoo i
cDS- Eörirnooi. " r . .. uiÈ
Finale zv,aluwentournooi
Rvc-Eou;nooi .... uit.
Finaf e Zwaluvrentournooi
De SÈer-Èournooi . uiE . .

GDÀ D3 (zie kopy) thuiE
(8. BrlÈtun zlc

VRIaI'i.,,. .., .^

HMsHïtcurnooi . . uÍt
vvP-tournooi ,.. uiE
cDs-Eournooi . .. uit . .

BTC, Mli.(vr) uit
wP-Èournooi . . uit

. vrèdenruatlaan . . 08.15 (auto)'' oÉr,,/aiaebérekade .1-. ;:.1.1. do (auÈo)

. Eragmugweg ,. ... .,,-12.30'(auto)
DHl/Braagerakadei . :,, 08.45 '(auÈo)
Èp.pàrk Pr. Irene.. 09.00 (auto)
DHL/BrasBèrakade .. 08.00 (auto)

,(auto)

r,rr
.'(auÈo)

( auto)
(aueo)
(auto)
(auro)
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. À. Dekenlaan,. .: . 12.30

. v 1 18.00
D3) ......:

. vredennrsElaan , ..,;, 08.45

. . r Zuiderpark ,. .. .. rI-2.45

.. Brasmugweg ..,08.30

. , Houtwijk .. ....' 12.00

. . = Zuiderpark .i09,00

,l

".:'- i .

i,l ,
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B8
Fl.
F3
F4

À1
B.
L.
c3
D1
D4

30
30

"30
30
30
30

09.30
12.00

' ós. oo'
09.30
09 .30
09 .30

uits
uit
uic
uir
uit
uiE

.45

.30

.30
,45

aPr
ëpr .

aPr '

aPr
aPr'
apr

cDs-Eournooi
BTC.E2,(vr) -HMsH-tournoói
GDS-Èournooi
VVP-tournooi
GDS-tournooi

"È(';
.. . . r. praemueweg rr .. .,.'08.45 (auto)
'. .': -'Hourwijk '.'.! 'rrr 11.oo (auto)

vredEnru6Elaan
. Erashu6weg ,
. Zuiderpark
, Era8musweg .

EN

(auto)
(auto)
(aubo)
(auto)

08
08
08
08

BÍ;TZONDERI{EDTI\I
+:

,I,I

vla, "stàair i

- B. Maaad - R. Nianat -'/ B 2't R. v.d. Heijden -
2 : S. EEeiad
! - Z. Okzuoglu
Bukman - K. fliev
/B3!F,Daamen

maand waarin, epelers
LENS of niec, I{ij hopen

- aanwezig van de .TeugdllommiaBie r)À. v,d. Donck en P

, ,i ''. ''t '1 ..

- IrEBg ONDEBSTIÀÀIiDE KOPY EENS GoBD. DOoB (paEfoÈo'E -
..' ,-.i . ;,'

- voor bij zonderheden\opatell ingen voor de tournooíen

lidrnaatschap e,d)

zie tournooi-overzicht
'. ::' )it"t1 ''

PÀ g F O T O'S Í !ÍE E.R t!Í",," Eenaantal
apelerE moeE voor h6b nieuwe eeizoen een.nieuw epelerspaajd hebben
omdat hets oude verlopen iE. Ile verzoekèn de onderataande epelers om
z.E.m. 6én paÉfoto (tdet naam achterop) in te leveren bij naul v.d,
Steen. , . ,,1-., .ir, -.

: Il. v.. Diemen - E. den Heijer - M.- Ízendoorn - S. tlerencia
olBthoorn - R: Riemen / 

^2. 
e. Gulpen / B 1À. e1 Haddioui

Sendar / C 1 : I. eI Haddioui - R. Hendrike - R, Kreuler / c
: F. caEmie - F. el Masoudi - R. vreeewijk / c 4 : M. Àzouba
! M. eI BaÈEioui / D2 t l4. EEgiad - J. Guenoun /D3:.1'.
: P. coolen - M. ElouarEi - 8... vree6vrijk / É 2 | è. +kh.bf,

BEDA.lríKEfV AI'S ;IEUGDL.Z D >>>>>> MEr'.iE de
rnoeten beelieEen of ze nog een jaar doorgaan ate voetballer bij
natuurli
anderE w

l
].
k van wel, Ínaar Eoeh ziin er altljd spelers die beeluiten te Btoppen of ergens
11en gaan Epelen,

De volgende regele zijn er

Stop je meÈ voecballen dan moet je diE vooR !I-!qL PBR BRIIF kerÈaarnaken,
bij Paul van den sEeen,

Doe je diÈ:NIEf dan btijf je autorflatisch lid van LBNS.
(mondeling opzeggen ie niet voldoende).

- 1.

wiI je bij een andere vereniging gaan Epelen dan moeE Je bij die vereniging
een overschrij vingeformulier ha1en, deze invullen en inleveren bij naul van
den sÈeen. (ge1dE niet. voor D-E-F klaoaers; zij kunnen opzeggen {zie 1} en
zich aanrnelden bij een andere vereniging) ,

1

2

^4, ie de concributiè betaald dan teken onze penningmeeaEer en krijg je het
formulier via paul v.d Stedn Eerug.

Dit bovengÈaande dient vooR 31-J!gè--L9g! geregeld te zijn, ander ben je te 1aaÈ. ons
advies ie echter : BLIJF LEKKER VoBTBÀILEN BI.l LENS en laat je vriendjee ook lid vrorden.

zijn er problemen ? Probeer deie'àan Ëeret uit. tà praten i.p.v. op de loop Ee gaan naar
een andere vereniging. De Jeugdkonmiesie iE iedere maahdagavond aaiwezig op LENS.

I[.'f E UWE E L F; AL LE Ií >>',,, op .."oa.g z uoi speett een'è/D- corÈinatie
.öm 19,00 Uur op LENS. De itegenstander wordt nog vaetgelegd en we vervrachEen de volgende
s!èlere. orn 18,00 uur op IJENS :- vanDl: N. Àkkabi -M. EI Battioui - p. Rnorr - N, Niamat - À. Ooaterrrèer.
'.: vanC2: S,'Àlàca en van C 3: F. Gasmi

. Àanrr.rllingen regelt F. cren6 vanuic c1,c2,D1 of D2
',.

LENS D 5 .K À tlf P Z O g $ ,",;,'"Jp ."loa"g 2 Ia.l, vieren wij op r,rud heÈ kampioen-
schap van LENS D 5, het enige jeugdelftal r.rat op de 1e plaats ie geëii.rdigd. Op veld 1
spelen juIlie een erevredBÈrijd Eegen cDA. Na afloop natuurlijk bloemen. een taart,
limonade €D ......eh - nog Eteed6 een íerraeeing. Ook mogen jtllie de la.È6t. Pupil van
de week leveren voor de belangrijke Èhuiswedstrijd op 12 t!.L van LBNS L tsegen RKÀW.
Téun, jullie Erot6e leider za1 Iot.èn onder de spèlers dís dit t el zièn zittèn. HeeL veel
plezier op maandag 2 mei op LENS.

de JeugdkomnisEie
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TOURNOO

FT.ffiW

. ;'...-

l'lET : H., Kaf f a en D. Ramkhelawan.

als bekend - ME? : B. Brit Eij n.

z-ovERzr cgr I
--i i!ri\; ...r:. I ' ., .,*-",Í

Belangrijke reàeltje§ bij dÈ'Eournodien I r'.'i
à'i] -- 'roken. en drinken,:Íàn alcohol ls ten ètrengste verbodèh.

. 0t
- neem altijd sen trainingpak, wag Eè eÈen eir te

,.,j !

5!ri.E,Àq'.eÍJi'31 arlrJ.i i ;b'drt n,(en mee.

- BITIJF SPoREIE! : lrinneí'ie ech! niet. het belangsijkst€ '.^ i ."
- -iieLLe e;ielers tan LENS zijn Éij.de prij EulEreiklngr:aanwezig'. .

beI biJ
. r. ! . :.

twij felachEig weer naar LENS (3661314).
, (r \-,i.:it; _

j ie het programma afgekeurd dan Ínag je thuie blijven.

- er is geeri achadÍrwProgramrnà .

.j r.tlF.'

.: ,' - ouDERs oPGBI|BT : voor de UlT-Eournooien rekenen we oP." i'-i-'r ' ' . --;' voldoende vervoèr. Uw zoon speelt toch ook mee?
'. ,:, I ...,..j.J-r. : ,: _ ,,__ I ::-j. .i !. ,. __t._ - l!.,:..i

LBIS B 1 : dat viel niet mee om voor jutlie een Èournooi te organiiSeréirï Buiten de regio
waar we eerEt. de teqenstanderg zochten hadden ze allemaal komPet.it ieverPliehEingen.
Buire; Noordwiik 82; komt Ee reet daardoar uit Den llaag E;w:'r Laakwatsiér'Bl, ' HMSH B1'=en
De Íag'èrE 81.- (Éarnpioen E}3):'Vier"wedatlijden van 2x14 nin. Einde . Eournooi -om;15 .3 0 uur.
opsfnírrse : a1e Ëekend - zoNDER : D. 'Djaclan. i 1"" ":r i:' v:rrri ,.l:: -r':'i . t

LEI9 'C 1 I ook voor'iu1lie het ,LENstournooi met.vier,wedstrijden vaó 2x14 min. tegen':
Laàkkwartiei, DSo,-vÉc en,RcL'. 'EinAe, to'urnooi om 15'30 uur. -oPsTBIfiING., : ,aIe::bekend :;
zoNDER I R' Hendrike ' ' ' 

(''11: ': Í'' '

fBlls c 2 : in poule 1 sPe1en : Dso, oranje Wit en HM,SU. LENS Bpeelt- in poule 2 tegen VCS

en Laakkwarbiei. Daarna-.epeIen de,nrB. A, rrog éé! wedBtii jd ,Èegèn.ielkaa-r -en 'de...!re: I'l en 2

eereE kruiefinalee en daaina- de finale. l{edEtrijden duren.2xl0. mi+., Einqe 
_ 
toulnooi -om

17.00 uur. OPSTELIJfNG : ale bekend.

EENS
DUNO
en E.

' . t.lr
,,gààt.naar,sv '35 in wasEenaar. iied6trijden van 2x10 min.

EBoÉ. Einde Èournooi om 15:00 uur. oPSTEIJI,ING r aIà.bekend -
rrÀC,
de Roo

c.
en

3

avrti:: en

teíen sv'35,
ZONDER :- D.

ÉENa D 1 : op 5 nei de finale van heE Zwa1uw
Daarna tegen de winnaar.of verliezer van de
zijn- wqdetrijden van 2x1.?,5 min. oPSTBLLÍNG

IJENS D 2 : bij HMSH hebben ju1Iie als tegonEEandere : oranje wit en quick, rn dà andere
poule apelen iteetlandia, Feyenoord en HIiÍSH. Na de poulewedrtri j den -nog .één flnale
i,redetrijd voor alLe tearna. Éinde Èournooi om : 12.45 uur.; OPSTELLÍNG, : a1a bekend - MET :

:. R KÀFFA](??). op s.'t!oL de f,inale van het zwaLuwe;Eourrioöiv. oë tegqhsÉa;der -it, Naaldwijk
Dl . baa_rna dé finalewedacrijd tegen de.wimaar of vertlezgr Van dà wedstrid Loosduinen-
poggalia. Einde 14.4s ""i'.i t"r-ri:n wedatrijden ian zx71 ,5 nin. dÈSTELLING : a16 bekend
- MET : R. Kaffa (??) .

ilals p r r,. rij'eOs'ari.'wJa"riila.r, van ex:.'o min. tdgen cDÀ. "RÀiÀ:n'Ë-DË.'eÍnÉe tàuinàoi
. oni ', ïe.oo'uui. opbtrr,r,ruG : a1ó bekend - MET , B. Biittijn. op:5 ueí dE fínale'van het

" ,r"irià.rtouinóoi . nà re ibóenerander iE Naaldwijk D2. Daarna dè .finalel,redàlrij d tégdn de
;iil;;r àt "LrriLà"i 

van dó wédstrijd Looedutnen-Triomph. Bindo 11.4s uur.r oPSTEI;LING :

èntourlnooi. oe tàqenetariàe; iE Laakkwartier.
uèdecrijd ÀDo-Lyrà . !in3'6''116 136't1i1Í:1éÉ 'hàt
: aIe bekend., ; 1.. .r ,vri, r

r,nis.o r ', iultie gàan riaïr. Èvc. wedstriiden van 2i<15 inin'. tegËn "ionegido, .VUc en' Rvc.. ninàé tournóoi om.í4.g0 uilr'. OPSTELLING ; àls bekend: ZOMER : N. ' siliakuÉ.l OP ,5. toot de
' ;i;;i"-;;;' rrài ' àii"iriré"t""r""ài- ivBnvórn i r i . p" ra Ëesénetairdef iE vredéiÈurch-. Daarna de

iinàfew"aeÈt:.j d Eegen de winnaar of verliézer vàn de wedi:tiijd'oranjePlein-Withelmug.
Èi"a" ff..+.S rrír. OÉStULiUd : aIE bekerid -.-MET ,,M. poot.." iri. :.:l í-J .:.r.; :.... I ï Jllq"

LEIS D S) ii'b'e SÈer iè: iuIlie 'qaerhe'ejr. wèdetriidéh -Van.r) miri:. tègen BTC;' Gr.. W. rt Vac en
àà. ót"r.l'ri.,ae cournoói'om 16:45 uu;. 'oPsrEr,LrNG :' a1s bekend'j' 'rrr ':"!- 'r' "'t "" 

'''
, i.,tr r'.- J, ta *1 i)":" .,/ "t -. r:.- . r-_ n). :'_ 1 :1,

'' 'Í,8t, É t ,' éè; teut< I toui-ào3i' bi j Iit"i§tÍ met àÍE Eegénetandere : spaita en Laakkwartier. rn
àó and"re poule epelen : Quick, 

-HMSH en Fsyenoord, Na de poulewedstrijden'vari 2x10 min.
nog één f i'nalewedàtri j d voor alle teame. Einde Eournooi om : 12,45 uur. oPSTELLING : alg

.j." rJ..g...r\, : '--.'f ir-r'r'- "1 : ''' '..
IJENS E 3 i" RKSvtlJ|, BSC,68, WP. en DSO zijn juIlié tegengtander6 in wedetrijden van.2x1O
min.;ginde tournooi om :' 16'30 uur' oPstEr'LÍNG : aLs bekend: zoNDER : R' KiPp en 

'

-t.a'1 , l}§ÉIiÈ.i. :' ..-'

I I ín jÉË(l , ErJ'1.1A14.1J .3b

' de LENsrevue Pagina 9
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Looaduinen en RÀVÀ komen öok. Drie
2.00 uur, OPS.TEITLINq,: als bekend. -

IJBNS F il -::naar"cDs met a1s ÈegeneEanderE : GDs, Loo6duinen
van 2x10 min.. Einde tournooi om : 12,30 uur. oPS?ELLING t
LinEsen. LEIDER : H..Nijhuie.

wedÉtrljden van 2x10 min. Einde

12 6n 14
,.2 en X4
12 e\ L4

12 en 14
7, L2 e\
5en12
LZ et L4
tenLz
7en12
7 en lZ

r)'i
I,ENS E { : GDS,
tournooi om : 1

LENS E 5 :.wriendechappelijk Èegen.BTc. oPSTET.ING : aIE bekend.,- ZONDER : R. de Roode sn

.,,.r,
lENs E 6 r DUNo, RKÀw, Quick en WP zijn julliè tegeneEandere in tredgtrijden van 1x15
min. Einde tournooi om 12.:oo uur. oPSTEL!,ING.: a1s be-kqn{. -., .1 .lr, lr.'.... ..
r,Islg 8.7 : bij,GDs drie wederr_ijd-en vqn-2x10- min. tegen GDsr LooEduien en RÀvÀ.'. Einde,
tournooi om : 12,00 uur. oPSTELLfNG : als bekend. )

1+... , .F,a , . 't1.]. 
" '

,JENS E a : vriendechappelij k tegen BTc, oPSTEIJLING r als bekend. '. li.-''.... i
" - :: 't. , ri,'

LENS F 1 : ook ju11ie gaan naar IIMSH en jullie apelen in poule 1 Eegen Sparta.-'' En HMSH.
fn poule'2 apelen : Quick, AlphenEe Boye en Feyenoord. Na de poulewedetrij den van 2ri10
min. nog voor ieder team één finale wedeErijd. Einde tournooi om : 12.45 uuï.
OPSTETLING : -ail E bekend. -'. ',r''-.' ,: : i .,-,-

LBIS F 2 : cDS onEvangt-heel veel IrENsEeans. Lekker dichtbij en enel klaar. De t.egenatan-
ders zijn : GDs, LooEdulnen en RÀvÀ in wedeErijden van 2x10 min..Binde lournooi om :
12.30 uurl OPSTBL,LING : aLs bekend. r'. : : -.,,r,i.,í-rrrir r. ri .. ,r .. :... .1 .,
lENs 8..3.-r ook.vvP.krijgt. veel LENsteans op vieite. ook lekkar dichtbij en snel- klaar. De
Eegeir6tànders. zijn : Quick, BSC'68, oDB en WP in,wedstrijden vah 1xls min.. Einde
tournooiom:13.00uur.opsTELIJrNG|aIgbekend.

en
aIE

Quick steps in wedstrijden
bekend - ZoMER : M+B

r.iu' 'l - . ,. .. ; i

T O U R'N'O O Í'E l[ van 5 ë/fr 74 fiei >>>>>> de navo].gende .j eugdEearne hebben
tournooiàn'op de onderotaandd dàEa ín M E-I ': -'

7 ?n,!2
7 en 74 -5, 12 en 74
!2
1eD72

Het RclJ-tournooi gp 7 E i àaat vJegenE' de doorlopende competitie in Leiderdo4) NÍt!

A2
c2
D2
E1
E5
F1

À 1,:

DT:
D5:
\ 1.,.,E8:

L2
7en14
5,' 12 en 14

B1
c3
E2
E6
P2

7
7

B2
c4
D4
E3
B7
F3
F4

].4t

L2 14*
en 14
14i

en
t2
enr2 12en14r

,: door.

Heu Nà! zijn dat we voor de teame
. orga.ri".r"n of Eat we dobrdewéèkà

animo bij . veel verenigingen flink
, duidelijk .terr eirdei Wij doen ons

.. at.. .

die vrij zijn nog vriendschappelij ke wedecrijden
nocÍ leat net de nieuwe eLftallen Íoetballen hoewè} dé
a.í h.t afnenen is om te voetbaLlen. Het Beizoen loopÈ
best - duE IeeE de IJENSrevue Eteede goed'door,

C-.§én.gn D-éé,l "C q,P >>>>>> dat ko]nt er- van a1s je op de dag voor de wedstsrijd a1
iiet6 gaat.,,6chri j vel oyer het reFultaat van een nog Ee Epelen wedgtrijd. op'papier waa'
RKÀ\/v ook een makkle, -veor lrBlg D!. 'W.lj v,,areD aI van eèn. overr+iinniíg uitgegaan net al8 de
meeEte-sp-ef.erg.en'.goe€choUvrer6.oNDERSCHÀT-IINGvan,alIekanÈen:IoLTlll

De eerate 10 min. kreeg LENS een aantal kanEen dÍe helaaE niei werden benutl RKÀW I

Ecoorde daarna twee keér en wiEt-deze 6tand t.oc de àst vol be houden. LENS kwan te .
gïe-tig.uits hqt kleedlokaal en !ego4 direkt paniekvoetbal t.e apelen i.p.v. te conbiheren.
Íet., werd rtog r,rql:,-l- 2 en LENS kreeg beBc wel.r,rat kangen maar RI(ÀW won en mag door na-ar de
derde ronde, Duidelijlc. teleurgeeteld zochten de spelere van LENS Dl het klee.dlokaal 'op.
LENS c ]. gaat wel verder r,rant FuIl Speed trerd met 2-0 verElagen. ... r .,, I ,.
Zonder ÈoE echtr.goed voetbal te komen, maar qrel meE de juigte inzet werd het een
verdÍende overwinning. De doelpunten LieEen echÈer lang op zich wachcen. In,de derde
ronde tegen ÀDo cL, de kampJ.oen van Den Haag. XÀNsLoos... ??? DaE dacht RKÀW D1 ook Eoen
ze, naar LENS, moegten. De-wedBt.rijd.lE inmiddels gespeeld eí de volgende vreek lezen.jullie
de uiEslag $rel . .r : - r, -. j. 1 . .-, -, ,

. Tr,.j.,: ., i. ,.;.. , ,,_

;I O N G - I' E .!Í § ,rr>r, wij wragen de trainero/leidere van
ÀI t/m F3 om Uttgnf,t.fl( 14 Írei hun kopy over hun groep/t.eam in
te leveren bij dè .reugdkommiseie of 'de Redaktie, craag een be- .

knopte weèrgave ( maximaal één À-4t.je) over het afgelopen seizoen.
N I E ? s schrijven kan echt Iliets wanE dan ziJn de Èpelerg booÈ
en teleurgesEeld. ca er dus even voor zitten. ook jeugdepelere
mogen natsuurlijk iets echrijven over het àfgelopen geizoan.
Wij zijn benieuwd ! !
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T - !I- O 'E: lI ;t->É>i de 2è jaarB À-klaBgerE van LEN8
rr ,me1 ;rlg1nS.yaD doo€ ,week ale volge

van 19.15 r/m 20.45 uur bij PeEer BoE, dit .ie om
alvaEÈ te wennén aan de overgang naar de eenioren.

van 18.00 b/m 19.00 uur bij RoIl RottÈout8 samen net
de .ovè{ig'- te houden

e epelera van
ineÈ de huidlge

LENS À1 on coch kontakt
sziiepl Ià \) :{

nod
ïr-

iï

1e 'j daiÀ À,ti
j d"ga: -/d ''ll'

aEBer6 en 'de B-iielèktsie blij verr 'gfewoon lrainen op: dè eandag-..an)i|"
2'rr t i.tt - n:i: i ) r t :. .i, rr .a.r:,i 1

WOENSDÀGUIDDÀGfiISB rrrr>> in verbard rnet de landelijke finale van he! schoolvoeÈba1 ig er

"o 
*àà"rà"g 11 Eot GEEII Èraining voor onze D-E ën F jeugd rnogetiJk. oE, tn.Etahg { t!.t

wàrdr ër' wÉL no#aar ietrainó. KOIil EENS AI'LryAl! ! ! , ' 
, ., . ',. '::..ïi1

R E Z S iI E S .'FÍ,NO.E, SEIZOEN >>>>>> nogmaale een verzoek.aan de aperer?,yan §2,
81, E2 en E4 die naar Limturg gaan om N U heè reEEbedrag" ovef ié' Éaken oP

cIRo:201392,!. .ra r'

LENS combinat e-è1f ta11en

t.D.v. P. v.d, gÈcsn, rclaJor voctbrl .t. .Dc+ qug.
' 'r Í , i | .i.-. ,^ il t,,; I -É; ; li

Beide reiejesl.Lil# ïà;tg."de1d op J lOo,Oo per peróoon omdat" er'geÈruik wordt'r genaakÈ. van
o.a. één busje pór Eeam naasE enkele pereonenauto'g. KoNIAIIT oP IiENs betale-n kan
naruurliik oók.]ll.S. .: =de .gpeLere.van wie heE reiej-e NIET_doorgaat .-èn die flEL betaald
ireu»en riiigen Ëj.Éiiè'tiks1h:h;F.sFIÉ ,t9.r-us;/; I ?,, ;i li;irl$Í;ll.ti[Ë
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h 
".f 

ïf 'H 
"j-ï4 ' !' LENS- Cl -- FuIl Speed, C]. : r .2 --;'o

:, * Èr:-

QulnEuElÀ1iq
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IJENSI B1lC1
LENS'C2/C3

2-6
3-0- LENS.À1/E1 ':'3 j 5 * OuinÈuE.'-B1r r. -

c1 - LENs*cl7c2' t t.1-'7' ï'. vieetlairdia,èz -

- LOOSDUINEN Cl :4-3 LENS D I,OOSDUINEN D1 : 6 '2

De wedetrÍjden mer.de cotrÈinalie- elfEallsn geven de Erainers enig inzlchE in de rnogelijk-
heden voor het riieuwe eeizoen, de opsbell ingen/eameneUellingen zeggen Bgg.nieEE omdat
gonmiqe Eeamg nog tournooivoeÈbal màeten spÉ1en of omdat de trainere .géfioon eene iete
wil1eí uitprobreí. de -À/B-conblB!t1ó bij Quintue liet leuk voecbal zien. Er werd
qeprobeerdl-6ii -té 

--èonilciner'en en ook na aÈloop wae het gezgl}ig (vooràl met-de Q. -handbal-
óainee). oëàe "combinauie-,,.( leuk en gezellig) willen wij er volgerÍd 9è1qo9n- inhouden. 'rrLLIE
ooK :i Dè:B/c:èifouraitro' uil 9. eÉond aI enel net o':2 voor. Daarna,werd hèË; door
à"à.iÀ"Éàtilnö-.wat;,rà...rigÉri toch zo nu en dan ook h-eel . Ierik ',voetb1l'. -.-- '
De C1lc2 -èiirbÍt'sríé 1,bi j WeÉrlandia apeelde regen het'vàlEal1ige-cl-9lftal van t{. al1emaa1
2e iaars ribËfdrd ehr,.u- epelend in poile C1. deiek kwarnenrJu]líe iets-te-korc maar de
uiEÉlag waÈ eén t'rirna reèu1Eaar, Dè c2lca -coqlbLlqtlo li{ií.het uàit moeilijker tegen [l. c2
uit poíIe c4. héi werd een 3-o nederlaag. :\ 

'-'--1:{:/

rn de tournooien r,ria'eLende re.ulÈat.en . x.r"". ,ofYg (."i:.,)Éïi;È1]ers en vaak nog
r,e veel r.e laat ook. De hele vrijdagavond bezig gei,íeeèt-àet/ bèll,en:, NlaE hlle6 kompleeE
à!riÈI"". -o"i"tr.iq'-àpéàrà." 

".r,-ía',É.t epelere-bij de D-,àn E-j.!gà t ee heló Eournooien.
ïHlidËfiixË-BEoarlËrii 

-r"à.i erectri. er i'nkompleec- aan de iuait-mdéat verscËijnen' ook
daar kwam hulp van M. Urqet en /of gpelere vàn 82. W- t' \
In de zwaluweiruournooien-presEeerden- LrENS uitatekend. D1,, .D-2,-..P.3: P4 D{ Plaacgten zich
voor de finaledag bij DHL: Bij de andere .tdams .warfn dit [éiàdË_óurnooÍen en_ook daar
"prà.i"..a." LENé uiÉstekend ÉeÈ vele neerste 

-e{ Cweede"'plaatÈe.n..efi.bovendièn een feuk
-';'-'*+,..:r.-qq'.ï'nllc\lj "{.': " "(..'ï , n:i}"

'IIe
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.. I,:ili'.Í ri.r1: ,.'t,.1.: ..,

Dominee Àd Grem weea onE erop dat in de LENsrevue van
afEelopen.week één regeLtje. in zijn epiotel wae afgeval-
fen. Voor da dirideLijklièid nog even: à! ;, ÉJ,
Ëe. .tzaaÉ van de werà1d, . daL'Ty_-.dèFil"-:.:r1"; ::1-],:"?:_1:^::..t (is ln

l't. ra i.!t r! r{ r
ï. .: qr' t.t n*' '

sÈdÈab-de rgewobn6
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IV À G .E K O M E. trf 1>>>>>,>.in.de vori§e LENsrevue naakÈen
L'ENS D5 kampioen wa6 geworden en wat denk je. '...vergeten we
welliswaaf.Eeen kampioen - maar ze.zijn g1 ggPromoveerd naa
Leider6, Èrainer en bpelere GEFBEICIÍEERD meE deze Preatsatie

wrl me
helemaal IJENS Cl. Zí) zí)n

r de haoggtse c-pou1e.
van woreldformaat,

.sIi I ilihr:.,:e( -. -rr ,i ,.,-,r':---. t'.. --., Ít ",... 
.--.

- Naschrift n.a,v. b1z t : afgelopen. zondag wae het goed voor elkaar; er hingen Èwee
vlaggen en er waÉi een gezelfiiJ terrabjè.

de r'edakte-i
t

: È.3 ,.,..., ' : ?

,ri i

i)

!íarld0upUSA94'§

-r'
w Í J z i Ë r lg ó ;;';l;'r.Ètil;."s";;il r,"à.n i'à traitine verdécken 

-sàen 
1id neer van

de.;evenemèntencommieeie EKo en i6 dje functie overgenomen door ÀgneB.KiPp. .t ;, ,
':L't} 'lr i. ',: l'" : .-
.r i-a

BINNENKORT IN DE LENSREVUE

HET VOLLEDIGE

WK. OVER,ZTCHT ttaa

Ï

,;.rJ

Í ..r A
J

i
'tr..i-.

.. ; 'l Í1 .1 r ' . F: ; 
- '":.

.r

ltaaHOLLAND GOES AMERICA'

oe

.t'-,

t1

c

l:

t-'



.DE 
LENSR.HYUE

.j51!Jj_,+ài;i - ._r,srLl_,l lr,

weekblad van de voetbalvere_nig tng LENS
67" jaargang, nummer 38

"i '' ritl:' . {

i :.., .i

4 mei 1994

ZAT'IG NÍETS D
I !:'

o 5"trrl"r
U.B R G,E,E .T, ..'T t .À,À R ! ,, :'

, rti r,"'. . '.,rr
r.'à-il . .-.t.'ir:'i

,i rrtt..!, .,..'r
.'..i'i:Í * .r.al
.-,... I l, i

'i} :,

, . ri.t

,-, tI
Il--

T

we naderen r,.t èi.nae van hàt:eeizàen en dan
zou je verwachEen dat wè zo langzamerhand
aan heE aÍbouwon zijn. fs hot niet logigch
dat je- èirdelijk eene gaat denken.aan die
Iekkere luie(liglbtoel en vJilE"gaair rèIaxen.

DEnken mag Lel ...maar hèt doen ?... nooi
nieE... Dàar ben je'bij LÈirS echt aan heE
verkeerde adreg. wànt tENs it en b1
volop in beweging.' .. , t_

tHeE níeuwe eeizoen le ià aanÈocht on veel
kommieaÍee werken daar à1Éeer vcilop aan'

I i,!

ii fr - '
l:

Ur,, redaktle denkt hier ïióÈ e?eh" niet aan err
is nog druk bezig om diÈ àei2oèn Èot een
goed'einde Èe brengén, U vraet. het venijn.
.iic ateiia in de oÉaarÈ. ' ' t,

onze Iiedaktiel1a1z-out ;handy nano''(óat'een
woord) ging op de valreep no§,' op'euggeaEie
van one BeEEuur. even fróbelen aan de colo-

De colofon i6 qua 1ay-ouE geheel "vernieuríd"
. zodau er weer waE títiabe gecreëerd is otn nog meer

IeEterÈjes aan het paPier toe te verÈ,rouwen.

peze iuiirt. willen wij. deze keer graag even ge-
''bririken óm het volgenàe onàer uw'aàndaihE Èe bren-
gen. Zo juist werd er geschreven -qve1 dlo "E!q-qfE"
ón dat iÉ natuurlijk dler.enp ltrotè klu's die ónË;
noq te uachten etaàt, n.1i hets uiÈbrongqn- van de
JoÍc-LENs editie van dit-'eèizqe4, u ;l '

f on ,van bladiijde 1 en heE reEultaat heeft'u
,-..nu onder ogen.

vorÍge week en heE à

r{i j verzoeken aIle leidere/ÉrÏ iïË'fe-l-èt Éi op Éàbier
te zeEten over .hirn grgep/tearn. tET oP, ds inlevertermijn le r'l[IfÍERlf ;ÍK 74I mei a

.{ 
" il,j-li.-r. :r i clí-l

Voor neer informatle
elke leider in zijn
heren lbidere ?). Wi

, verwÍj zen wij:
poaÈvakj e aarrg
j hebben zo on

ÈeniiI dàts
Ii iÀ dame hn

''a'
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iitrof f
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uw ïedaktie

1r {<.'c.r,l,.,' '' " 
,'i ,Í ,-

LEl,lS
r'

Àgerheanrdocladart SGhetldastToto/Lotto
W.M. Kouwonhoven G. KempoIman
Bram Fíossrraat 21 ' 

' .. 
' ta., (ö1749,:126b2 '

2552 cz ,D€n Haag
Tel.: (O7O) 391 2+74 ' , spontorzlk6n

J. v,d. Lubbe

sEKo sckrrtailqt: ., Í Tsl.: (O70) 323 3q 25
Sor*rqr zqdag ). . r:1'r . ".,: '
sarloró zaatvoàiid ) J,,:. BAhKo: p.Í |(gmmiEqlo
c.J. v.d. Kleli mw. l. Yan der Berg :;! '

Tel.: (01748) 18149 Tel.: (o7O) 325 Sg 74
r'- l' ,, : í

serioÍgn zst rd.g .. El(o:
J-c- Ham r' Evmomrnten Kdmldrr16
Tei.: (o7oi367 96 87 ' ' mw M.'van dsr Donck

Tol.: (o7o) 3S7 65 32

TAÀEUCEI'I B{ KLUBGEBOT,W

- Hengelolaan 60O
,c Tol.:,(O7OJ 300.1314. I ..,1"'.-"

i

ïiainaÍE:
sàckdc rondag
M. RoS:
Tel.r (O7o) 388 63 22

Sèlddo r.t.rdrg
J. BooÍema
Tot.: (070) 357'72'.73 :.,

JUKO:
§ohotedaat lalgd
P. van den Stgen
Tol.: (O7o) 397 O'l'54

SofÍeÉri.lt tsdokliè
A.C.'J. Miltenburg
Tel.: {07O} 321 32 A5

sàkrotaris: , ,' "

w.M. Kouwenhoven,
Tor.í (0701 391 ?4 74

'tE!
A.M. Coret

" Tel.: (O7o) 367 1o 98

!!s1:
c.J. v.d. Kloli . ,
Tel.: (ol7481 18149

Lid:
P. van den Steen
T€1.: (o7o) 397 Ol 54

Samsnrlstrng baíuuÍ
Ygerziggti :
J.M. v,d. Kloij.,
Tel.: (O23) 28 27 65

PénninomoeateÍ:

Tel.: (O7O) 325 15 50

KOI{IRIBUT]E EETAI..E{G

Postbslk 336711 ',.
Rsbobank 129924229

van de REDAKTIE . .i. .,
L€ver uw kopï vóór maandag in:
- Redaktiebrievenbus, achterin de kantine
- Hengelolaan 981, 25t14 GG Den Haag
'- fax: 3678862 (tot maandag 17.00 uurl;
wijzigingen ziin tot maandagavond mogeliikl
Uitepic'ínlevertermiin kopij:1 i; \li;, -,
l4alnd_as 20.0O uur in hot klubgebpuï.,,'
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RE;ACTIE ir!->rr'De Iiritieche noót'ïaà de redaktie, vorige r,reek op btadzijde l van de -
LENsrevue, geEiEeld oentouragen iE neE gemengde gevoelens oncvangen. heE iE inderdaad waar
dat er heellveèI plarrnen tiggen en'bekènd zijn gémaakt om van. LENS weèr een bruieende '
,àr."igirrg te makèn. Ideeèn-;j.jn er tegio. uitvóeren is een andere à-aak. Hiérvoor iE de
làii"ÈÉó"Í"ig van veal neer leàen vereÍ.c dan nu het geval. ie.'- ' ''.'
Poginqen hierEoe gtranden éEeeda weer op hetzelfdè liedje: geen rijd om iegé^tàor de :'"ij'
veienlqing Ee doen (of ie het onvril?). l4eesEal een arnoeeje waarmee dealntereEEe-' of onwil: ;
wordt ierÉIuÍerd. Er zijn VeeL LENSers die preciee aàn weEóm Ee geien waÈ er fou! gaaÈ en
hoe zoiete zou noetseà.-Ma3r zelf daadwerkelijk meewerken; rHo MÀÀR!!I t

'" i,...:
op de konende ÀIgemene .L-qàgnvergadering van 24 mei a.E. \,rordt u geinformeerd over taI van
zàken. .,Toon rninimaal uw )àeilangstelling. Denk mee, '. en doe mee.
van niémand kan worden venianid dat hIj dagelijke voor LBNS bezig is; r.Ie1 kuhnen vele handen
LENS weer laEèn brui-6en. .Rràne van Dijk echreef vooïheen vaak:- nEr.gebeurt,wat bij LENs:r' 

'
Nou, laaE daE dan ook door Í gebeuren.... !

,.,; . Ij.Ír-...j_ 
.r' , ' .. ': ' 1

LENS 7,rrrr'eett treól- wad rrrolijker chapiter (en tenminate zo ePannend) iE.de- Etrijd van
on6 eergEe elftat. terwijl LBNS 2 en 3 nog volop in de race om het kanpioenecËap meédoen.
over bruisend geeproken !

Nog drie wedetiijàen voor LENS 1 waarin heE 2e KlaBEerschap. veilig wordt gàetetd ed daardoor

,"oÉ n9q, hoog in. {e derae periode. L komt toch ook kijkeh?l?.!?!?l?

IIet Bestuur'

t,i

IIERT^OíI,ERTÀIG oí BEëETNDZGÍNE. I,A.a" &EË' LIDMAATSCHAP

fndien er leden zijn dia aan het einde van het eeizoen hun lidmaatschap van oJrze vereniging
willen beèindigen, ondat ze Etoppen met voecbal of naar èen andere verènigi.ng gaan, .dari
dienen zij de ande,rËtsaande regele in acht.ce nènen :
i:-"-"";;'.ssr" Èàn "iiÈinirà"É Ècsiipssr,r,rr geechieden bij het secretariaat : tr. Kouwenho- --

ven, Bram FrossEraats 2f, 2552 CZ Den Híag. : ' ' I r
2. .. Í opzeggerr dienE Ee geechieden,VOoR 31 tqcl 199t1.
3. tède;-die n"ar ...r-irrààie vereniging gaan, moeten bij hun nieuwe vereniging een

overechrij vingefornulier halen en dàE voor 31 nei 1994 door I{' Kouwenhavèn of
. M. Reuver latén tekenen. : ' ' i

. _ ':'j='^' .. _4. . onderEekening zal alleen geechieden a1e u aan uw financièle verplichtingen hebt
., voldaan.. (dit geldt. ook voor bagte6) -r'i

U kunt het overechri jvingEformulier Laten Eekenen in ona klubgebouw op DoNDERDÀGÀVoND tuEgeà
21-00 uur en 22.00 uur. j

op Dn{sDÀc 31i!nei,+994 (de eluitingedatum voor overEchrij vingen) kan dit na 20,00 uur op i
.LENS - daarna beeliet NIET meer.__:. --_.. -_-_- -'__--'-_- l,: .; r.,..-.-.:. :-t... .:Í, .-_, lí!.:Í-;t.:...
Indien u niec volgene b
KNVB gehandhaafd nec aI
L994/t995.

ook komt het voor dat I

.fn dit soort gevallen g
', r:l ,, -'

ovenetaande regele opàegc, blijfE.u in' oirè ledenbeéEand en dat,,van de

-{

eden hun "soort lidmaatEchap'r willen wijzigen, bij ;\ï íi.;3, .1r .r -'

niet spelend wo_rdÈ 'Epelend v.v.
een. zatérdag wordt Een. zondag v:v-.1
veldvoetbaL wordt zaalvoetbal v.v,

e gevolg dats. u CoNTRIBUrIEIITICErIG bent ook voor hèt '6eazoen

,.í:'S.t,;r{r.,
r".,C'v . ,Ol r I t.

:i.j:t

efdt ook'31 mei SCERIPIEIrI.rF een bericht aan ee*irt'".;; emd
.-\1,

adieS. t

irr.aaGrí@ ne,m@ nIe,fi '' Hommi§sio
r 1:.lrl1: (va

Konta rsoon:" Màilanne v.d. Donè tel.397 :sb:àeiti

k
me

, he r'iErtrRosPoRTRIlrc-ro;iNooI op zo # 2z-ïei ale. organikeert de EKo eèn GROTE LOTEíRI;;I
t veef'lduke prijzeÍl'oe voonverkoop legint op dondèrdag 13 mei.Í.De prijzen woÈden: öÈ '

zauerdag 20.en. zondag ?1 mei uitgeELald op LENS. Heefc u prijE dan kunt u dit direkt zien en
de prijs in oncvangeb nenen, ÀIleen de cwee SOoEDPRI.TZEN worden paE op zaterdagavond 22.00 I

uur en op zondagmiàdaj i.5,oo uur bekend gemàakt.. NieE afgéhaalde- prij-zen ,worden mèt nunmer
verrneld in de eèrstvof.gende lJENsrevue. op zaterdag 20 àei wordt eé'n hdeil gezel-1ige
FEESTÀVoND georganiaeerd op LENS, waaraan aIle LENSer6 - maar ook nier tENSere welkom zijn.
l4eèr.,,nie.v, vo1.g:iii.::"k, . ,:;.,irlTl )ÍJ.:.: ::.
De jaarlijkgo tiEDEttlERfRs-avond i6 vastgeEteld op 4 juni; een ieder o{tvangt een pereoonlij -
ke uitnodiging tii',;.:'..,.1, ,et

'lt''. i!.
KLÀVERJÀSSEL / JOI<EREN >>>>>> q) veler verzoek kunt u op vífjals 20 .\ 27 rui weer
meedingen naar de vele prijzen die .Tan Ham en iIoB liitting kIaar, hebben staan voor winnaare
en verliezerg. Komt u ook op deze gezellige avonden?

de IrENsrevue pagina 2
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Voor adresse n en teleÍoonnummers: zie de colofon op pag. 1
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DE I'AATSTE I'OODJIES rrr'r, Nog maar enkele wedstrijden en heE eeizoen ,g3/,g! zíc
erop, Voor LÈlfS-'il,'Z en 3 'zonddg -.a, ,.c*rd.g t ie er nog wat. te nveidienení, terwijl de
overige teamg rugtig kururen freewheelen,
HeÈ progranna van LENS 1 za1 u bekend zijn. tlet 2e Epeelt zondag de Eopper Eegèn ÀDO 2:
alleen winet EeIE on door te gaan voor,de t.itel.
lnus a rijt z pu.,t.n .,oor i" ÉÀ ,... ."È'vÈió, -ào"aàg 

wache R.K.a.ï.v.'s ui,ro..r. op
15 mei de cliBax (tegen ,VEÉO, v91gÈ .

zarerdaÉi' r, taà ,aà\rícdr;.hè1ad;, íer vergerbn. maar'ióert nog od éeri lErtàËËià"r en die .

zit er nog in.
SucceE allemaal en wij;fékenen erop dat a1le LENsers jul1ie zullen, ateunen. r'.'' , I l

DoEN HOOR. MENSENIII -. , ' . .:., 
,

UITIILÀGBN
rr' -r .'.)t' -t,,t.,-,, ,

Doudcrdag 28 lpril 199{
VELO 2 - IIENS 2
BL.ZÍ{ÀRT 3 . LENS 3
R.K.S.V.M. 13 - LENS I

' r ." t. .. '. .

E.U.S.E. 1- rÀNs 1 (1 - 1)

vrog

li :) ';í
zordÀg 1 ucl 1994

I
2

0 I{. M.
H. M.
LENS
LENS
LENS 5
LENS 6
LENS ?
,BL.ZWIRT I
LENS 9

- LENS, 1 .,
- IJENS 2
- R.K.À.V.V. 5
- WIPPOLDER 7

- R,K.À.V.V. 9
- ZOETERMEBR 3
-. 'LENS 8 , ';'- s.v.H. 5

s.H
s.H

3
4

I
2

-t
2
1
I

1

o

1
1
6
4
2

q
1
1

op noeilijk bespeelbaàI lveld 
heefE'LENS, àe onge"lagen Et.atu6 van de laatste e *"dàtriia"r,

kunnen handhaven. Uiteindelijk bleef de vraag of er nu een punt .was gewonnen of verloien.
cèzien heÈ epetbeeld en de vele kan8en voor LENS had er neer ingezeEen, dat was voor-

. iedereen duidelij k.
- V1ak. voor rust kflam LENS verdiend ap vgorspronq, maar omdab een aanEal oDqeleodè kans6n'
. àiec benuL'werden lblèèf H,M,s.H. ae- gèli jlóarei ruik'en. Een kwartier ' voo'r:rii à widl aie;'
i trefferdan ook. ': L a ::i':' o"àËp""iÈi'fà;iiieàg- l,sNs '4osj-èen 

lÈaar .iiante inoseiij rrrLden, Èelaaeiechtei ,"ra.r,:a.rË1.t niet*bènuE.,,. -È- - --.".;i -.

; - .i r.

rÍ'. r ï, ;r1 (

,.;

;.1,:Í:.. _lí.:r-'1Ll- I r1-1l

InmiddelE íE'wel duidelijk daÈ Hermeg D.V.S. ae eerBÈe degradant gaat v.rorden, R.K.À.V.v.
6taat er daarna het Eilechtst. voor .en dan zijn er nog een aanÈaI cIu.bs (waaronder LENS en
vlbs) die irÍ de"ilËvàrénhoeh iiEteri'.
Deze beide cluba moeten a.s. zondag hun (inhaal-)wedstrijd Eegen elkaar spelen (bij VfoS)
en gèen van beiden mag eigenlijk verlieàen. . . . i,".- 1 i. "i.': ')YJi ."fl -.'{ti-- . '. : ..,: r-1,.t

LENS heefE Zeker;nog iecg goeC te.maken van de bhuiar,redetri jd (0-3) en zal due volop ten
sErijde ÍnoeÈen gaan om een poeiEief -resul.taat te bewerk6t.el,Iigen. rDei aanmoe{lgingen. van
de grouwe. aupportere kunnen zeker gebruikt worden!

Ton's-cravendijk..

qTEDSTRZJIDPROCRE.MIuà ZONDAG 8 NET 7994
Í

14.00 vros 1 . . .,....a-. rJENs 1
10.30 ÀDO 2 . . ,. . -_ LENS.2 :'.
12.00 R.K.À.V.V. 6 . .'- LENS 3 . :
10 . 00 wIPpoLDER 7 Ía:. ï;ï:-:"LEIF l'',., 1

LENS 5 .,.: .,,.VRI.T
12.00 R.K.À,V.V. 9 .: -;t- rBtls 6 '.
10.00 R.K.À.v.v. !2 I .,t -{... IJENS 7 , .
11.00 LENS I . : .,1 :; - BIr. ZWÀRT 8'
1o.oo s.V.H.5 l:. - LENS 9+ = gewij zigde aanvangstijd! ! I
',.i.,""t'^',
WEDSTRÍ;TDPROGEÀIA{A DONDEEDAE 72 MBT

LO02/s2L
ro29 /62L
3060/sss
3094/566

3108/s69
3242 / 627
3277 /646
331L/681

Haddere
Herk

Harmsen

. "-" e.'.1.

. J. v.

. R.E.

. n. n.

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

' '{:' .i,;',;.i,'_F'

, !Pt: '' rr,,'1 -.:1 ,. ; l:f.l{)

1S .00
11. 00

IJENS 1
IJENS 2

R. K. À. V. V.
VEIJO 2

7994
r

LOO9 /S2L
LO97 /621

I G.H. v
vt..D. v

, Sprang 1
rd.,BËrE) . -. r. .i:1

, ..- 
''i
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(75',I6Er 7994r{* ;l ir i;.ii ' , - ;i-*ï,3 ii-,-

-1.

ÏÍED S TRT,ID PROGF,;AI{TIA, ZONDAE
:ti/r r".

14 .00 vooRBURG 1

11 .,00
11.00
11.00
10 r00

vBr,o 7 . _

IJENS ? : ,. , -
PÀRÀAT 4
LENS 8'
IJENS" 5 /5 . 

COMBINÀTIE

LENS 3 .-..,, .
R,K,À.V.V. 12 ',. .-'

I,ENS 9
s:v.H. touRNóor -'
wor.dt labèr. bekendqe

0)
8)

1o 10 /s21 iI. W. Molleman

é:r;íI:J;ii
n.n. . .' ,

!.n. - ,

T,ENS 1

3 oos/;5!
3ra7 1627
32rs / 68L

".,'a t t"

',' | \!

_:ö, .

.,

rRÀr!0'ÍrÍ6EIv IÍrtr GE§ErtEtE§RDErÍ : ELKE DONDERDAG 2O.3O uut
oPSTELLINGBN .;>>77> LENS 1 t./n ,3 :

L,ENS 4 t/m 7':
LENS 8 :

wardE door de trainer éamengegteld
a1e vorige week. _ I
zonder ,r. Bitting

iriaakc

- b.g.S. S. de Nennie
È'

iJ:.r",,Íi
(366 72 98)
- 1:o1 8§ ,..e'

. sekeria

. Heijnen I
,' de GiooÈ
. DulveBtselni
, Kuik
. Khammar

AFSCt RT;Í VtrV.-
LENS 4

(018e
(367
(3s.2

BI,l. PROBIJEMEN : G. ,d. Kley (01748 18149)

L T G ETIVG T E RR.ETIÍEIí :

vlos
ÀDO
R.K.A,V.V.
hIPPoI,DER'
s.v.H.

o)..
943)
o) ..

0) - b.g.g. À. E1urahÍ (323 96 19)

F
w
À

E
K

5
5
7
I
9

I,,ENS

17 3
10 I
15 5
117
730
02 1

(323
(346
(32s

I,ENS
LENS

I'TTSLÀG
LENg 2

:--y
.F, í:+

Melis stokelaan, hoek Dedemsvaartweg, tel. 3670994
Zuiderpark, EeI. 38 87427
Sportpark a/d KaEEelenrlng, - Leldechendam. ÈeI. 3277
SporÈcomplex 'oride Laan' :SehoedmakergLraat,' DeIfE, .

ErasmuBweg t.o. DedemevaaiEweg,- t61. 0L742-96611' '

;..d

215
ré1 . '.015-615867

Lcrngs de =1>or:ten \./crn' dè',Zt\A:' lcrc,cfei

r{ÀÀsDLtK 4, I -,6-

E-fi-[-]-ll-ri",

WEDSTRT;IDPROGRàIUMÀ
. . 14.30 P.Z.H. r

WED S I R Í TN PROGRÀIUIIÍÀ

ZAAI!PROGRAI/IMA

1 l.fi

ZATERDAG 7 T,TEZ
-.'LBNS 1 ."..'

DÍIC§DEG 70 ITEÍ

:i. r'"',,' :

7994,^. . (j::rr-
. i' .. loos'/oo6 :
7994' I '-r '"; ri

'.'' E. R.

.- --:.,Í:, ":::i:
. ,r '-l 116-r .

. Harl-dildaai

. ' .rt.

. ::

' ZARL
VO€TBRL

Í1; ., ..

1e.oo M.v.o. ,72 r,BNs 1 . : .' . . .-'ilOre/OOe 1".-'
WEDSTRT;IDPRO@RÀIUMà ZATERDAG 74 TIEÍ 7994
14.30 LENS 1 - G.S.C. 1 1013/006 ,.

!
À.M. Keiglair

ii:Í .',,.'
R.B.M. Plante 2

Eventueel af,molden en informatie bij John' Boerena,. Fe
Àfmèlden LENS 2 bii n. ..q. .\"y1i:91.,,!*. 01718 - 34s
; r, .. ,§.'| -. .

L. 39:1, 72 13 .
,'gia .* '' ^ ' '

L Í G G T N G .T E R R E Í.![..
P.z.H. 'i.sporiparX Kijkduin (Terreln Kranenburg) , . te1 . 3585964' ''']: ,".'.i
M.v.o. 112, _: !:y..gi. hoek Naordweg (vrmlg. waEeríngen).- (celeritaB) , , 

te1. 
..0,1742" 

-, 95191

f,íS.,YLï lqlí.Lï r:f èq:írïi
.;rrÍli 'l :,,.

t l':'t,...' í , ,'r
, l€:.;

9{EDSTRÍJIDPROGRANIITA :
datum tiid thuis - .uit . klasse zaal scheidsÍechteÍ

, 1+?...L I'iirjl i.L :;l irj."ui,l,V:Uii tll -i.,/J\-L Jr,l! \LrU J ll-l,- li,,l "i ï.
'MaaN og,os : ao.3b. ËENs r ,. I : ' -''bLrvEo 3 oÍ t{Esrl.s ',.', oRAI\I,rEpLErN .f .yr.- verhoef,. -. - . voor het HVB ilubileum Tournooi 3e ronde

I' I G.G"I.N,G SPOR'TEAI' .L,EIV.' !.':'tv .. i':r.. ^!
oRÀNiTEPLEIN : Slichergtraat 11

de LENsrevue pagina 4
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LENS
NTNTVOETBAI, ETÍ EJIRBECUE

ZAÍEP:DAG 28 MET 7994

SPORTXHft EÀI. CU!il4IÍRE AESLUÍ!ÍNE

sErzoEN 93/94
.ti

Hier vo1gE. nadere informatie over deze avond. een co-produktie van EKO en sEKo.

UiE ile nieuwsgierige en positieve reakEies'blijkt dat er veel animo is om op deze
sporEieve en gezellige manier heE .voeEbalseizoen 93/94 af Ee sluiEen.
Hoewel het sporEieve gedeelÈe natuurlijk voor speLende IJENS senioren (zaterdag,
zondag, zaal) is, spreekc heE vanzelf dat die avond iedereen weLkom is om gezellig
Ee komen kijken en aan de barbecueparEy ,mee Ee doen.

De avond sÈaÍ! om 1?u3O meE de aftrap van heE !ínlvoetbal óat duurt tot ca.
Op dat momehE staan alle culinaire lekkernijen voor de barbecue voor u
hoewel, er ook tussenEijds op bescheiden wijze voor zal erorden gezorgd dat
van honger omkomc. Ook yoor een gezellig achEergrondmuz iekj e wordt gezorgd.

20u45.
kIaar,
u niet

Í{eE MINft DEIBÀ,J sordt (naar wij nu inschaEEen) gespeeld meE 9 Eeams verdeeld over
3 poules en zal in zodanige vorm $rorden gegoEen daE na de eersEe ronde de winnaars
en verliezers in eigen poules verder sPelen. Elk Eeam speeLt:OndeÍ zelf Ee verzin-

. nen ludieke naam 4 eredstrijdjes van ca. 20 minuten en besEaat luic 6/'7 personen
.waarvan er 5 (inklusief de keeper) Eegelijkertijal in heE vetd mogen staan. Bij
gelijke eindstand zal een sErafschoppenserie de wedsEríjd moeEen beslissen-
De (normale) spelregels zijn van toepa§sing, echÈer er Ínag onbeperkt en op ieder
momenE worden gewisseld, de buiEenspelregel vervalt en er wóÍdE ingetrapt i-p.v.
ingegooid. voor scheidsrechEers zal lrorden gezorgd.

voor de BÀRBECITEPÀRTY zal het overdekEe Eerras gezeLlig worden ingericht. ÀIs u

denkt aan de lekkernijen die u voorgeschoteld gaan worden, loopt heE waEer u bij
voorbaat aI in de mond. NaasE de heerlijke kipsateh, de malse karbonade en de
super hamburger kunnen er ook groEe garnalen worden geroosterd. DiÈ alles naEuur-
Iijk gegarneerd meE ovenvérs stokbrood, rauwkosÈ. diverse sauzen en of dit.
allemaal nog nieE genoeg is, za1 er ook voor, !lat. huzarensalade worden gezorgd om

de Èussentijdse honger Ee st.illen. Eén ding Ís zeker, u zult die avond niet meE

een lege maag naar huis gaan. De 'noÍmale' keuken zal díe avond ddn ook geslote,
wordea. Dorsts gekregen? Geeft nieE wanE in heÈ Pakket zijn ook nog enkeie drankje!
naar keuze voor u opgenomen.

DEEIJIEIIEN ÀÀ!I UINX\,OEIBÀL BN/OF EÀRBECI EPÀRTY kan a}leen door ILQ9EEIE heE deelnamei
boekje voor de barbecue aan Ee schaffen. De kosEen hiervan bedragen Í 10,--.
Voor heE minivoeÈbal moet daarnaasÈ heE formulier met rgegevens van heE team worden
lngeleverd. Is er rr,e1 belangsEelling maar onverhoopE nieE genoeg voor een Eeam

Iaat dat dan ook aan de organisaEie weEen.

InacbrlJvan 6a aaaschaff€D, va! hot dqalnaEeboèkJa han @
a.a. btt OERÀRD N DER EI'Efir, di6 lD leder geval oP $€dBtrLjdalageE gereaperd 8et
OealaaÍlebookJes eE laschrij ffornuller€n aatlt{€zig zaI zlJn. Oo]E voor rrragea kuat. u
ir: n"r terelnt, iíbntueel per telafoon (017'r8-I'81'r9). . l

,;,i,



ï, DEET'NATTEFONAUITER

MTNTVOETBATJ EN BARBECUE
Èr

).

ZATERDAG 28.. TIET 7994 ,,

ScIí@ Sonioron Hommissia

JÀ, IíIJ DOEII IÍEE ÀÀ}I EET IIINIVOETBÀI,TOERNOOI EN DE BÀRBECUE.

NÀÀ}I TEA}Í :

SPELERS ' r 1

AÀMTAL OVERIGE DEEI]NEMERS BÀRBECUE :

(vrouw, wriendin, kinderen; ouders, kortom àI uw bekenden zijn ook welkom).

KONTAKTPERSOON .TE,AM :'

TETEFOON

2

3

4

5

b

7

DiE formul,ier
Soernooi en/of
maandao 2? moi

mèt hets inschrijfgèId vàn Í' 10, -- per
barbecue zo snel mogelijk tnlfvnhBU

deielnemer aaí
aoctr ilirehiir

a s hi i í]F:P ÀPn I,ÀN DEIP I{
voor vragen kunt u bij
eventueel' per Eelefoon

hem Eerechts,
(01748-18149).

LE T.T



,rrt'Jí vAN HET JEUGDFRONT ,. Algemaen kontaktpersoo-n: ".

Pàut v. d. àiedn, ChoÉindtÍiat 103,2551 SV Den Haag,,ie1.397.01 ,54
Bij ge6n gehoór: AÍnold v. d.. Donck, tel: 3E7.65.32 :. ' ' ' '^ '.

-tr I i t' \Y'

WEDSIRIiTDPROGRAI0IÀ À:B:.C-D:E e!'F. aTEIIGD'
lu

.lt , -:',r À E '8, E .L. Ir E 'N voor de wedEÈr ijderi alleèn- bij Paul .vjd. steen i (3970154) , --

"Íijr ae I.g woór de riedatrijd.voor.lg.oo uuf.-
der Donck (39165321
zèIf betlen naai LENS, (3661à14) bij i-emand .

zo epoedlg .nog61ijk, doch uite
B.c.o. bellen naar Àrno1d van
In-uÍt.erecë nood nog oP de dag
van de 'JeugdkommiEeie

,. ,- r ti'r .' .ir-r -. . L. (:1

Al
.-..'t'

À'2.
BL

. §,. ,

o? mei
r09 'xoei
12 mei
12r meL
07. mei
09 inei
12 mei
,12.nel-
0? mèl
09 ttlei
07'méi
09 mei
o? -nei09 nei
12 mei
bi mét
12 mel

,05 mel
os niel
12 mel
05 mét
09--mei
12 mei
05 mel
rz mói
05 mei

:12 mei
12 mel

B2
c 1'-

c4.,
D 1 .,

D2..

E1 12
E ?....p7
.L2
E 3 ., 12
É4 01
.12

10.30 Àlphen-tàurnooi uit. . Àlphen a/d, Rljn' ,

-' ,. ' zie koDv akÈiviEeiuen nieuÍ{e aeizoen . . . .

zwart wit'id-tournooiuiE .'. . . . Rotterdam . .
Wp.tournooi -. -.r . uiE , . l'. Zuiderpark . , .
ÀlpheniEournooi '.. .,uit ..', : ÀIphen a/d Rijn
'. . zíe kopy aktiviÈeÍlen'nieuwe Eeizoan
. ,. . zle bi.j opatellingen À1 en À2
RKSvlt- tsournooi . uiÈ . ep.park Polanen
Laksa-tournooi ult. j iI. v. Beerss-traaE
.iï. .zie'kopy akEiviEeíuen nieuwe eeizoqn , . .'-
,Lflts-tournooi thuig :. .. . . v'1-2-3 .:i..1

zie koDv ahEiviÈeiten nieuwe eeizoen . . . 'LBNs-Èournddi . thule '.. i. v 1-2-3 -.'.
.-. "ie' kaDv aktivibeÍuen nieuwi eeizoeà
RKswÍ-tourn-o:oi ult ; . EP.Park Polanen
LENs-Eournooi ,. thuta . I L-2-3
wï:tà"àd"i . . u1È .".. ." zuiderpark . .

finale zr,ralusren- tournöoi '. .' DHl/Braseargkade :
. . zíe kopv aktivitetten nleuvre eeizoen . . . -

vredenburcÉjtoirnooi uits v. Àrkelweg/Poe1dijk
finale zeraluHen- ÉoÈrnool . . Dl{Í,/Bra8Eerekade '

zie kopy aktivitéiEen nieuwe eeizoen : .-..-
LENsrÈournooi thuiEi v 1-2-3
fLnale .Zwaluwen- Èournooi DHl/Braeeerekade
LENs-tournooí thui6 .. v 1-2-3

r ' 08.45 (auco)

. 08.30 (aueo)

. 10.30 (wP)

. , b8.45 (aut.o)

12..00 (BUs)
0S.45 (auEo)

.09.4s 
.

' 10;15 1 ,,

12.3o (auto)
10 .45 v..
10.15 (auto)
14..45 (auco)

,È.Ílo . oo (auEo)
: .11.00 (auEo)

r0 .00.
11 .00
10.30

c2 .10.30 aI'

, 13 .45 ..

10.30 ,

,11.00 ,
r6.15

,1r.00"
12 .xo

1o:30

10.30'09.30 -

13 .45 i"
10.00 "_

. 10.30

. 10.15

. 10,30.
10 .30
10.00
09 .30 -
10.00
14,00
09.30
09.30

,D 3 ,
D-4

D5.

me].
me t-
nei.
mè1
nea
mel .,

me!
nel

E5 0?

, E 5 : r, .97
E7 07
-. L2
E 8 ':.., p?
F1 12
F2 L2
'F 3 ,: 07
.;"' . L2
F 4 07
. .L2

c 3.j

mel
mel-
nei .

mel. .

meI,
mel,
mei
mer
mer

f inalE Zwalurgen- Eournóoi
LBNs-cournooi.. EhuiE
LENs-Eournooi '' , Ehuis
zea!È t,[iE' 28-tournooluit

DHL,/Braeberekade
. . v 1-2-3
.' 'v 1-2 -3
. RotEerdan .

09.45
08.45 (auto).
10.15
08.00 (auto)
09 .45
10-15 - :'
08 .30' (auto)
08.30 (auEo)
09 .15 (auto)
13 .15 (auto)
08 .30 (auta)
08..30 (auto)
11.00 (auEo)
08.30 (auto)
1O .3ö . (auto)
08 .45 (auto)
08. oo ( aubo)
10 ,30 (auLo)
08.30 (aucö)
08.30 (auto)
09,3q (auto)

' Og .4 5 (auto)
09.30'(auto)
08.15 (auto)

r I, .r'r:..

Fu1I speed- tournooi., uit
Poatduiveni- tournooi - uits
Rvc-tsournooi .' uiÈ
FulL. speed- tournooi 'uit
RxsvtÍ-Eouinooi : uiE

Kerkpolder! eg/De)'ft
. ,- Made8telm , .
ep.park Pr..Ire;e/Rwk
Kerkpoldervleg/Delf E'. àp.park Polanen l;
. Buurtweg/W'naar
. ap.park Polanen -. .
. BuurEweg/9l' naar ' .
, BuurEweg/ll' naar
Kaetelenring/L' dam
. BuurEvreg/W' naar -

. sp.park Polanen '.
l.Íozartslaan/DeIf E

. ap.park Po).anen ' .-
" MozarElaan/DeIfÈ
ep.park br.Irene/nwk

12.30 Gr,w II Vac tournooi uiÈ
09,30 RKsvM-tournooi ... uit
12.00 Gr.H II ,Vac-tournooí uit
ió. oo 

-' arcit/ornaa-Èournooi uit
09.30 sEv-cournooi' . . uiE
12.00 Gr.w II Vac-Eournooi uit
10. O0 ZrdarE Wit'28-cournooiuit
09.30 RNsvM-Eournooi uit
10.30 .: Delfia-tsournooi uit
10. oo 'RKsvM-tournooi uiu
10.3d ' Delfiajtournooi uiE
09.OO .Rvc-tournaoi . . . uiE

i+
r:.in" "

1t

. ii .].tr:..:.:t; 1 , i

B' ÍJ z o N D E R.Ë,E,D E IÍ'
- aan*ezig van de Jeugdkomuissie

i' Í .

^l:: À,

: ,, :I,EES ,OTIDERSTÀIITDE KOPY IEBIg ÀINDÀCSIIC .DOOR I I - ' , i
,,-,(.i,,/ .i. . tr,\i 11, -r i , ,_ +:,t -', ", '.:.'op ríoEtÍsDÀc 11 Drt iE er §EEN traihing' voo|D-4 enltE-jeggdi ri

ki j k wóor-.bi j zohderhéden/opetel
:,- r ..JJ:,-.r- I I ,'1

f.ingen.voor de, t-ou44ooi-e;r bij hP.t ToUR!'looI -oyERzIcl{T
,,.r, -l -.. '' r : <.r" :

,'P'À .9'F O''Í O'-''S "I Ií,.L :E V E 'R E !g >>i>>>. Een aanta1
spelerB moot voór heL. nieuure eéiàoen een nieuw lepeleiepàeje hebben
oird"t h"t oude verloPen iE. Ille v6rzoeken do volgende 9Pèlars om z'a'm'
6én paàtoco .(r1et-naain achterop) in Ee leveren bij paul v'd" steen''!:

.I '>>>>-. .,"e ' zí .. '. .. I I

.).
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À1
B.
L.
c3
D1
D4

: W. v..-Diemén. - E: den Heijer -.iM:l Izendoorn - ls,j,MErencia ! B. t4gaad - R. Nianat -olgthoorn 1 R. Riemen /12 |c. Gulpen/s1r À. e} Haddioui / B i :-R.t.vÍd. IteÍiden
sendar / c 1 : I. eI Haddioui - R. Hàndrlk6 - R, t(reuler',/ lè 7't s. Edetàa ;r' .. i.

: F. caBmie - R, vresswijk /-C 4 t Yl. Àzoubai - z. okzuóIu 's-.--.
: M. eI Battioui_ /,D2 r M. EEEiad - ,J. cuenoun /D3 | !,. Bukrnari - K. Iliev.
: P. coolen - M.'rElouarÈi - B.. Vreéàwijk /. E 2 :)ht.Àkkabi,'ii .

B E D A l[.K E 'rV À.ES ;I E U G D L X D >>>>>> tíEI ie-dd daandlwaàrin Epe1erE
moeten besiieEen of ze nog een jaar dodrgaair ale woeÈballer bij LENS of niet. WiJ,frOpan
naEuurlijk-yan wel, maar toeh zijn er altijd Epelers diè besluiterr-te Etoppen of ergène,
andere wil'1en gaan epelen.
De volqende reqele ziin er :

1. SEop je met voetballen dan moet je dit VooR 31 nei PER BRIBE kenbaarnaken'"'- t '' bi j- Pàu1 van den sÈeen, : r , " .-,
2. Doe jè dit NIET dan blijf je automatiech lid van LENS. (nondalÍng opzegigen

' ' :' iE NIET voldoènde !'! ) .. r...-r :
3. wiL. je bij een andere vereniging:gaan Epelen dan moet je bij die vereniging

den SLeen. (geIdt nieÈ voor D-E-F klaeaere;.zij kunnen opzeggen iiie f) en
zich aanmelden bij een andere vereniging) .

4. IB de contributie betaald'dan EekenE onze penningmeeEter en krijg je het
formulier via Paul van den geeen Eerug.

Dit bovenÉtaande díent VOOR 31 nèi 1994 geregel.d Èè zijn, anderE ben jè te laat. Ons
advies ie echter : BLIITF LBKKER VOETBÀLLEN Bf,I IJENS en 1aaÈ je vrlendjee ook lid worden.
Zijn er problemen ? probeer deze dan eersÈ uit Ee praten i.p;v. op de-loop te gaan naar
een andere vereniging. De ,reugdkommigsie ie iedere ma1lag,avond aanwezig op Lqs. !

T O U R N O O I - O V E R Z Í C H I',,'r, nog e.ven Enel en kort wat belangrijke
regeltjes bij de tournooien :

- rokèn, en drl-nken van alcohol is't.en strengEEe verbdden.
- neen alEijd een trainingEpak. waÈ te eÈen en Èe drinken neé.-

-BIJfifP SPoRTIEI : winnen i6 echt. niet heÈ belangrijkete.
èLLE spelers van LBNS zijn bij de prij suit.reiking aanwezigl
bel bij twijfelachtig weer naàr LENS (3661314), .

ie het programma afgekeurd dan mag je Ehuis blijven.
àr - iE Eeen ' Èchaduwprogramma.
OUDEnS OPGBÍJEE : voor de UfT-tournooien rekenen vre op vol-

doen de vervoer. Uw zoon speelE Eóch ook mee?
LEIIS À 1 : op 7 mei naar ÀIphen. VERVoER iE echE nodig! Vijf wèdatrijd'en van aiiZ .i". ti
E.egen ÀIphen, PVCV, DSS, ÀFC en lraakkwarEj.er.' Einde : 15,45 uur. OPSTEIJLfNG : àIe bekeird.
De rouEebeschri j ving krijgen de chauffeure voor verErek.
LBT OP : W. v, Dièmen, B. MEaad, R. NianaÈ én R. Riemen zie ook op LZ/S bij À2, i{.ige.,
Ehirt meenemenll!) i . 

.

op 12 D6i óer hets ar.suvd' a- ét ftàI àaar Zwarrll{it,z8, In.fbule:t1 speleir : Dvo,3?, velo; .

Zu. nie'28 eri LENS. In'poul-e 2 spelen : I,leat.Iandia, tongà, SSS en-EDS. Na de póule
wedstrijdèn (2x15 min.) eer6t kruiÉfinales voor dé nrs. 1en 2 en vervolgene töor aIle
teamE nog een finale wedEt.rijd. Einde : 17.00 uur. De röutebeÈëhrij ving Èrijgen de
chauffeurg voor vertrek.
OPSTELLING I van À1
K. Ruward. Van 81 :

+ aanvulliÉg.

oPSTELLING : van À2 :
KlopEtra, rJ. Lampe, À
en R. Riemen. LEIDER

IBIÍSB2:op
en sVH. Einde
STRÍPPENKÀàRT

I,ENS C 1 :. op 12 mei'n
tier 1 en IJENS. In pou
poulewedEtrijdeí (2x15

Dégermenci,
. d. Berg, ,f

v.d. Bèrg,
Qoraychy, H
' Harnàn.

, .r t 1 ^

G. Gulpen, !r:
Diemen, B. ME

i,i \, -, '.:

P. Pionk,
S. Schaapveld

v.t Héai, w.
aad; -R. .NiamaE

: N.
R. v

e1

J. v. Diemen, H. ouàhhàbÍ, T. Ozdemir,
HouEnah, I4. Mattheijer, J. Sandifort,

r,R.Id À 2 ; op L2 mei nair Wp ,ooi vier vredatri j d'en van .zxjz, s min.
en Weet.Landia. Einde ; 16.00 uur.

tegen VgP, Quick. DSO

B. Bruyn. M. Bu'yEelaar,
, sahln. Van À1 : -w. v.

LENS B 1 : op 7 mei met À1 naaï À]phen. VERVOBR ie echt nodig I. Vijf wedaUrijden van 2x12
mín: Eegen Àlphen, RWH, ÀFC, Neptunea en Aalsmeer. Einde._: 15.45 uur. OpSTÈLtINc : als
bekend. - zoNÉER : D. Djaelani. öe routebeochriJving krijginr.dé chàuïfeurd ïoóÈ ÍàÉtieki
LBT OP :. B: r.d. Berg, ,J. Houtman, M. Mabtheijer, ,f. SandiforÈ en S. Schaapveld zie ook
op a2/5 bij À1. ./ '] i .r :) ..,Í,..:.,L i: i," - - E-.

12 mei naar RKSVM vooi drié wedËÈiiJitèï tàn.'2x1o,min.. È.egenÍ RKSVM; r. Verburch
: 16.LS uur. OPSTEIJIJfNG : a1e bekend - MET : D. v. ZuÈhen. NfET VERGETEN :
lll - U. ÀIaèa zÍo.ook C3 op 7/5.,-" t. .' : .rcr. Jï O:1. !,r-rji/L- r.

aar Laakkwartièr. In poulé l spelen ,-'S,JC; lpapendrecht; taakkvrar-]e 2 epelen : Rijowijk, Hvc, sv ommoord en Laàkk',rarrier z. Na.de
min.) vóor"alld téarnà iog kirriàfinàIeel én finàIee. Ei-nde .: tkYtSuur. oPsrELLrNn,..r:..P:n"ro -::Y.*: Y..Elakbie, *."ï"è.18": ..i:, "t C;;fFi

LENS c 2 : op 7 mei het 
. 
LENS- tournooi . Vier wedstrijden van 2xlg mÍn. tegen oviqi. ntLI'jZ!,

WiE'28 en WeeElandia. Einde : 15.30 uur. oPSTEIJIJING : aIa bekend. - ZOÀÍDÉR.,:,".5]. Foriuijn.
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EBNS c 3 :op , t!6L heE lrENs-Èournooi. Vier wedËtrijilen vln ?x-14 mln. legen DWO, Duindorp
. Érv,r-RCL]en Zw..IÍit.,28: Einde. :;:15.3.0 §rur. opSTEITLING,:; ale bekgndl -;TZONDER, r;D., da, Roo
en E. SaVói - MBT: M. ÀIaca. -r,.1'''f:.. -.íi: ' ,rl .rr{ .LÍ.r.::i^.i ''1 ,i ','-' ''r 't-,

op 12 aci-naar RKSVï voor drie wedEÈrljden van 2x10 nin. tegen Verburch, RX§VM en. . ..;
Fàrtuna. Einde : 1.6.15 uur. oPSTELL,ING : als op 7 rnei. (zonder M. ÀIaca)
.r 'r'.' ,:,-' a.i.i'rÍ ,,! ;i 1, ,iu,.'r.- .. ,rÍ--. à.r, -.,\r.' .èi t.. I'.ï., [ 'J r'ïjrr
riENs c ,l r op 7 ncl het. tEN§- tournooi:.- Vler'.vredEt ri j den vdn 2x14 mÍn. !ègen-Dt{g; itq,'; ii-

:i; f,àakkwarÈiat' en À1phen. Elnde:: ilsr30:uur: OPSTEÉLING :*a1E bekend..l; Z-O. ND_ER r i(.:r iÍ íi.
R. v.d Geest. rÍ:'.a7, ' -r ::'; .:i.): '::rl .'t.'t, -.tÍ ,rr.i L , 't ,t ^ "
OI, 12 EéI naar vvP voor vier wedBErijdan van- 2x 12,5 nin. Èegen HBS, _,fuveilÈaa, CronvliéÈ
e'n vvp. Eiade : r15.15.uur: OPSTEIÀING i:., a1€ bekend.' : ZoMER -: R.! +.È--GeeB!. t í ';: í.r 't:t
rH+ ,'r: ": '-;,-j .:t r'{r': ;,J. ,-11:u,I -:' '-L!: ',\-. '. ,1 'ii'! ,.)Í-,,j','c (; (ii'r Èt1-.

LENS D 1 : op 5 ncl naar de finale van het ZeraluvrenËournooi.., bij zonderheden stonden r

vorige. weekial in..de . LENSrsvue-. 'i.'lr.i' .... ,. È -i :",Í -.Eot.,&r:
op 1i uct naar Vorbu;ch voor vier'.wédstrt jden van 2x10 mln. iEegen fRKsW; 'VIOS, --Verburclr
eir St. John (Eng). Einde r 15.30 uur. OPSTEITLING : alE bekend. - ZONDER : P. Knorr'

Í,BIs ó z : óp 5 rocl haar de finale_ van het zrvaluHentournooi. Bij zonderjte.den ,Etonden
I vorige week.al in de LENSrevue i -1., .-..-, ."l,..*- ri;.,\ +'.i.'.' óp ri roof !ret. ÍaENS- tournóoi nièt vier wedetrijden- y3h 1x13 rllin'- t.egè-n xMD,',RcL; Delfia sn

",-zir.'Vrit.'28-.,Eindg 
-r-:5.30 

uur^-," OPgTELLING' : aló bèkend. -?r.,' .);u,...- ,i1,." , . ,-Í-r

. r,mls D 3 : oD.5 uoL naar.de finale van.het zwaluwenÈournooi .' Ëij roïa.irr"alr, àÈ"iral" ;'vorige_ week à1 in d. LENSrevue..op_ U-E'of heE LENs-ÈoÉrnooi met vier wedeÈrijden van- 2x14
rnln. !-e!gn 'HMqg, - 

Dt{o, Zw. Wi.t'28 en-: DuindorP Ev. Einde: 15.30 uur. oPS:rELIJING:. ale bekend.
' ..' . ,r-.r y rr"l t... _

f{rys » a,.: op 5''Èi naar de finale van heE ZwaluuènEournooi. Éij z'ónderheden stonden
vorige week aI in de LENSrevue.
op 1à uci het LENS-tournooi net. vier r wedotrij den van 2x14'min'. tegen. DuindorP Bv,
Làakkwarcier, RCL en LEND D5. Elnde:; 15-.30 utr. oPSTELIING.: a1e bekend'.-
ZONDER : v. v.d GeeEE. - i.t;,..t;t .t- ."rr ,,- I . .- )

.;, I|ENS D 5': op 12.r!ei heE LENs-tournooi met vier wedEtrijden van zxt4. min. Eegen DuindorP -
ev, iaakkwarÈier, RcL en LENS D4. Eiirdé :.1q.30 uur; .9PSTEIJLING : 

"al's. 
bekend.

IiBUS E 1 ! op.12 EéÍ naar Zwar! wit'28.,Vier-wedeÈrijden van 2x15 nin. tegen .- -

af"*^":ai:.", eà, Dvb'32, Fortuna en zB. IiiE'28. Einde ; 16.00 uur. oPSTBIÀING : als bekend.-
De routebegchrijving onÈvangen. de chauffeuro voor ver1r1k.,, .i $. :: -tr ;i .,) .., j L. ..-Jr:. . r .'...,j. -. ..vl ,è..:t-:-.':
IENS B e-:'op 7 ltr€j. iaar FulI speed vooi' vièr wedatrijden van 1x15'mili.'Èegen IJENS E4,'.
'FulI spéé'd Ei en E2 en Delfla-: ÉÍrÍdet '' 13.00 uÈr. oÉSTELLTNG i'alE'bekeàd'' '1 '

.toö 1z ici naai Poeeduiverfl meE, als tegehdtadderB , i, 'Looaduinèn, PoÉEduivèn én Hóek van -'
HàI.Iand. (wedetrljden van 1xl5 minl)-Ià de,aídere poule Epelen:: Rijàwijhi Qulck,'oDB'enicr. w. rr vÀc, De nte. 1èn 2 epelen nog eèn flnalewedEtlij d - Einde : 12.30 uur. :

J "oPSTELLTNG : aIE bËkend. - zoNDÈR :-T.'+.H. RuyEere. ' .r i' r'
t* .r., r. jr_ r ' . , -,c,' -' -9,{ rr:;.1

IJ&IS E 3 : op 12 raa{ naar RVC voor w€d8trijden van zxlo_min. tegen DZB ZeverkamP,_ RV,C _en 
'

Tonegldo: Eiirde-: 17.00 uur.' oPSTELLING :.àila bekend.'-'ZoNDER.':. M. +i R: KIPP'1. ^ lr i-
. ,:,., l. .f ,t r--o t:r ià j t,i ..!;.. 1'^,.. a:..:.: - ,. i í.i:i -,1 ',

EENS E 4 : op 7 ucl naar FulI Speed voor vier wedsÈrijden van 1xL5 min, Eegen IJENS E2,
Ful.l Speed E1 en E2 en Delfla. Einde : 13'00 uur. opSTELLING : alE bekend.
op 12 E I naar RKSVU voor vier wedEtrijden van 1x15 min. tegen Detft,' Quintug,'BK§VM en
Hànselersdijk. Einde ;r.11 .90. y.Ur.'r,9PSTÈLLING r ale bekend. - zoNDER : L. DropPert...- '

.LENS E S : op 7 rsoí naar cr. W.II VÀc in Wasaenaar (VÉRVOERI I) vool drie wedetrijden.van

.rx1s min. telen Gr. I{.II vÀc; SEV en dti Poetduiven. Penalty6chieEen doen jullie.ook !!
Einde: 16.30 uur. OPSTELLING: a1e bekeàd. op 12 EÉÍ naar RKSVM voor vier wedEtrijden van
1x15 mÍn, Eegen l{onserlerEdij k. verburch, vfos en RI(svM. ELnde! 13.00. uY{:',ll :},-,., "
OPSTEII,ING., a1e !-ekend. .,.,,. : -,.r. .Í _.-,a. )" .ir.r,-:, -. ., :.ir

r,ENs-.E,6 : àp 7';oci lqar cr.q.If VÀC 1n Wasgenaar (VEiWorRt ) voor vler wedgtrijden van,
.1x15 min. eelan,ci.w.ff vÀc,,sEV, oxanjeplein en Gr. tfit'58i verder aok nog. Penaltyachie-
1iày,. el-"a" ,,-re..so -uír.. oPs'ÍE-LLriic ' aÍeipetena..:- zoMiER :'8. Blane.. ! ,i- . i:.
íóls g Z , op'i ueí naar Àrchipel/ornas Ln Wagaenaar (vBffoERt ) voor vier uedaErijden van
1xlo min. tegen Quick, scheveningen, Arch/ornaa en nog een Quick, PenalEyEchieEen doenjiriiie ó"L. Éi"aè. t ri,:o uu:.., qËs..eurl1c : are bekenà'. - zdNDBR ,. i. rschird (geechorat
wegens. n5.et oploqren). ' .'." r '.. '. y'- ; -r , .- .r-

- op-].? q"t naai sÈv..Ín LeidEchendam (lERvoERl ) voor' drie wedEbrijden -van 2x12.5 min. tegen
oiivèoi: Élauw zwart e4 ÈEv-. ,1116.' r?.{io uur. oPSTELLING r, aló -bekend. .; mt r'.1-. schild.

LENS E I : op 7 ueJ. naar Gr.W.IMc in Wggenaar (ÀIrfo'6 r.v.p.f ) voor íLer wedgErijden
. van 1x15. min-. tegen 2x.de)sEer eh Gr.W.II vÀc, Pe4altyschieten doen -juIlie. -qok. Einde :

' ,in i-' -'r -'. ;iii.r-,,. ,irr . .{ , .:: r / <

LENS,-Il.1; : op 12 8ci- helemaal naar -Rottserdam voor. een tournool bij zwalt..wiÈ'28 voor vier
weàeiri5àen ïan.-?irsz .ia'.. 

''t"g"", lr.xàndria'ee, pvo'32, Fort^una ei zw.wiÈ't'ze.. ':'

, Éi1,ài ;"is.bo uur- oPsJÈLr,itei ' àre.uet<e4d..r ,' i, .r.:,.: ,.. :! .' , - .' 
- 

,

,-i-' '. i! :, ,'1, ,,
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rsts r r-r'oF:12 i6t
RKSVM, Verburch en Qu
Sarioglu.-'.. ,-'t:t ,

!B{sP3top7erin
I{ilhelrnuE;"iin Delf ia.

. I l';:t' .r, 
"

nààÈ- RKSvt'Í-
inEuE. Eind

àar Delfia
Eiirde, r. .14 .

i..r j :
voor
e:1

voor
30.uu

.Í
vi

vi

. :---.
er wede€rijden van 1x15 min. t,èg'en Hon€eler
00 uur. OPSTEIJLING r als bekend. - ZoNDER :

:.' Í"-,,.'
ct: :r ' rri.,.,, ,:, :, :' j . .

er wedotriJden van 2xl0 Ínin. Eegen DHc, Ton
"'bPSTELLING"ir alB'bekend. r+f -. à r

edijk.
M.,

egido,

op 12 uol" nààil nXSW ïooi . viei-. wedàtri j deh van 1x15 mih. regén . Concàrdia.'. RKsvM,
en MonaEe!. Binde : 13.00 uur. OPSTELIJING : ale bekend.

verburch

'r.mrs f + r oÉ ?r;.L 'naar Delfià voor rvier' wedstrij dèn Vah 2x10 min: tegen ToneEido.
Delfia, oLiveo en Velo. Einde 14 ,30 uur.' OPSTELLING ! ala bekendi. - ZONDBR B. + M.
LinEBen, en D:' .Wi1Le il'LE]DER. !lK. NijhuiB. ,'

lere :

Op 12 g16l. naar RVC voor drie wedgurijden van 1x15 nin. . t€gen.DSO, . RKAW en RVC. EinAe
L2.00 uur. OPSTETLING r: ala bekend. - .ZoNDER : D. .I{í11e en B, + M. LinEEen.,.., i:.í .! ,..

i { .'. '1i',:rii - ,i, ,.': , .n, ,J , !' , - :l

À X ? f V Í f E f f E MÍXEltW S E I Z O E IU >>>>>> op MÀÀNDÀc e D.L zulLen
we met de'À-' èí cigroep vóor hèt volgende eeiààen-wear'ln aktie rcrfr]eir. - : I i.l: ,t
ÍJBIS À1/81 co@b., : sp-eelt om 19.00 uur een wedstsrijd op LENS. Verzanelen om lgJq.lq_-ggI met
bij je o.a.'je eigen LENS- kousen en voétbalbrodk(je). lrij zorgen íoor de EhirÈs; He
verwàchten dèzelfàe spelers die bij de opEÈelling àtaan vàn het ZwarÈ wit ''28 -tournöoi .- De
teqenEtander iË noq nieE bekend.
rnis c-grroc! : Preà erène-gpeelt mèt'èen hele'ryime c-groep èen onderling Eixee-todrnoèii op LENS. DiÈ duurc van 18:30 t,/m 21.00 uur. Vet'zanielen-om l,lq j]qlg_-.ggE op LÉNS ËeE bij je
o.a. je eigen LENS:' kousen eil voetbalbÍoekj é . ' Neém als Je'het hebt ook ie lnNSahirÉ íee.
De bedoeling is om een beEer inzicht te verkrijgen in het rijkelijk aanwezige EpelremaEe-
riaal. Fred 6telt de team6 Eamen en heE winnende team krijgÈ een prijeje. lle ver^,achten
de volgende epe

,c1

c3
c4,,. D1
D2

Henk-Ricky-Wàeley-Marvin en Mickael'i
Dehnie- Farid- Rahied-MarEin-Yuàuf -sedat
Kamel - Percy-Feieal-,fochen-,finmy- Ibrahim r' n \
D6epak
Afnó1d-Daniel.Maruin-Jaèon-Ía!.ri1-Morinir-Miehael -,Jtíf f ry- Paul -NaughàdlJoe
Èatrick-Monir-Hairy- Khalid "

9- é"1 C ii. .P'-.j,,,'' een-, imiieeaie t. t" ,i-.,a"io bi j de rubriek : lXff à,,'i,z nsr,r-osN . '§

P .S V - V O E T B A L D à G',>',, op ZÀIEBp41g a Junt is de landelijke voecbaldag
in.'het P V-.Et_adion me! o,q.,de Íin
inteiland tueÉen Nederland en belg
,jqnioren legen de lanpiogn vqn Eng
artiesEen. Rond het complex is een
weten te leggen op 40 GRÀTIS kaarE
naar Eindhoven. ZiJn er.pereonen b
om Ee gaan neld je dan even bij Pa

,' ',,' , lr' -,,',^.t .' .. i :''.''
EURO'-,;gPORTRTNc
Escamp f & fI beÈ Eure-Éporlring t
DuitBIand, - Frankri jk, Zvritserland,

'1 .\'r I -',ft A,
UXTSI,AGE ÀÍ'',..'
c-óóD cup:
ÀDO C1 - LBNS C1
€rowèdatEijd!- ':| . '
LENS D5 : - èDÀ . -:' .'

c-éón CtP (ÀDO:!EIS r 2-0)

ale.,om.heÈ landEkampioenechap van B-junioren -:egn ,iiè voor epelere van 14 jaar - de kampioen van de À-
e1and. TuÀEen de wedeS,rijdàn door opÈredene van -bekenhe
kermLg Bet,veel leuke at.trakt.ios. wij hebben beÉ1a9.

j.ea. Ilet enige. wat je,zel-f moeE regelen iE.heE vervoer
innen .LENS of ie er .een elftal/t.eah dat inEeregEe heeft
uI v.d. SÈeen. Let wel : OP r oP lt
. ,.v i ,, .- .- r .. '!-r'i.
>>>>>> oP 2L èn 22 mei ie er op de sportéompLexen

ournooi. Deelnenende landen z.ijn naaBt Nederland -
, Zvleden en lerland. ) ' l. ::,i'.

2

0

0

3

\.-
wrtiadeebrppcI.:tJk
LENS C/D comb -
BTC M].
BTC E2

Í,ooEduinen
'LENS E5
I,ENS E8

i. t'":.1+
0 -. 3.,i

HelaaE iE LBNS C1 uitgeEchakeld door ÀDo cI . Wie de.wedetrijd gezien heeÉt Ínoet. net on6
eens zijn dat onze cl heel goed tegenepel heeft geboden. Sterkér nog de openingefage wae

-.voor,ÍENs.'Twèe goède kaneen gingen echteir vdiloren en ÀDo was iet6 echerpèr vóoi de 5.i
goal .(1-0) Na ruat een aandringend LENS wat helaas tegen een 2-O aehteraÈand opliep. Een
vrije EraP van Àkif knalde nog op de lat.: PECH en uitgeEchakeld door een.iete vollediger
ÀDO. DE JEUGDKOMMTSSIE. . r,,4 .. r:.:.O. i .,1 

- L.:.1+
t{6;Èlaadia - LEÈg rci./ca -coEb ." (3-o) j. - i -

Èén kleina aànvuUi;t op dat ene ainnetJe in de.LilNsrevue van vorige week : Natuurlijk
^ waB W. fyEiek iete 6Eerker, maar onze jongene hereÈe1de zich in de 2e helft keurig mèc^' echt goed voetbaf .' EË werd net posi E ief/spoitief voecbal igeknoktn voor eLke metèi,'zodat

'W.l (ondanks kèiharde tackleE)niet meer Eot kon Ecoren kon Èoríen en bijna een tegendoel:
punt te lrenrerken kreeg. Mannen een prima wedÈtrijd! ! !

' J'".," .,-,' i , - _ t'=.
LENS'C-.(ÍIV'35-t9u'raoot) ,rrrrr èournooien epelen is heel iete andere dan een kompetitie-
wedcErijd I kort.é wedEtrijden zodat elk foutje fataal kan zijn en door de Èegenerànder
afgeEtrafts wordt.. Zaak i€ duB om 6nè1 te ecoren door SÀMENSPEL en nieÈ (doqr steedeldetelfde jongen'èl aLfeen het probereir te doen. Ik hoorde dat de leiiléi ae vóflenaÀ 'r*
maatrsgel gaat lirvoeren È:-wi1 je a11een meC dd bal? -- daE rnag - rnaar ilan wel Iange de.
Iijn meE de reËervebal. l,lÀÀR : als jullie zo göed spelen aIE in de 4e líedrgrijd àan kan
onE LENS-Eaurnooi we1 eenE een knaller worden. CEES

::í|i. ! :!- ..-J
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Atgemeon..krttriart Stlc.tldtlt Toto-/-LgllP

W.M. Kouwonhoven G. Kompsrman
Bram FÍo66rra8r 21 ,,, .,r., ,If!, 191!!9! 1260? í
2552 CZ Den.Hjag 

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

Tol.: (o7O) ggl 2474 sponronateo o '

J. v.d. Lubbo

sEXo slkrotldrat: .' rnsr Tolr:.(O7o) 323.35 26 i
s.riqsn rondtg
sorioren zaalvoród BARKo: Bor Kornn{rlo
c.J. v.d. Kleii mw. l. van der Berg

Tel.: (017481 í8149 TEl.: {o7o) 325ss74
,, . ':, 

,, :.J ..

setrioren zaiJra.g"':: 
{:t ''t oo" ' ' ' i' t" t: ' "

J.C. H6m Ev.n€rn.nt$ Kimmlrrh
T€1.: (O7Ol 367.96 87 -.r-, mw M. van dor Donck

Tatl.: (O7O) 397 65 32 '

JUKO:
SelrrÉtarlaat leÍgd. -ri§'./i-r: TÍCnor: '' t, ': .: -. .

P. van den Stesn Sdekdr rondag
Td.::{ö7Ó)'397'ol 54' " i,M. Rog' ' 'i;''"' --

, Tel.: (O7O) 386 83 22
S€krctaÍla6t rodlld? ... ...t- :
A.c.J: Milto-nbïr'o '' '' -"-; 

-'sslilktio zdl.qg .
T6l.: (O7O) 321 32 85 J. Bo€roma

. T€1.: (O7O) 397 72 73
. I ii. l-,_.---.-,'

Samen.toÍng baíuur

TEBEINEIU E\I KLUBGEBOUW
Hsngelolaan 0oo
Tel.:.(o7o):"3Q6 í3J4 ; " ,i r.

-i1

.'r;' .

SK9EÈ:
W.M. Kouwenhovon
Tsl.: (o7ol 591 24 74

er ï1 r' it
P6nninomgoat€r:
A.H. de Groot
Tel.: (O7o) 325 15 50

KOI{TRIBUTIE BETALhIG
Postbsnk 33671 'l

Rabob8nk 129924229

A.M. coÍot '
Tel.: (o7o) 367 10 SB
..|.i

lid:
G.J. v.d. Kloll
Tol.: (O17rt8) 18149

i. il, É !) 5i '1 '"
Lid:
P. van don St€sn
Tà1.: (o7o) 397 01 54

V99Eittgl:
J.M. v.d. Kl€ii

.Tol.:.(o?3) 28 27 6-5

vAN dE REDARTIE
Lever uw kopij vóór maandag in:
- Redaktiebrlevonbus, achterin de kantins ,. .'.
- Hengelolaan 981, 2544 GG Den Haag
- Íax: 3678862 (tot maandag 17'00 uurl;
wiizigingen ziin tot maandaga,Yo.nd m.ggslijk!,,

UiteÍstB inlsvsneÍmijn kopii:
Maandag 2O.0O uuÍ in het klubgebou

., 'i 
r';r

wriiwilliqere dlë de DuiÈr. oii/of rnirlo
bègÉLeide; een buiEenlands Eeam tljdena h

' tl'r '
weekblad van de voetbalvereniglng LENS
67" jaargang, nummeÍ S9 . 

'-" 
;. '-: ^ 

)1,, 
" tt

. * - ii=i,i.èi . *L *È ^-i _,* r,*;.r*.-_.:rr

"t 
i.:." r.,' ;ï;,{ ï;i,i É :;.,.inï:§}ir.r.rÍ;

. rt .!'Ë U f. §,.[.. E rD .9 f. R f .rr. D...r . .

ir '. J _L,_1 ,l _,í_.,rí _..,a..:!, :- r : .§ ,.Í.,-)11.
Morqenavond kunt het nog één keer neenaken '

dat-onE"eeÉàte . aàitreedË on te. onÈkomen aan
' degradaEie (àIIdB ie. no§ mogelijÉ,..) . w.

rekenen op uLEeraard heel veel ëuPporÈerB:-'gèttlijkE órià':ziàvör on met :toeterE'en beI- §
len voor de nodige sEeer en hertie te zor-
jen::Eeï epandodk(je) í6 'ciok nooit, Heg,.. r

., | _, Ji; .:. rE;i -.... r;,,-rr, ! i';ivLj tr.r r. -.j
verder graag uw aan-dàlchE voór .heE.: tóurhooí
on de ÀfBÀggN)oR-moPEy waE zal Plaauavindea
op 21 en 22'rnei d.'ri: oP "vèel.vèlden -van
BÉcàri§ f'eri 2l 'ir: r. " It i .!tt:L,tt,

p 't 
' poï .1 r {,yÀ![-.DE , Í{ t-:E..If .>j;j>i:u,r

kamoioen IJENS .D5 vie]' de eér ce béurt'orn i
"r*àÀ. ae +iítéte] PUPrL van wEER'vàí'dit {i
eELzoen t.e leveien. l[IcEA!ÍJ v.d. v-ooRT ió àa
gelukkige,. t{ichael t e versachEen je-, ltm oP,
ól5 DolIDm.DÀo-12 he{ 'brn 17 . 00 uur óD LENg",'Ëoi à.;"red"cri jd LENs':-Rr<aw'id vtor:-dai.g' :

LENSEenue, voeEbalgchoonén. traingaPak'en 1 l
. natuurlijk een goed humeu?. Natuurlijk zijn'aI je - teaBg6noten_: met !ra,'- ma, broers en4 ''

zusÉ'ersi oruà's èn opa's, oona en tanEea ook
aanwezig oni LENs te ateunen én jou aan te
nioedÍgen bij heÈ o.a. ingchieÈen van de t
(reEerrre) keeper. Na de wedgErljd op de foÈo'met jbuw favorietd apele!. De kwaliteitÉfo-
to'E worden weer gehéel belangelooa Eer ' .

bèBchlkklng geateld door
HAFO- POrO/VrDEO.

. ,-_ir;,J ,- .'r, i; J+-i

.Àff A,À)9,,S À D O R' T R O P g Y 7994
>>>>>> op 21 cs 22 ttaL wordt er ook op LENS ge-

.,voeEbald' om.rde begeerde ÀMBÀSSADoR-TROPEY.
In de klaeee À, B, c gn D worden op 21 mei eerat
de poula-wedetrij den ieapeeld - elke Poule beEtaat
uiE-vier ÈeamB, ln eLke klaeee zljn er vier pou-
Ies ,' Op - zondag 22.,mei':volgen de finalewedEtrijden.
I"BNS neenÈ deel neE zea teama.

,i í.,t'- 1"::, r . !
In heE kader van dits grooEg
opgezets v9eÈbaIspàkEakel
zijn wlj op zoek naar
Èirl béheereen, , om ale
eE tournooi te begeleLden '

Meer lnformatslu 1s g5 '']rerkriigen bij Ruud vereecken (3910489) of
EdÈin KulÈ (36??300) . Ook kunt u zich bij vooïgenoemde pereonen opgeven.

'r) r-.: :rí, r, ,:-.]sii ier .. i,..,, "' ,:i," r,e; : .! rl.i g.:iir,,i , r:i;':rr:- 19i ,t:. ,- I:.Ji."

r*r-ipg1i11vs.7ss1,sv1^ueà.R ,oElv ,''l,rÍ.,f',ff-ffasT,{?ry,.í,?",Ïtf,,3 :Ffï,,!Y!r.;

u\l@trllo

àe' rewbr"iÀË- fi'.iÏ'l* r

F.- ra

I; 'r -'
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eden,die naar een ande49 verelligi rrg
ove rechrij vingeformulLer halen en da

'M., Reuver. 1atsen .qekenen ' , '.!-

eeizoen huri I idnaàtschap van onze verènrgrng

/
, ,,4.t *a" .à-.

i,K een

IÍERàrVDERÍ!ÍG ofrBFëINDZeINGi vaÍ- heË r'tfuaersciiÀb ",' :.,., i'- 
-;

' !. I r'. r .-- - .t

1.,:1,.r':'

§

blij fE u in one ledenbest.and' en
EPLICETIC bènt' bok voor heE Eeizo

1 }'. :-:r.-- . ^,, 
,

. I :1,.-e1r .'-rr '

,ll

.:',ii 
,

I NCII Ieden zrl n die'aan hec è inile van hetèn er
wi1len beéindigen onidaï. àè ó n meE voetbal'of naar een andere vereniging'gaan. danboppé

ge16dienen zíj de onderoÈaande re in achE te nénen ,

1

3.

, r opzeEgèn.kan.uitsEluiten! SCERIrIELIiTR geEtchieden Ëij .hët EècreeaiiaaÈ : ,ÍI. .Kouwenhoi
. ven,. .Bram FroBstraa-L 2L,. -2552 !94- Den Haag

2. t1,' opzegger^ dienc'Ee geschieden vooR 31 !!.l i994.

'noeten bi j hun nieu
, í'|

verenrglng een
31 nei. 1994 door W.. Kouwenhoven of

4. onderEekening .za} all,een geachieden aan uw finaniië1e very f-ichtingen hebu ,1i

voldaan. (diE geLdt ook voor baeÈes

ii" * ""e klubgebouw op DoNDERDÀcÀVolíD cuesenU kunt het .overEchr ijvingef orruulier 1aÈ€n teke
21-00 uur.én: 22.00 uur.
Op DINSDÀG
LENS daa

3!--Bc!--ry! (de
rna .beBliEt. NIET rneer.

BlyiÈingsdaÈum voor

.,i r
Indien u nr. eE.""trs9hÉ. bovenataaidè. r e1É QPZEeg
KNVB s.ehandhaafd- mèt ala gevolg dàt u
Lss4/

rechrijvlngen) kan dit na 20.00 uur op,

ook komt het voor dat leden huri "eoorE fidmaatËi:trap' willen wij zigen'bv:
iioe Ep lend v.

dat rian de
en i-l ' "

' ''!" |'
_l

'i

.,1 J,
!,

oevallen .qeldts ook 31

elend wordt àpe
lerdag wordt, §etbal rrordÈ zaèI
.:'l''..' ' (:
mei SCERIFIELI

n. zondag v, v. ..1i '
v.v..

bericht aan eerder
.,

- ,!l

1r-l(.".ii '"..'-,.

voetbal
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De'op de agendapirnEen 3 en 6
verkiijgen in hot klubgèbouq,

I ï-t.t.r'Jil,u'iiÍ\llr
,,: ,ti...r Íl '')'.. ei .,"Í1.. Í

0 rondvraag
. -: Íl':'! i' ,,'{ t,.,
',r 0 sl-ulÈing irri!i-,

betrekking hebbende sEukken zijn vanaf

)' ., ii-,r:.-l '

t+ mei beechikbaar en te

í ,; ,1,..., t;i r 4 - . ,i.:
''- r.' ?*

.r-i. J-' i' ; -, ,- :.:Í i, .-.-,'

,\r:: i .- ,r,_ ""i :,-
.li, !

wij rÈkèieÏ--éiàlFi1,dà'r. ïeé1 ilbden: aari: bnzé. yerenlglng door hun :aanwezigheld.- en ,inbrBnq ÈiidenB
àà"""ig"ààit"g.Lrljtzurr"ngevànvant,u-n.ËetràÉtr"íleiaui1decIub...-
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F y S Z O T II E RA P Í E IIO A f W II K >>>>>> lot voor korE was de Praktijk
van onze LENS-fysio,s irl|ll ZOIrTE|DIiTK r en.E-tlIIN CORET.] C-evenar verzorger van onze A-eelektle,
qË;pà;iafi"..ra' i1 heÈ geven van àariiézen' en' pàrà-meàibchè behandelingen van (eporÈ)letsel'
í".ràf h"d.r, bieden zij iog veel meer. ilan..ZouÈendijk ie nu ÈevenE bevoegd. op hets gebÍèd van
de manuele Èherapie eí Bawln CoreE iB:bevöegd hapConbom,' Nanens LENS proficiau en veel
Buccee rder jullie werkzaarli9Pï,i; 

.:; ,"
HET BESTI,'I'R

: .:l ,..!,' , .]11

. i;.1 ,:r, u . ".

r,,, i í1] r:ij{il

SG' l3 .- . vooi àuàlsàn ón teteiodnhirmmeis.: zie dé-cö,lofon op pag;_ï

", . 
Senio" fgn, K.pm.nt$si e

- ie! ;)

,l:'-tr . ':J; ?' ;'f ;it,ét {:(t . Jri},' .i;r r .:r-

r' j -

I',.I T,S ,L-,À G ,E N,'N.;,. r'
I :-_, rJr.

vros 1
ÀDo i2-'J 1' :

RKÀW 6
Wippolder 7
LENS 5

- LENS 1
-'-i' LENS '2 ':1.- . ".
- IJENS 3
- IJENS 4-"r'. "..

r.1 .Ea,:,

r I ,r,

RKÀvv 9 ,
RKÀW 12 -
LENS:8r
SVH. 5 i

' ., ,Íir' ti. :i;,1,.Ii ^t)
'- 1) '}--- rts, l.. :J à I 

..,

.r r.Í ..r -r,,,.,: ;.,
.: . _.:. LENS. q,í.-*,.
,,.,;-LENS 7 ....
. ,-, BI Zwart - I .

!. r -. '.LENS ,9 , . -. .

2
2

1

0
1
2

,2

3
0

-11
-0

5

volgende ÉENsràvrie' weer''de nodige informabier, over. 'dq EiiI trofGo.

.ÍTEDSTRT;TDPROGRN{MA DONDERDAG 72 TTET 7994
i... i-.j..": 1t;; <.ri .l , Í.,,4;\:.c_, -" , .t*,, j.-;":i.i;r:,r rJa

' ,1

;la:n. ',r;, :'1í ; :1"'if!:,., Ji,-

ra.oo
11 .00

LENS 1.'
ÍJENS 2

R. K. À. V. V.
VELO 2

LOO9 /52L
to97 /62L

Sprangl ,

. Berg ,
1 'Ï

'1
'G.H. v.-
W.D. v.d

itwsrgtJDpnocR$4íí z1MAc 75 rdar 7994" il_ 'u;'1 :

u wed
.t

14 .'O O

11. 00
11.00

. IENS I
I/ENS 3
R.K.À,V.V...^12

roro/ïzt "." .

3009/5ss', . -.
q. ti
G.

. Molléman
PurceIl ''

.3^L81/ Pzl'-:,ï,.'.:r n,n.1',
VOORBURG 1
VELO 7

"LENS.-7...,..I,ENS. 9 -
r,sNs 6' . i S.V.H. TOURNOOI'

jii,l.;r'l-i,-i.i
,-ZIE DINSDAG 17 mei .

10. 00
i + : t i'i'L" ",'i'-' n

WEDSTRI;TDPROGR;NII{A DTNSDAG 77 NBÍ 7994

,- +'....L-''- , .;-'-

OPgIELEIIÍGtng >>>>>> LENS 1
' ]JENS 4

LENS 8

r 1|.'8, lí : .,'F. t sek.riri

3 : vordt door de tsrainer Eanengesteld,
7 : a1s vorige week.

: zonder J. I{lt.t.ing, .,..: "..,-.r r. _1irï iar;:.: ,-r_ir

30)
8.9 )
50)
7943
00)
ro)

- b,S.g, g.'de Nennie (366 ?2 98): ''

Lln
Elts

.-i. L., r :

À.,.8 S C H.R, ËÍ.
LENS 4

E

6
1
I
9
il

132?
(346
(325
(0189
(367
(152

L7
10

II
73
o2

l--lo-u'. -..: . -

I.ENS
LENS

!{,
À.'
G.
E.
K.
:,.r

s
sLEN

Herlnen
de GrooE
Duiveeteyn
Kuik
Khammar

)

- b.g.g' À. Elmahi (323 s6

BIII PRoBLEMEN I d. KIey

T,ÍCGTNG fBRRETIVEIÍr
Pr. Bernhardlaan Voorbtrg , ceI. 3864302
Noordweg 26, WaEeringen Eè].. oL142-92179
v. Brienenlaan 9, l{aEsenaar tel.'3242838: '.
Ëragrnuaweg t.o. Deden6vaarEweg tel. 01?42-95611

: ,i

I' iít irt - '

(01748 18149 )
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ZÀTERDÀG 28. !,lEr 1994 ,, ",".

SPORTIwE EN C(]LINAIRE ÀFSITUITINC

sBïzoEN 93/94

onqetwiifeld. ie iedereen nu op de hoogte waE er die avond ?p lENf qtaaE rte gebeuren' .Een-
"aeie11iÉ toernooi, een lekkere barbecue net een kael drankje,' pri-mf 

. PlfI (worclE. rlo§ aaÍr ."
;;;;;k;i. 

-""à.=ÀpLr."à" en niet-spelende Eenioren. echtsenoteB,' yjljèn.dii"l:.JïïÍ.Iqen,-i'.
,'Ëi1$g.:.,""r1 t'r:r ril 1.,r, Ïl * . :'.,''i.,-rr'i Ít oí ;l :i'
'io*ïou pÉllr firöó'ííë-u nrsr ,réspÍi uiiu:..'..zoRc ER tíBrr vooR oP rr.rD rN TE Ecmr.rvgur

Even tser opfrieeing:

- de avond EtarÈ oÍn 1?u30 met de afErap van het minivoetbal dat duurt tot ia.:
20u45, waarna de barbecue op het verèierde en overdekEe teEaE kan beginnen.

- hanburger, sateh, karbonadel heerlijke Eauzen, gatnalen, Ealade, een lekkere
I arankje ataan.voor u klaat.

;;;'-;é;.iiig'*èrri..àt""à."rtekje. geen Live-opEreden maar speciaal gèkozen '

or wordÈ gespeeld meE 9 teatnE verdeeld over 3, PouIeE'
- , ELK eeam Épeélt 4 wedELrijdjeE van ca. 20 ninuÈen en beaÈaat uit 5 

'
E-pelers (inktusief de keeper)..1 à-2- wiÉ6e1g is aan te bevelen'

- "i, ieder moment. kan woiden gewieaeld, de buiLénaPslregel- verya1t en-l r''9r" .-

wàrd.t ingeErapE i.p.v. ingegooid. ... , I " ;:'i "'Ér'i i .,, -,,. .:.',."; l',I'tlí. "i:..il...*s,-'
uis srirDRÀer vooR DEZE FÀrÍTàsrrscEE BànBEcIrE/lrNrvoÉÍBÀrrÀvoND BEDRàÀet sI,EcErs EmÍ ÍrBIÍirB
os,Íxgcmr.rvml KàN TOr Br UET È.ÀÀIIDÀq 23 I4iI à.S. BIat GERÀRD VÀIrl DER ErEI,r, al . , t.
ook voor evencuele vragen over dit gebeurer kunt u bij
(01748-1S149) . r.. j . .,, ,. r. .,

hem Eerecht, ook ÈelefoniÉch

E E N V O E T B A'L A .F S C IÍ E Í.D;.,,,>,> vorige week zondag wae -heE zover. i..

Ronald Roodbol hing na de wedetrijd van hèt vijfde elfEal tegen BTC zijn vóeÈb'al6choenen'
aari de wilqen. Ondér appLaUe.van Éeamqenoten en overige belangétellenden en voorzien van
,;;; b;"-;r;;;"iii" Éràèil." dàoÈ hij vóor her laabet dé kleedhàmere in. seko èn becituur i..

bedanken Ronald voor hèt jarenlang meE inzee verdedigen van de blauwwitte kleuren en
hopen hem,'rnaar dan. ale 

. 
Eàeschouwèr, nog vaak.op LENS aan te treffen' '; ',-,", 

., :",'
SVTT -TOT]ENOOT VOOR.I,ENS 8 OP ZONDAG 7
Epee1E het achusEe een toernooi bj-j SVH aan de
eèn halve konpètitie met 7 ploegen ge6peeLd..D
eerste wedetr-ijd beginÈ om 1Ou3O, aanwezig zij
gepland voor ca. 16u45. wij weneen jullie een
een goed resultaaÈ. succes !

5. MEÍ A.S. >>>>>> zondag 15 mei a.6" i

Èraeinusweg (t.ö. Dedeloevaartsr.Yeg) . Er wordÈ
e wedstrijden duren 2 x L2 1/2 mlnuut en de
n on louoo. De prijauitreiking BEaat
gezèllige.eh eporcieve dag héb mooi -wéer. en

Lcrngs ' 'de sÍcprE@n'VCtn i
@ Zt\A- tc,ëclàrC,I

U I T S I,' À G
.i"'- r.;-.. i' . r,-:ii -l.f rt r,:ii.,i

. r; -'l, aa " 1 ,_ . i -.',.-."..- LENS 1
,ï

PZH !

WEDSTRÍJTDPROCR;NíNA X,O MEI

3-

7994

3

cmir'l ")

19.00 Mvo'72
'wgo 

s rnt lo p no e RÀI,IMA

- LENS 1

74 
'tEÍ 

7994
;)

ul
"i... ,r.l-:.

14.30 LENS 1 . - G.S.c. 1. ' !i.,. . 1013/005 R.B.
::l'.iirí5.):::

Eventueel afmelden en informatie bij John Boerema, Le!. X97 72 7J.
Àfmelden LENS 2 bij B' v.d. Nouland, teI' 01718 - 34s2314." .-., i

i . j. .r-, . : -r;,..j
r, I ee I Ne f ER R E_rI{; lf."l-r,:,: . ,,,',...,j:1.'.,...

M.V.o. '72 : teyweg, hoek Noordweg (vrm1g. waEeringen) (celeritaB),

M

r) i irir;tr:r,,1'r ,

. Plante
', r,.! -, l, &

2
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ÀÀr{; E-ZNDE: vÀÀIHET ^ETÀI Z A,,A,, L ! O B T B.A.T'.5 E T z ,o Erí rl>>> voór IJENs 2 'zaal itt ' ËËÈ'tsàÍzoèn éroP, Een goed '

moment om ieta gver de aaqrenelelling en het 'reilen en
zeilen van diÈ EindÈ nensg nheuggnIE beeEaanda tsean te
vert
wèrd

eIlen.
en behaald, Iiet'. do'eljemi

ÀIs.u weeb" daÈ I n 20'1 wedaÉiijaen 20 pudqe"n
ddeldd 85 voor en 88 t égen

ia, !,rdarmee E laan gek géneqs behoort toÈ éen van de dahe
meeEit Ecorë irdé nadr ook de meeét e. teEiengbale incaeeerende

ír:

.; ZRRL
VO€TBRL.

tli

Í,t

rbt,Í,it.

I

í,'-§ir j ,hÍ

'' 'i"h.r,' za1 .heÈ nieE terbazen hét'- terug te vinden. Volgend jaar'de
-,'.irrat reer In toon zien Ee houdgri,' (sorry) ocjk zou helpèn, zo een-d
"' .iU"è"à, voot een ovèrenthoueiaËt

BlèEeureLeed wàE -er ook. Voor.-ÀadÍ{eatlandiaan durft , te , 990 ien ,

maa r viif" nrnu ten, wanE. zi jn eerE
b1è66ure, vblsehd jàar.' re nan we wag meer
duel6 gemigt. I{ats UiÈ beE
zr7 n "terugkeer in dq
Bij een Eerugbl
acties en zi jn
rechterE en naÈ
1oópweik' en het (verp

Èeàm in de midde nmooÈ
aanvauàhae aiiften uraar

'hoéwer eén echte keeper
ie zlch, zi,íe\zelf Vegci j -
e aanbtormendé
Sihijf duLrdè het eeizoen

epeeltij d. 'ook PauI schulten
em een ÍerveIende

wétd
kniè-
enkelè

te flic6ende actie bez'orgde h

Èe verEàllèh:"'De kltnkendè oveiwinàing biJ
,-,zegÈ genoeg.

nbrouwers. voèr zi jn spelbepalende
Íà"e

eÈènÉ 'rió
slij.wèàs

op
ef'
Erijd, nbg Hel op halve kractrt

ik u nlet'

ik h'óorl éen bèdànÈj
ààn ' ora

e. Àan }lenk lloppe
f HuiE voàr zi j r.r s.clarpguiEleg dàarbij ,

uurlijk hec meeriï dàí, aan ,Freà schuurman onze nara
Iyae van de
thoiàman voo

zlein 'hoe 
z

scheide-
zL)n

ana

!.ièht) meeneineh van NièIE, aan NieL8 die lieE
r-
aalvoéÈba] -

echt noeE worden ge
moeted afEtaan, aan

ËpèeId
iivà1

en
kr'aZ

ai.e we node
hu n Tony," I{illem, Sacha en Àrthur-. ,.Ju11

ri'ólgend jaar dit landebelaíg'àan heE leger
ie,zouden zo méee

enkele sirkkels 'ér maar mee té''Ètoppen' . dat. doen t{e dtÍe nieE. BedankE zaalleiders voor uw
prineipiéIe opleEEendheid, mede.-namens n de KIWB. Bedankt ook KNVE
voor het inroosEeren op de 'njrcifaËup-

de -Denninqrnee6cer -va
en- ti:céiIaíaavonden. Ëri de onmogelijke aanvange-

piloj e noi ín",een,eéhtd o1aiit i
oude vertrouwde en
'beker' lirijgt ingeEC

ezeI I i
nonKen?l,.thYlph"':",.

je hett ij den. Bedankt llouurugÈ, onze s waar

Körtom heÈ waB weer.pr ),Iltà r in aeftember zien jwe elkaar weer. - r.Í ï

c

xui$e vöor julLie vaa
luiters.'' goo
k ondankËare

d-óld .Ian Riemen (olaf iri hét. nieE
werk, Bedankt Fran6 'vaJl Dijk voor j

íeË rne eenè)
adviee

en ,Joakunnen. BédankÈ'thuief
r6 e aan

DE REEPER (naam en adreé bij dé redactie bekenci) (i6 Aat;:zo??'-'-de iedakLie)

trrlÍ@ ,r r. {r 'I ii ,r ï (; 
"r 

aJ ;:'rí q
VAN HET JEUGDFRONT Algemeen kontaktpersoon:
Paul v. dl Steeri, ChopinstÍaat 1'03; 2551 SV Den Haag, 1e1.397.01,54
Bii geen,gehoor: Arnold v- d. Donck, tel, 397.65.32

WEDSTRI.IDPROGRMMA À-B-C-D.E EN F iIEgGD
: : ,'. n'.I ^J l.'i:),".i. '!. '.1.. J:: r ril'i::rÍYz1!i1-j gE'rl.'r

À f B B L Í, E N voor de wedetrijden alleen blj Paut v'd, sseen (3970154);
àgrep.oedig-'
B. g. g. bel1

i ogelijki doch uicerlijk'dè'dag vooi da--wedetiijd voor 19.00 uur.
en naar Arno ld van der Donck (3976532)

de Jeugdkomm .nog op de dag zelf belIen naar LENS (3661314) bij iemand
aég 1e

uirerste nood
.., L, r-." i C .i ? í.

lt

:t

ií, . 
'.

nv

..11.00A2:

81.

meL
mer
mea
mer

. . 17' mei.
B2.l2meí
. 14 mei
. 17 mei
c1 14 mei
. 17118 mei
c2.14mei"'. ., 

"..re 
iirài .

C 3'. -12 mei
.'.''..14'inei
c{ i2 mei

L7

LI
.12

'13;45

zie kopy nieuvre elf,t.allen
. yUP-Eouinooi . , uitr, .l . . Zuide4)ark ; :. -'. ; 10.30 (wP) i
.l-..', :: r zÍé kopy'iieuwe e1f taII'en ., . :' '. . :. i \ í.' .i'1i!'
.i,;,'. zie bij : óÈstsellingen À1 en'À2, .i : ..i.if:.ii i a

- 'Rl(svM,uournóo1' .-,, uiE .i. ep.park Po}anen' ' '12,.00'(BUs)
12.00

09,30

10.30

08.00

(Bus)

( auto)

GT, W. IMC- Eournooi uit
zie kopy nieuwe

Zwart wit' 28 - EournooiuiL
zie kopy nieuwe

.... Buurtvreg/W' naar
elftalIen r. .. il r.,L

RotsÈerdam .
elftallen

Duindo-Ep e.v-tournooi uit'i . .1 spórtlaan/MézeÀp1éin.'l
, 1. : .. .,. zie kopy nieuwe elf Ea]=1-en . . .. .. .,r,. d. j -..
RKSW- tournooi ., . j rlit 9p.par.k.Po1,anen . .. r

weaElandia-Eournooi uit
WP-tournooi . . uiE
we6tlandia-tournooi uiÈ
varbuEcihr - tournooi uíE
zwaiE VlíE' 28 - tournooiuiE

zre Kopy nr.eul.rÉ
LENS-Èournooi . Ehuis

13.00,. 12 . 00 L (íuto) *i

1' 1,3.Í5 t

12.00
11 .00

,.,..r. t.f .

-12130 .(auÈo
.,. 1-0..45 (auÈoHoge bongn ,.

zuiderpark,
Hoge homen . ,.'.-

. v, Àrkelweg/Poeldij k
Rotterdarn .. . .

e-t t ta I]. èn
, , v 1-2 -3

,..

D

D

.14
LL2
. .:L4
t6 lr8

1 1)

me:.
meL
meI
me1
neI

12.30
11.00
09;30

10 .30

qt-ei , ;.. 10 ..0 0
meL. . .. ..
mdi .. 10..30
mei ' 10'. i o

10,15 (auto
.1.1 .15 (auto
10.00 (auÈo
08 . O0 (auto

09.45

(auEo)

. .,.... 14 mei. ,10.00 Dulndgrp Ev-toufnooi uiE. spottlaan/Mezenplein -09.15 (auto)

..-'.'ie i,,,.ii' .'.'... .'..-. zie kopy nieuwe elfÈ;Ilen ,1. .'..r.-.'i..':1 ,.r
D 3 12 mei 10.30 LENs-tournooi . thuiE V 1-2-3 10.15

Duindo4, gv-tournooi uil -., §port la-an/MBzenplein I - 09
. zie lopy nieuqe elftallen

, LENsltournooi " .. thuíe- v 1-2-3 ,rl .r.: r, ..09

.15

.45

.15
D3
D5

L4

-isr1.2
L2

de lrENErevue pBgina 5



fi

E1:

fm

1',- l -.:" §

E4
'E 5

,.,]; -ià"'ilei,,.'ro;oö.i- zwai!. wii,zs-cournàoiuir . .' .i j I Roccerdarn .og.30 (auro)
14 mei '- 14.00 ' LENs-r.ournooi* thriis ' .. . . V f 13.30
16.mei , .. . . '. oefenen op groot vetd - . craining nieuwe -E-kIàEÀ'eie ,, - 

.
12 mei - 10.00 Po6tdui ven-tournooi , uiE . -. i- Madèat.eyn . -. 09.15.,(auto)tq mèi r14.oo ;'LENb- roirlnooi --. ''. th;ie ': : r' .t. ï-i-1'. : : :' i5:i;f
X5 mei':,.''. , oefénén op groot'veld .. training nieuwe E-kIaeEerE .\ .
12.mei .14.00-.;RVC-tournooi . . :,..uit.-,. ep.park pr,Irene/Rrdk 13:1S'(auto)
14 lnei 13.p0' SV,3s-tournooi . '' uit -. , Brienenlaan/tí, naar 11.45 (auto)
16 mel'- . . '.-'. oefenen ap groot'veld Eraining niquwe E-klaeeere
12 nei l. or3o HxÈw-toui-nóoi . ', _ -riic .--...ràp1p.rit polanen' . og.go (auro)
15 mei '.- .-. .oefenen op groot'veld ' . Eraining nieuwe E-klassers ,

12 mei:'09.30 _: RKsvM-.r,oirinóoi ..,,. uir', . àp-.park nolanàn.,-:. oejgo (auÈo)
l4 ne.i 13-0o sv,3s-róurnoai ', ,' uit Briènenlaan/W, naa; 12.00 (auto)
t6 rndi'. . : . i oeienèn op'gr-pu veld -r . c..r"i"g-'"i1";;' Ë-i;i;Ë";..-- ' " "
re mèi 1 oef eien'bi ir<íoc veta' . rr^i":."! ln-iè"r" 1i'-íà-if.ï '
12.mei -. oi.3o sEv-tódrnóoi .. :"". .luir- . Kael-elenring/L, dam dB.o0(auro)
1,6 mei :: . .. l..oefenen op gràor velà ";" rraining ni.u".-ilriàrràr. -;j --'
16 mèi .'. . .. oefenen bp groot veld * . ciainin! nieriwe E-klaEeere
12 mei 10.00 - Zwart. Wir, 28 - Èournoöiuit '. : . Rorterdam . - Og.3O (auto)'14 ne_i 

-''lo,oo LENs-Èournooi ."'. ,thiri§ t-. .-.'.".'n-i--..: ::'à;:3;
r.z'rnei.,. 09.30'. RKsVH-Eournooí '. .'' uir.-. .' . "p.parÈ 

polanen' . óó.àó t"uc"l
12 mei 10.oo' RKSvM-cournooi ..... uir . .'ep.park pot"n.r, . óó.ii t."t"l12 mei - 09.00 : RVC-touÉnooi . lt "it 

'. ;".Ë

Ëó
FI
. ar.

F2
rF 3
F4.'

ii;Í.r

E 1rlu E I : ZIE'KOPY oEEENEN Op GROOi VELDITiTÀINING NIETWE E-KLASSERS
P 1 È,/tO F 4 ,: ZTE KOPY( TRÀ]N]NG NIEUWE E/F-KLÀSSERS . - ] .,

\- .-t i D 1 :.in.vorige LENSrevue BÈond. Vredenburch I

ONDARIÍED.g.U..

Ír
,!

BÍiIZ
/ rP l- ^ 

t. 
,',v.dlDonck eir

,;, ;i'.r:.i{ ;; 'i,{ . .
., aanwezig van de Jeugdkomnieeie : A. '('

-yoqr
,..-1.ir.,

de' j èr.igd (À
.rt ,i,..-

: op 11-98 1-2 uci i's er GEEN.rraining
' ;ligí. i, ': ,' i,.'à n:/,i., i:

.dl :stËen
-,1

,1v
r/à E)

IJEES ONDERSTÀÀI{DE KOPY EBI§ ÀàNDÀCETIC DOOB T T

. i;- - l:;,t ')..', .., ':i ,i

2

.kijk.voor opEÈellingen vaor.de tournooien bij het TOt RNOOI -OVERZICFT
i .i ! lr

,l

PASFOTO'S INLEVERE trÍ ,",,, Een aanra] spelers
moet--,fó'qirJ heq,_ nieuwe séiz-oèn"éen nieuw epélèràpasje hebn-en oiniCàU 

- r- r.
het oude verlopen ig. We verzoeken de onàereEaàndè epelers on z.r.n.
één pasfoto (met. naam.achuerop) in t.e leveren. bij.paul v,d. Steen.

À 1 : I,J. lv. Diemen - M. -Izendoórn
R. RieÍnen / A 2 | e. culpen / E.^1
C 1 : L eI Haddioui - R. HendtlkE
Z. Okzuoglu ,/ D 1 : M. e1 Batstioui'
K. ,fliev / .D + | P. Coolen - M.. El. ;t.
Eiéuse 1cd.D . R. Fettouch

Merenci-a. - B. MEaad "- R., Niamat. -,8.. O1€ithaorn -eI Haddioui./ B Z z R. v.d. HeijdeB --.L. Sendar ,/. Kreuler../ C 3 : R: Vreeerrrijk / C I z M. Àzoubai -
D 2 ; M..,EÉEiad.- J. cuenoun / O l, t.. Bukman -ti - B. Vreeswíik / .B 2, : À. Àk-kabi . ': . I :

-s
:À.R
ouar

§

BE.DA$KT,.ÀI
noeten besliggen of
naEuurlijk .van wel, ,

andeie, wilIen gaan a
' .,. 

'lI
De volgende iegels z

',-,. 
"i 

^rl--,i

'È.ËS)' í,.E U G D L'f D.>>>>'> MEf ie de,màanà waarin:Ëpelere
,"- l?S 9gn jaar door§ààn aL6 voerbaLfer bij LENS of nier.'Wij hopenmaà!)toih.z,ijn er alEijd 6peterg die beEluiten te stoppen of-ergènopelèn. , ' :'. : ' r

ijner: '..- ':'
r:.rr1,. ', ' . t!', t ...:' ."'

1. ., Stop je meE. voetba,llen
bij PauI van den Stèen.

dan moét jd-dit vOOd 31 mei pER ERIBF kerÈaarmaken
'. .: al

Doe je diE NxEI dan blijf je aurodatiàch lid van LBNS,is NIET voldoende !!) iir ,.- r'- ....
1,,. ,. i .1 _ {

(mondeling opzèggen

wil je bij eeh andere vereniging gaan epelen dan moec je bij die .vereniging
een overechrij vingÈfonnuliér halen, deze invullen en iirleveien bii.paul-vài-den steen, (geldÈ nieE voor D-E-p klassere; zij kunnen opzèggen {lie r} enzich aanrnelden bij een anderë vereniging)..i

ilè LENsrevuË;'.pdóina le

L



4. . +6.,èe-,go_nÈf ib.,uÈ-le, b.-et-aa1d daE lekebt. onze: penningmeeBter en.lqijg ,je) hgt-,.: .

formulier via Paul van den steen terug.
r.r,r,: .zi.!' .-1.. ... rri' ,, j i. . 

"r. 
,.,I I !, :,i1.-._

DiL bovengtqa.Bde éient-_VOOR.31 mei 1994 g9r9ge1è' te ?ijn, .ander. beLr ,je. t-e 1aaÈ.,Qle,_, -.-,
adviee ie echtel Btl,lP Í.EKI(ER VoITBALLEN BI.L.'LENS en"leaÈ, je wriendj.ee Co|< "]iq r.f grCqn.

Zijn er problenrent A --Probeer rdeze dan eerEÈ uiÈ-"Ee praÈen í.p.w. op..qe lg-op a. g""r,1.o."-i,;
een andere vereniging.".De ,lgugdkottl$i-Eqie ie ledgre naaldagavoFd ,qanlrgzig óp LENsr i .

'., '. ' . r " , 't) )::t Í; t. J') N:.-;

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

regdltjee bíj., dé,dournooieri ,: '!

" , i. i , . .rr.(.,^ t'.- $1. ; i I i-l 1

I .C Ë'I. >>>>>> no§, even:lEnel .en kort wat belangrijke
. C r- f,r, .', r,'.: - ,":- -.._i',,_l ..at.t.1,

z
\Í'

- roken, en drinken van alcohol i6 ten BtrengBte verboden.
-.,:jr-r.. lI§ ,;r:; . F 't -!.-..\. - :_:.( Íeí. jÀr : ! il l;r9.1

r

'È:r!,. rr..l, 'l''

- neeÍÍi altiid een Erainingrpak, vraE te eten en t.e drLnken mee.

, r-' 'qvr,,: -;.BIrIirf ]§PoRTIE! r: winnen is echt ,nieÈ.heÈ bèIàngrijkste.- i: j,
r,;1:';:)§ - ,1:1;-,:[ rj],- : ': . ,,, : 1 ,rii ., t \r" ' à._.-

- àLlE apelerE van LENS zijn bij de prÍj eult.reiking aanwezig.

- beI bij Èwijfetachr.ig weer naar r,ENs (366131;í.1' ' 
i r r':j7'1"'

:.,'. _.^-'I.-.! È.:: , ',, .':1Jí.::.-jr'r'{'t" ,1, . Ér!,r i.! 
_ ,i ,.}rjl :

- ie het programma afgekeurd dan mag je thuís lrrtj":,": i.,.r'ni,,.
- er íe geen echaduwprogramma.

:'ilr-'Je ,J., I,.t -. i r; .l . it,À.:, , I ï -.,'i :
.'f i.r';3 -,,ogDERS oPGEIÀ:f ': voor de UIT= tóurïrooien. rekèhen we of,voldoeri

de.vervoer; Uv, zoön speelt .toch ook. mee?

IJllIg.À a I L2.''AqL.-: voor':bij àonderheden en op6teLling :r'zie vorige LENSrevuèj :LEr:oP.:'W.
v. Diemen, B. MÉàad,."R.t Ni'amats en R. RÍemen zie.bij:À2 oÈ 12 nei. '(ueern dan. eigen -, ,Í.
L-ENStenue mee! !)

i,,v-r:r. ,r ';; àà; . , ; '.' ". i .\/,
LENS À 2 : 12 rqcL - voor bijzonderheden en opatelling : zie vorige LENSrevue.

.$t

Íi.,. arb4 ., t)i i,.,

..:LlÍ, r;-,i1lj,: Ë.-r r r !.i -'JÈ 1, !-,.;
IIBNS B 1 | I,ET OP : R. v,d. Berg, iI. Houtman, M. Mattheijer, J, Sandifort en S. Schaap-
weld zie oak op !2/5 bij À1 (Zwart HiE'28-tournooi). I

ÍJBcs -E _2 .:.12 D6í. . .voor bi j zondérhédtsn:èn 'oÉÈt.ellinli :lziè rVorigè LENSrevuè. j: ,à \ . .'
Op 14 tqoi.naar.,Gr.-W.II.VÀC voox vie5 vedstrijslra ve+ 1-+1,5 min. tegen Quick,. SV'35, VCS en
cr. W. II C , DaarnaaEt pènaltyschieten . Er ie ook een Ep.qrtiviteitE- en een nelheide-
prije. Einde : 16.30 uur. OPSTEttINc : a1s bekend - ZONDER : t. Sendar.

LENg c 1 : op 14 Eci naar Rotterdam. .RoutebeÉchri jving voJ.gt bij verErek. De tegrengEan-
ders zijn : ZH.Wit.'28.€n,Wieldre-cht. In paule 2 epelen,: Àlexaqdria,56, Velo en Zwijn-
drechE. Daarna nog f inalewedEErij den. ÍIedeErijdduur 2x20 min..Einde : 15.45 uur.
OPSTELLING : ale bekend - ZONDER : Y. Elakbi en R. HendrikB.

IJENS c 2 | op 1{ lnel naar Duindorp sv voor.drie wedstrijden van 2x15 - min.i . tegpnr D!!O, _is, -.{Vredenburch 'Ln' ou i ndor-o - s'v. Ei5rde-: 16.30 riurl OPStELT.TÍG_ -:' ala bekeÈd. ' ..,,,.-. : - ,1 , ... - :

LEIS c 3'i 12 !itl.'- vooÈ bijzondelrheden en opgtelling I zie varige tBNsrevue: -' .,'
op 14 Dcl, naar weEtlandia voor drie wedecrijderi van 2x15 min. Eegen'E*celeior'MaaàÈIuie,'
verburch en l|eÉÈIahdia. Binde-r 15.30 riur. OPSTEIJIJING : a1s bakend - ZONDER.: E. Saygi en

rIBNs c { ',' ri."r - voor bijzondeÀeden en o!!èeffing : ziË vàrige r,eN!}evue.
op 14 E6i, naar WeEtlandia voor drie'wedeciijden.van 2x15 nin..tegen ExcelEior MaaEeIuiE,
Zwaluwen. vlaardingen en Weót1a.!rd+3. xElnde. r 15.30 uur. OPSTBIJLINè : aIe bekend - ZONDER :
R. v.d. Gee6t.

r.uË'n 'l t',t, Íi .ol - voor bifzonderheden en, Lpetelling , 'iia- ,oiig. LBnérevue.
Op'1{ rirel'íaar Rottèrdam. Dè routEbeEchrijving volgt-bij hèt verErek. Dé tegenstanderE
zijn Heinenoord, Wieldreeht, Zwijndrecht en Zw. Wit'28 in r,redatrij
Einde': 1-6.00. uur, OPSTELTING .: als bekend'-, ZONDER : M. v:4. Heij

den van 2x20 min??
den en P. Knorr.

LBI{S D 2 :, 12 rloL - voor .bij zgnderheden en opetel}ing : zie vorige LENSrevue.
Op 14,'Eó1. naar- Diiindórp. e! ioór drie wededrijdeh van.2xt0 min. tégen Ànimo Hoogvliet, , i
Devja en Duindorp'avl Einaé"; 12.30 uur. o?STELÍLÍNG.,: a1s bekend.,qr,, ,i .::i, ,. -.,r

LBNS D 3 : 12 uci - voor bijzonderheden en opsEelling i zie voEige LBNsrevue.". ? r, ir ,-r
op 1al Dei ook naar Duindorp sv voor drie vredscrijden van 2x1o minl tegén oDB,'Oeijo eri ''
Duindorp ev. Einde r 12.30 uuE. OPSTET,LING : ale bekend - l'ÍET, : M. Poot (al1een 14 mei)..

' .'...,,.:.:i; ,iIrBNs D 4 : 12'ill'- voor'"bi jaond".h:d"-n 
.:l( opeEellihg r zie vorige. L"ENsretuL.r. .):ttt.i-:, ,.

de, LEllsrevue .pàgina .7



ÉEls D 5 , 12 !cl, - vo'or bij zonderhedèn en opsÏelllng , zie vorige LENSrevue,

r,ENs E 1 : 12 Eqr. - voór bij zonderheden "" ànïr.iarrr, : zie vorige o*r"."rr".
op ].,t iiiil.ËeE LENs-toiiÈhooi meÈ dríe Èddgtrijdeh van 2x14 min.-tégen RÀS. RCL'en
LaakkwàrÈier.'r,Eiàde :.17.00 uur. OPSTELL,ING : a1e bekend. '.; 1 .r 'J

LENS B 2 : 12 ödÍ.- voör bij zonderheden en opst.elling : zte vorige LENSrevue.' .
op 14 rlèL het,tENs-tournooi inet drie wedgErijden van 2k14 min. tegen RÀg, Rct en
Laakkwartier. Einde : 17.00 uur. oPsTEtIJfNG.: ale békend.

ÉENs E 3 :.12 EàL - voor bijzonderheden en opsEelling : zie vorige LENsrevue.
Op 1{'E6L naar SV'35 in'llasEenaar voor vier wedEtrijden. van 1x15.min. te!eí) Diino, -'l (r
cravenzande, Quick Boy€ en sv'35. Einde : 16.15 uur. oPSTELLING : alB bekend - zoNDER.
R. Kipp.

r lr.'.': ' :-:-
LE§s B 4 : 12 Eài - voor bijzonderheden en opetelling : zie vorige LBNsrevue.

r .;;..r,- jj': : ' : ,

IrENsE5:12tqà1 - voor bij
oI, 1ll Eé.Í nàarsv'3s voor vi
Quick BoyE en Sv'35. Einde :

IJBNS E 6 | VR fi,
ÍrBNg B 7 : 12 ucl - voor bij
LEIISE8:VRIU
IrENs F 1 : 12 DaL - woor bij
Op 1{ DGí het LENs-tournooi
RcL. Einde : 13.00 uurr OPST

tnet driè wedetrijden-van 2x14 nin. Eegen Verburch, RAS en
ELTING : alB bekend.

zonderheden en opetelling : zie vorige LENSrevue.
evrr wedstríjden.van.1x15.mÍn tegen Gravenzande,,JuventaÉ,
16.15 uur. OPSTELLING : a1s bekend - ZONDER : i., r,r'Wi.llei jne.

'. .-': .'. ' -r.r
-Í. ;. 

..iii. r^. §;..,
..-: , ;: , \\-.+.: ",li;,zonderheden en opeÈeI1ing : zie vorigq LENSTe'riÈe."' '-' .";

r, ._ t...1
' ' 

-'' f''
' .i',,..r. ' ..:l*.

zonderheden en opgÈell,ing : zie vorige LBNSrEvue. "
,(

LENSP2:12
op 14.Dol' het
en RCL. Einde

LBNÍIE3:12

LENSE4:12

ucL - voor bijzonderheden en opetelJ.ing : zie vorige LENSrevue,
LENS - tournooi .,meE drie.wedEErijden van 2x14 minJ -tegen WSE,.-Be Fair
:.13.00 uur. OPSTELIING : ale bekend - ZONDER : M. Sarioglu. .' '.

I0.i - voor bijzonderheden en opetelling : zie vorige lrENsrevue.
' .: ' ,. ',.! ,ir: .

nel, - voor bijzonderheden en opEcelling : zie vorige LENSrevue.
!í

t
en RcË

{- :'j- .

T OU RNO O I E N ItE! "P Í ÀIR S T EB.E![ (21 Eln 23 mei) i>>>>> rond dè
PinkBteren hebben nog| eèn groot aant.al jeugdEearnE Één of meerdere tourhooien. De' :
onderstaande teams komeri in"akEie : ,, -rt ,

A1 -81 -Cl - C2 -D1
c3-c4-D4,-86-88
EI - E2 '- E4 ,(LiuÈurg)

:'

-D2lr: Fi
21 en 22 mei
4L- , ' mer. 21'tln 23 méÍ

el f bal'

NXBUWE EÍ.FTALLBN 
' 

/ OEFANEN '1ROOT. VELD " )">,>,> zóa1e reë à1 eeràe'rl echieven ''l '
oefenen we nog wat door met cornbinacië- el fEaI len gericht. op het. niedwe eeizoen. Voor ALLE
apelere gèIdr. : NEEI EIcEiI LBNSBROERJE EN RoUSEI fEE ttt $Iij zorgen voor een EhirEie. We.
hèbben dé ondèiet.aande $,edEbrijden geregeld : - . l'-

aanvancÍ teoenBtander uit/thuis verzamelen oE- LENS '

- 11 mei

- rg mei 'r..,i

13.00 nieuw D1 EhuiE

Ehur. E

l?.30 ,
ít.qs""
r7.45

schoolvoetbal tournooi
. (tot 17.00 uur)

vt,C D].
r oefenen op' jrotc veld

18 .30
18 .30

. nieuw D1' ïieuwe D

nieuw À1
nieuv, Bl

I
I

- l/ mel- 19 .30
18 .00

18 .30
14.30

7 ,45
5',.4 5

'17:oo
14. OO

(auto) . .(autó)''

(auEo) 
,

ls íei nieuÈ Cl
nieuwe D

vUC À1 uit
VUC. 81 ' uit
Dso c1 1 uit ,

oefenen op grooÈ veld '

Nieuwe teame nif iiriEt zèggen dat dir'bok weiketijÉ de va6re teams zijn vóólc vorg"na,
seizoen.'Gewoon wat uitproberen en er, volgen.nog wel waE wedEtrijden in niei en beginjuni. l!! r,EEs Dvs TEDERE WEEKr GOED DB LENSREVUE !t!
OPSTE'L.LTIVCE.öI
Nrdrhr À 1 r' v,dBerg-N.

r'j
.r. óiemen - F. el Haddioui - J. Houtman -

Ozdemir - P. Pronk - K. Ruward
LBIDER : R. Rombout8

R. , Degermenci - .T.
H. ouahhabi - .T .W. Klopstra -,M. Mattheij.er -

.T. Sandifort - S, Schaapveld.

de, LENSTe\ re pagina 8



NIEI li .8. 1 . r À. Àkkabi -
J:v'e} rà.ddiouir^3 ,R). :.(r-.'d

R. saraHj itEingh - À.

. j;í;;* i,# rïilg$,'= C&;l,J.íi -'ix.

- M. v.d.
Leder - M.

Elakbi - W. GrooE -R

Se
Heij'dent: IJ. v'l iÈ KlgoEEe{',-'-R.
n - .D.. :tRqmcharan. i,-,/ .IÈIDER., I Àj.

, Nlanat . -- \r..-,1":crà;iLhàii
i. : .:) ltdv 

'ti.j,i.r-

.f tg"I-. t;r' ;tr:;vr nr(i :

§t'i : iJir-lti ir'tL'J ;i,r"'

NIEIIí c 1 : J. Brittijn - M. Dijkgraat
tl. Kipp - D. Koegler-.- R. Kreuler - W.

D. v.d, sbeen -:'H.. de-: Zeeuw.
- 

-, r-._ fiÈ. "al-)
wrErrr,D' í 'l.tu.''Àitsà.tí,-- L. Buknan - D

,r. GuLnoun ..-..N.-r:HeidèI: -, R. Kaffa - R.'ti;-:ir:
L j:,'

rl?
EI s lirg

oeldrig
Í_

Donck - M. v.d. Heijden - J. HoP
Lutke schipholt - iI. SchelÉhout

È , 
ï, .1: r3. 

"é* 
(-r- s.::cdmràïrÈ IL n,.L eroögli

M. oemed - R. snees - c. sProckel '

'?,:q,,1Í.ï ':.y.,t^ =r.,,r,i ..s .1r. . ,... ' r:r'.',f,É3 I 1s n'.;l.'}: r,r "F.:

n:'yi:':,;"', li":iÏrij'lfl;r"a:-*ï' tlltSàlË. -.'i.n1i53;iiI ti?.Trïi,ï'.\;,!i iï$ir.:
N. Muns - M. oasteflreer - s. .oufrighe - R' de Roode -'T' Ruyters -- F' v'g'--sande.-
ö: ;;;", - T..stuivenberg - j. raàt - M. Toka - D' unnu --''R' verhey - D' vermaab -
L. willeijng ,-. c. Yildirim." 'i.Ii. '. i,.. r.'r .{ :,: ,.!i-. : gr., r, : r. rr.. À..j.r- L.L;'..1 :.1,i ilgr ;91 :r,..r .::. itt_' È li!_, rrr) er',r ---- i+., ..- .)ií .r:r j È, , -,. l,Í;;l:r;i.._. i.,q

; * ;,;'n i.iv ei, tiËsw;g, ,. e /,i,-'rí'l À'g s ÉiR'r.'".i :..'.':i':;1.'; ;0, ,,Írrr..,r .i t.1 .r I'. . ,.j11:, . r,.;.r'.?,. .'a:.. .-rr .t .,....r,tr .,. .
* - * i l s à s ii " 

;i"rr op de andeietsaande datajirillda yii i,",iti'ae r-xr,asssns. J"tl'' , ; 1

1 Vol<idnd 'Ëéi zoen onderling waL voeEballen,/trainen. Í'hco. EoGfElgcI die volgend selzoen cte

IliËiiiËrË-i"ï"tIïiià,t-ËËdiËc iijà""À dlze'Eraininsei:'wié ei in aanmerkiriei komen voor de
;:;;i;;;I":.;;t-ir:àu" ,à.É'à.t. jÉ.er bij.benE. ook:de ovàrige E-teaina worden dan'slobaal
I;,"à"àJe r"ial-l11gT à;a jà 

"p;aezé 
dagen Ée horen krij gt _ ih .wèI1-team je volgend 99izC9"

*ofii: Ë"'apef"" want daai moèb' eergE iog ov"r vergadeià worden.,.De vàete- eameneÈellingèn

"worden bàè in auguÉtÉé/eePEerÈer bekend gemaakt. De datq-en tÍiden van. de, tra:-nrn9fn. ]!

OEFE ÀIEIÍ OP GROO f Vt'LD"""LEr o P, deze jongene versachten

T.i,,,:i j" i, .'.ti-_ .,,i i, -

,r " ,-lt maandagÍ
- woenedag

-,' jr "- maandag,...n:,a,;,
15 minutèn ,VOOR

.r.rr .:.rr r':t': r -, v.,?f t..!r ,.. ulc. 1,.: ,'i:',,'r .,:. .., ., L :,, i., r.,Í',,r* rtr,..
16 mei van 16.45 E/n 18-.00 uur. .,.1,' . r. Í, .r Í1ri
18 mel van 15.45 t/m 17.00 uur.

3O mei"vanl.16,45 t/m -18.00 uur. ili. ,.;j.r 4t..( ,É.iÉ...
.r,.r L-:. '.. J .,: r : ,. r,,, ( ,,.,..,. 't ,.tr

iaanvang, .want Theo hegin! ech9 oP Eijdr' y§ v-èruachteir

-:l 1.1 ji.r.i r\..
.t'tli,i)i'-'!,

"ÍeiiaÉelén steede

'e

de volgende epelers , ,.,,. . .::-'.. ,.".i
'K. Àkay - o. Aldemir - D. ÀrsIan - S. el Àyadi -- o' Baba - K' BadaL - R' Bakker -
í. SerËeroglu - R. ten aàrg. : rl1. Sórst - 'C. v.d. Bosch - S. Bouali - À. el BouBtati -
M- Boutier _.,J. BruysEeng-l .ï. Deane - J. Dogan - L. Droppert - M. DroEtsen - A. Evert6 -
;. é;k;i-- raitcuéiieïd' -à) xaddouch - T. HaÉEan - M. Hendrikg - R' Hoogerheide -
ri r.iÉrltti*,t' :L. rmmere.,l-r s: KalÍcharan '-, R. Ker6ten - s. Kraayeveld - s' v'd' Kruk -
il-jti,;iÈ - s] Iijame'rà,i iq.,lt"l. r,iridén,-r_t.l v. Loon - t.l. Mulder - P. MuELerd - B. NeEten -
i,ir llliiriiriai: 'e 

. v,*cio.tIl SrlpbiicinÍ;jjn ji Reuver - 'r. Riethoven - G. RijkerE -
ej il;ài;;;'"i"aa j:-É.È 'óàiióqlui ir ! c:r-schqapveld - J. schild - R: soèEi1o - R. sPieEBenE -
R,'ls.i;àÉ --;4.'' s"díí -ii., 5rg§,i.$gfslj À'j Íeeren - K' vereecken - M' voigE - 'J' wasner -

- K. .ïalraven'-,,-, Er, Ytllrï...*F,:.lr ! x, -.*-^r
l,i='!. i-r-a s s E B s - rrrr,,-.op .sooEad.EEoidasg 18 rqal versrachten Íè èotitàff" F-KLÀssERs van
' i"i"ï"ï;I;à ;"rr;d" ;;- í;iË.í.;-it:to-ei' 1i.ro uur on onderlins rl-at- te'voetba11en. ook
i.ir-È;iiËà-.;^i;"ir"aà'" ;ik;.;d;. we vslgend eeizoen kunnen foimelen.- Niet, dà! julrie
àiÉ. ;ï-ià:;;;;;-kiir;Ë" i;$a iàài, gia" uie-nos o.,", versaderen. we'yver.lachceírr(irer besinnen
.;r,t]El.-rijal-e; rp-rÍF r:Itt-9p!ilENs:j:j._ j 7' '. r \ 1:l \:,.,.-. :, i

et

achEen

ezíerl

NG

dus ,

v.p.
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EXTRA BULAGEN:
Deze week treft u in dezà r6vua twee extra vallèn_aan. nl: het beloofdo WK-oveaicht

WK voetbalspel 1994, wàiirvari de baten ten gun§ie van de jeugd komen' 'i' '
l.f

en een e;clusieÍ LENS-
;.,--- ., r.

a r(1: i..
ii

lf,t

<. t .,1 l-.. 1J '^ \...;

. K.N.V.B. 2e Klasse A

DOIIDERDAO 12 IIEI

ÀI'ÀGEKolít.N BERTCHTEN
,1, .l !

L

,l1ri'-

ààli" "-àtr.àni"rr,il t"g..p"n.heefc, kan-one. derde tean een prachEig_ seizoen afsruiten
;egeen' KÀUpIOENSCSÀI . ittét -nog 2 wedetrijden te spelèi: waE de Etand a1a volgts: ' .

1. LENS 3 20 - 32 l7r-27) i

'z.ïuo72o-3o(84-39).:,i''..',

ÀanEtaande zondag de laaÈÉte competitieröÀdb,r en urat denkÈ u,..? LENS 3 moeE noet uit bij
VÈ-tói il; u légríipr dar wij uw àreun heel goed kunne {ebruiken. Met vergrouwen in de
preocatiee van-de-jongene vàn ona derde kijk ik uit naar -a,e. zondag. Ik hoop u:te mqg-eÍI

, Í-

Het Droqramma van zondaq i.1' luidde: R'K.À.V.V 6 - IrENS 3 en VEIO 7 - GDA 4' Een best
*.i '.p"í"""a" één na 1aàtàte cornpet itieronde, daar GDÀ 4 wedsÈrijden geleden vEto met een
5 - 4'nederlaag naar Wateringen Àtur,rr{e, waardoor ong derde ? pylllg! voorEprong 

- 
naÍn. -One

derde moesE nair R.K.À.v.v. i"ar voiige week onder.de beàielite ]èidÍirg van. e'e-n inÈerim
coaeh met 6 -.1werd gewonnen. Met de renbree van onze fijne BporEvriend FeiEaI begonnen
;ií-;.; à.r. rèaacriiÉ' De tegenstahder kwain er. nieg aan Èe pae, Theq MaEEq, J3 llij ie-,er
weÉr hoor, heeft de ÈeIe wédaÈtï5a geen bal op heE doel gehad. Maar onze jongene EPeelden

""iir..pt, 
zenuwachtig en veel té géhaaee- Dièp in ae Eweede helft kopce winston oP de

i"i'-""'ïqà"a old,' Leo van Rijir rnaakte het achittersnd af (d-1) . WaE een bevrijding.
É.X.1.V.í. kwam er helenaal ;IeE m6er aan te paE en 5 ninuten voor Eijd en 2 minugen na
ào oóeninqstreffer qinq PeiEaI; na een echitterend pa6s van Jaceo of linke, goed door..-
Zi.i ïo"rrét wae afgérnefeir en WinsEon kreeg loon naar werken en echoot de baI beheereE in
1olz1 wat tevens dè eindsEand was. ,(

tia de wedecrijd direct. naar VELO gebeld, r+an! atel je voor dat GDÀ voor werderom voor een
verraseing zoigde, dan waren we aI kampioen.- Doch helaaB- -. vELo-GDÀ 7-1' ' '

í.

.-n i

È,
:

HEMELVMJ?TSDAG

//

,t

;-' \

,'R.K;A:iViV,
bonvong: 18.00 uur

il Ienqin: LEN$ hcomp I

Hengeloloon, Den Hoog.,'
1

.:t ..'.. :: . I
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Dag: Oalum: Plaats
o
ö
lbp

wedsrÍiid:

WEDSTRIJDSCHEMA
EEBSTERoNDE: wR 1,994
wed
sríiid
'Nr.

.t

3

4

5

6

7

I
,9

10

i ,r
12,

l3
'14

15

16

17

: 18

19

,20
,21

22

23

24

25

26

27

.29
29

30

3t

32

33

34

35

36

Uilslag

VÍ. 17 iuni

Vr

Za.

Za.

Za.

Zo.

7,,

Zo.

Ma.

Ma.

oi

Di

.Di.

vYo-

Wo.

Do.

Oo.

Za.

Za-

Za

Zo.

Zo.

Zo.

Ma-

Ma:

Di

17 iuni

tB juni

tB luni

18 juni

'19 juni

t9 iuni

19 iuni

20 juni

20 juni

21 luni

.21 iuni

,21 ilni
22iuni

22 iuni

23 iuni

23 iuni

24 juni

24 iuni

24 iuni

25 juni

25 iuni

25 iuni

26 iun

26 iuni

26 iuni

27 iuni

27 iuti
28 iuni

c

9
A

E

B.

E

B

F

c

D

o

A

c'

E

B

B

E

o

F

F

A

o

c

c

B

B

E

E

F

F

D

D

Chicago

Dallas

Los Angeles

New YoÍldNew JeÍsey

Los Angeles

OÍl.ando

Washington

San Francisco

Washington

Chicago

Boston

Dallas

Los Angeles

Delroil

Boston

New York/New Jersey

San FÍancisco

Detroil

OÍlando '

Boslon

New YorUNew.JeÍsey

OÍlando

Los Anbeles

San FÍancisco

Chicago

Chicago

Dallas

San Francisco

ookoil

New YorUNew Jersey

Washinglon

Orlando

Washinglon

' Eoston

Dallas

Duilsland - Bolivia

Spanie - Zuid-Korea

Colombia - Floemenië

Veíenigde Staten - ZwilseÍland

Italiè - leÍland

KameÍoen - Zweden

België - MaÍokko

NooMegen . Mexico

Brazilië - Husland

NEDEBLAND - Saoedi-Arabië

Duilsland - Spanie

AÍgeotinië - Griekenland

Nigeria - Bulgariie

veÍenigde Stalen - Colombia

Roemenië - ZwilseÍland

Bolivia - Zuid-Koíea

llalié. NooÍwegen 
:

BÍazilië - Kameíoen

Busland - Zweden

leÍland - Mexico

AÍgentrniè - Nige a

Marokko - Saoedr-Arabië

Belgiè - NEOERLAND

Verenigde Slalen - Roemeniè

Zwilserland ; Colombia

Gíiekenland . Bulgaíiie

Bolivia - Span,e j

Duiisland . Zuid-Korea

tlusland - KameÍoen

BÍazilië - Z'líeden

leíland -.Noorwegen

Italie - Mexico

MaÍokko - NEDERLAND

G ekenlsnd - Nig€íia .'

AÍgenlinië - Bulgaíiie

GROEP A:

l..Verenigde Staten
2. ZwitseÍland
3: Colombia
4. Boemenië

GROEP B:

1 . Brazilië
2i Rusland
3. Kameroen
4. Zweden

GROEP C:.

l. Duitsland
2. Bolivia
3. Spanje
4. Zuid-Korea

GFOEP D:

l. Argentinié .

2. Griekenland
3. Nigeria
4. Bulgarije 

..

GROEP E:

1 . llalië
2. lerland
3. Noorwegon
4. Mexico

GROEP F:

1.. België
2. Marokko
3. NEDERLAND
4, Saoedi-Arablà

Di. 28 juni

Di. 28 iuni

oi. 28 iuni

Wo: 29 juni

Wo. 29 iuni

Do. «) juni

Do. 30 juni

I



Dag 0alum: Plaals: WedstÍiid:

?lir,.
í
R

!t"
'I .

WEEDE

.k

iÍ

ONDE:
i

l

i
f,
i
I

ï
t
;t
Í
tj

t
r!

Ë
E

1

í

T

Wed-
slíijd
Nr.

37

38

39

40

4'1

42

43

44

Uitslag:

Za.

Za.

Zo.

Zo.

Ma.

Ma.

Di.

Di.

2 iuli

2 juli

3 iuli

P iuli

4 iuli

4 iuti

5 iuli

5 luli

Chicdgo

Washington

Los Angeles

Dallas

San Francisco

OÍlando

Boslon

New YoÍUNew JoÍsey

.t t..

1..

1..

t..

t,

KWARTFINALES:

Wed.
slrijd
Nr.

Uitslag:

I

t
E
t
Ë

I

I
!
I
t

t
I

I

t
I,

:_

45

46

47

48

I iuli

9 juli

10 iuli

rO iurr

Za.

Za.

Zo.

Zo.

Boslon

Dallas

San Francisco

New YoruNew Jersey

Wo 13 iuli

HALVE FINALES:

Wed-
strijd
Nr.

49

50

Wo 13 juli Los Angeles

Nsw YoÍUNew Jeísey

I

J

Za:'

Uilslag:

^í\U
OM DE 3e EN 4e PLAAT§;

Wed-
stÍijd
Nr.

Uilslag:
WorldCapUSR{f4'3,r= r

5'l ' 16 juli Los Angel6s I

FINALE:

Wed.
srÍijd
Nr.

Uilslag:

I

Dag: D6tum Plaal6 wedsrrild:

Da9 Dalum Plaals wedslÍiid:

Dag: Dalum Plaals: . WsdstÍild:

Dag: Dalum: {, Plaàts: Wedstíijd;

52 Zo. 17 iuli Los Angeles .,.1



LENS ll-K. voetbalspel 1994

16-6
18-6
22-6

26-6
26-6

u.9. À.
coIóEbÍ.
u. s.f,.
RocEèntë
u.3.À.
zslts.rl.nd

- ZelllGrlÀnd
- Ro.Ecrtë
- coloEblà
- Zeltsorland
- noGEonlö
- coloobla

19-6
zo-6
21-6
24-6
28-6
28-6

BràztIIë
lr!:tllë
Zr.cdcn
Brarl.Ilé
Rualand

- ZeGd6n
- 8u!I.nd

- Rulland
- zucdGn
- KàrqGrocn

6ROEP À:

POSITÏES:

3
3
3
3
3
3

1
1
1

1
1

3

3

I
1
I
1
I

CROEP 8:

POSITIES:
1
2
3
4

1
2
5
4

À1
A2
À3

B1
82
B3

17 -6
17-6
2l -6

27 -6
z7 -6

Dul,tsla'rd
spànJ.
Dultslànd
zuld-xoEeà
Du1Ès1and
Bo!,1v1à

- Eoltvla
- Zutd-Korca
- SPàÍIJè
- BoIIvla
- zuld-Korèa
- sp6njé

GROEP C:

POSITIES:

GROEP D:

21-6
21--6
25-6

30-6
30-6

POSITIES:

À19cn!l,nlë
lllgcrla
Àrgcntlnlë
8ul96rlj.
Àr9ënrÍn1ë
crl.kèn1ànd

- crt.kÈnland
- Bulgarlj!
- lltgèr1.6
- crl.kcrland
- EulgarlJë
- xtgcrtà

123
L23
123
123
123

L23
r23
L23
123
!,23

1
)
a

4

c1
c2
Ló

I
')
5
4

D1
D2
D3

18 -6
19-6
23-6
24-6
2S-6
2A-6

Ità1të
Noorvagën
ItaIíë
|l!rlco
l!aIlë
Ierlànd

- lort6nd
- ËÈrlco

- Iarllnd
- !í6rÍco

19-6
20-6
25-6
23-6
29-6
29-6

8.I9lA
ll.darI6íd
B.LgIl
s.udi-ÀràbIë
l6Islé
llÀEold<o

l,tàro:d.o
3ludl-À!ólö
líadcrl.nd
lí!r.kko
sàudl-Àrà.bl u
tl.dGrland

OROEP E:

POSITIES :

L23
t 23
1e3
123
723

F1
P2
F3

123
123
123
L23
123
123

1
2
e

4

GROEP A:

POSITIES:

EL
E2
ti5

1.
z-

4.

2e RONDE

L23
L23
L23
L23
L23
L23
123
723

1
2
3
4
5
6
7
o

- c3/D3/83
-82
-D2
- A3/83/F3
- B3/83/F3
-A2
-82
- A3/c3/D3

3-7
3-7
5-7
2 _",

5-7

4-7
4-7

À1
F2
E1
c1
D1
c2
F1
B1



I§,{ARTFÍNALES

123
123
]-23
t23

À
B
c
D

LO-7
70-7
09-7
09-7

Winnaar 1
Winnaar 3
Winnaar 5
Winnaar 7

Winnaar 2
winnaar 4
Winnaar 6
Winnaar I

Í. !3-7
rr.13-7

Winnaar A
Winnaar B

HALVEFlNALES

- Winnaar D
- Wlnnaar C

123
]-23

16-7 Verliezer I
OM DE DERDE EN VIERDE PLÀÀTS

Verliezer II ]-23

17 -7 Winnaar I
FINALE

Winnaar II 723

EinduitsLag : 1
2
3

Totaal doelpunten:

IEGErIÈEII

1. Hèt Inschrtjlgcld badrargÈ t 5.--. D. è.r.t. pEl.J! b.dralsr 3ol vàn d. tntca. dc È..édG prtjr h6d!àagr 15t v.n d.lnlca !r dG d.!do PrÍJ! bëdrargt 5t vàIr ilc lnlëg. HëÈ on6r196 bcdràs Ir hcsieod voor a" j."!à i"., r.ens.2. rorEullorcn inl6vlr.n voor. 16 Juní 1994 blj .cÍt vln dG ond.rslrMda kon!àktpëlsoncn, o"air Íir.t ta bGtaltng.3. Ev.rÈuÉcl !)..rilcr. forEult.ran rtln tn do k ftIn. vàn LENS oí blJ d. konr.kip.rson.n v.t.krtj9b..r.4. P.r sÉdlEaljd dlënÈ u .oeGI d. tolo, àlt d. ults:,rg ln rà vullln. BIJ d6 Èorà vulÈ u .cn r i"af." " d.nkr drÈ h.ÈÉèrllgcnoeEda llnd r.lllt, .éD 2 àI5 u dcokt d!È ha! àlr Ès.adc genocÀd! Iànit rrlnÈ ot .Én 3 als u atàn,l(r d.c h.È .!Irqo!,1lk5Pol eordt. voor do toco on dc ul,tttlgcn rroritt 9.k.k6n n..r h6È r.lulr.at \,!Jr 90 Etnulcn .p.I6n, du, lrclu.lolévenlt!ÉIë "orlënElnscn .À/ot PcnÀIÈy's. vooE aLkG Julsr voorrpold. loto onÈeàngr u 1punr, 
"."r ift. JuÍ!È voorrpoldaultrlàg { puritèn.

5. voor de teëcdo rond. cÀ ?èrdcr dlcirÈ u da bèlraÍlcnda rl,ldcn tclt tn rE vullèn. tÍèr Ec.sr logilch. 16 oE ill! volgënthét orltctèr6 !chèÉ. È. dö.n- voor crk Julst lngàvurd tand onÈvangt u lo puíÈon. Dè .loor s rigcvurao roro .n ulr;ragblUvcn altlJd gÉldèn, dut ook .ls ln s.rk.lljlàG1d cr tgcc ando:i randcn voor ar" ,roastrrlà li"an.
u hèèfÈ eoor eodlt!1Jd nr.. 2 vÉlr d6. tsc.d. !ond. hcÈ colgcnda lnEcauld: E.Igt. - zt]6d.n, toro 1, uÍÈstag 2-1.ltu 13 dG sèEkèItJk. vèdttrrld Horokko - zrcdcn, utrstàg i-2. u xrrlgt dan 1ó puntcn. oradar u zgoden goeà rraa, ptua t, prrll! Yoor d6 Jullr. toro.
Noq .è. ró6!h..ld:
h d! hale. tlnala haalÈ u rE..Il: ta€d.lland - t(!E6tocn, toto 1, u1tslàg 1-O.
Dè sctk.ltlkc $.d.trÍJd 13 ltàrra - x.dàrtud, ultslag o-1. u krtjgr 9;6n punrcn. e!n! Eovèr at6 roto (2), À1,, d.uitslaE (O-1), alr dq polltr,o v.,r d.-IàIrden ktopp.n ntcr.

6. rndt.n u h.È totall rantrl gëscoord. alo.lpultcÍr;.n h6r h.16 ro.rnool !!ralÈ (Grcluríll v.llcnElngcn/ltEllchopp6í) .onÈv.ngt u 25 punlon. Bi.J .Gn àÍirtjktng v{r-I do.lpunr ontvnng! u Za punÈ.n. Ur: can afuf:iiii-van 2 aootpuntó 2à'punlÈn, htj .èn rreilklng ean 3 doclpuntcn 22 punrèn. .Èc.7. Voor .Ik JuÍ.È LnElvuld Iand ln dc .l,ndutÈltas onÈyànsÈ u 50 pun!6r.
8. In gëvattcn vàn onduldàIljkh.Íd cnlo! ,icntgsv6.schlIf .n b.!lt;t d! Ep.llèj,íUng.9. Ondër voorbëhoud yan tr?6 louÈcÍr.
lO.Nontàktp.rloncn: ËÀrtl.aReuvcr

Co!! Àlttns
Àtb6rr í1lt.nburg

TELEFOONNR. :

BETÀÀLD:

HÀNDTEKENING:



I"EIS

W.Miikouryenhovpn trr,r > . G. Ko6p.qínlgl-1.... , \.. l- rr-
Bram FÍoastraat 2l , Tsl::.(O1749) 126o2 .6. c -- .
2552 CZ Dén Hesg
Tel::-(O7O).391 24 74-' "-- 'Sponiozok r

ir*o";6g3gg,,,,;r..ar.ei*l;ii,iï'.ï1U,2;È".1.:...1,:r-

J.C. Ham Evonomént6n l(ommisdo
Tsl.: (O7O) 367 96 87 mw M, van der Donck

. Tol.: (O7O) 397 65 32
lurö:. .-+.,'.- tï'!; i- i-i
qgÍ'-"g!ö;-sd Y-Í;r J*L"r4-"4 i; - j. l i - 1' i ^-- " .

P. van dsn Steon Sdektls zondlg
T6l.: (O7Ol 3S7 Ol 54 M. Rog

Tel.: (o7O) 386 63 22 r\

Ji:

G.J. v.d: KlsI
Li!L: i?:,r: ir

Tel.: (O17481 1814s .

fi

TEBREINET{ EN I(LUEGEBOUW
Hongslolaan 60O
Tsl.: (0701 366,13'14

KONÍBIAUÏE BÉTALIÍ'IG
Postbank 3367 | 1

Rabobank 129924229

.6dokti. zat6rd6g
J. .Boer€ma i. ,l

. I íf91.:1!o7"o) 3e.Z 72 73

sekrotrtlaat Í.d.kdc'
A.C.J. Miltonburg
Tol.: (O7O) 321 32 85

1 : !t lià,

Saman3teÍng b6sruur

Y99rzi§gË
J.M. v.d. KleU

Tel.: (023) 28 27 65

siàtads:
w,M. Kouw€nhoven
Tel.: (O7Ol 3s1 2474

eglligsmsg§!91:
A.H. de Groot
Tsl.: (O70) 325 15 50

LisI:

A.M. Cor€t
Tel.; (O7o) 367' 1o 96

Ltd:
P. van den Stegn
Tel.: (O7O) 397 Ol 54

!!Í

S€rÉoÍen zondlg
s 

"ntaran 
àïvbe'iÍi' *,r

G.J. v.d. Kleil
Tel.: (ol 7-4.Q);!_81 4P,. 5,6
i :r;J:i 0;.-) 

' 
-r Isoniorcn"atordlg *---' -' -

*i
:í,BÀRKo: Ber Kornmiràic' mw. l. van der Berjl,

'r 
Tel.: l07O) 325 99 74

,iffi.=-.-'- i.i;

;Agomrelr cck.rtEriast Sdc€tsdrat Íoto/lotto

van de REDAKTIE , 'i
Lever uw kopij vóóÍ 2e Pinkíiièídà§ iir: r'r"
- Rodaktiebrievenbus, achterin de kantine
- Hengètàtaan 981,2544,GG Don Haag

wijzigingen.-'iijn tot maandag 23/5 1 5.oou.
mdgetijk! ^ Uiierste inlevertermijn kopij:
$àq$":g;?.9J5 14.00 uuÍ in het klubgebou

I
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DE LENSRHYUE
;-r: 11Í J r': +Í' Í:eoï i93 tod _i.'.i.- : J":ÈIó
1 , , .}l r'-,. Í_" r-,'E t,-; r:: Jr- r,r..1 r;r, .r]

weekblad van de voetbalvereniging LENS
67" jaargang, nummoÍ 40

,-í:9 msi:1'994l).'cq''1..,,
'Gi' 1- ÍÈdJ.

i ó.: ai

- 1 r HeE zat er dik in - 'heB b1i15g<"':
alEijd Epannend, maar (wij hadden niet

re verwachE) LENS 3 verEloeg VELO met
en is daatorn vordiend X À X P I o E H

I
l-i
L

?

1

- toch

. ,'r,

e. .):!1i,.r:a rl!.,r n_:i; .r'r,,i.t ,v.l irri>":i-r i,,, ,.n.

c-, 'rÍ.: !' . r't.i\'.j ,:txr.t l.Í:{it .!r è.: .,.i-: I ,,:f
,:1 ..1. .E g :!Í.r:@,,.E..fioK E:!§,,1 U Í S,i, .:.t

;r..Ditieeizoen is en blijft hot een gekkenhuie,
' want wac gebeur! eï...en dir ie nog nooit

(volgens one) in de LENSgeechiedenie ver-
,'Ebold I zo'n spannende eind-competitie.

i',,a
-t ndà

:3'

- 2 : Nooit (door velen) gedas\E,
Èoch gekregon - een verdiende haco"mÈetsitle ,

d net hoop op promoEie voor IiE§g 1. ,i '.
.., -r.;..i. 

:' Hll';r**:
- 3 : ZaE het er ln aan heE begin van

heb aeizoen ??? Maar ook IJEIg zrÈ.rdag 1
" plaàleÈè zÍctiltÈk ,èói de 'riaabmbetiCiè c.rndÈ iL

zichL op promoEie ' ..*. -,j:
Namens a1le LBNsers gefeliciteërd met dèie' -

rl pracht: redultaben en inatuurlij k," Jan.H.-' i',',
kennendeij Ieèat. u .er Íalles ovèr in dat iinmer'

; .aIt.ijd ,!kalteí ,verBlagje (pag.;8).:van hem,^,,r i,

Ook MaarÈen, epelera en de reEts-. van_ de .. ! l
'!crewr', onze gelukoensèn mer juIlle behaalde
reeultaat:. .op'hetliveld een- gokkenhuie, : voor

r,lheE ,'Ehuisf ront bi.j .de .radÍo .(eorry Edwin dat' we ".ingebrokení, ..hebbén'ln .J ouu,:kamer) '-wad z ,
het nieE rÀinder Bpannend. ,Èl'" r" r .{ .l

-.' ,):t- j -tr ti ,: r )n ,J,r.i' .i ! '.,

. Natuurlljk ook.op LENS in: het klubgebquw ieen
gekkenhuie : é6n, en h6t geeft een goede in-
preseie van het gebeuren, gehoorde reaktie :
.[We zijn even naar nLeyenburgr gegaan voot
dé'zgr. '1-3 pilletjesi !! r:1 . i :',,:

r r ! EEIiI GROAI rpEST DUS OP rEIUS r l r

', 1

e vatl dir

te krij gen.

DATA
II

6er.zqen. D

', ;IuBIÍ'EI,,{BOEK.' t00 : J aar HllB

Voor,de liefhebbers liggen er bij de bar béEteI -
formulieren klaar om dit jublleumboek "De' l€rell
bal'! entraaln door Herman van Bergem in'hun bezit

!

j
\,o r "'*)r*,-

"" .-,àn".r, r;L;\àa. ..ur'riÈ."'h.. .i.ra
Eournooien. woràeh .lfgewerkt . Toéh zljn
in uvi' àöéiida-"een aanÈekening Van noet m

e:"-i;É ,'.-',,:

,Ï:.'i:.:ï*ïË'* .4."ctèn en
er nog 66n paar daÈa die u even dlen té onthouden en
aken. j'ï:'t1

.v.i" .

21 cE 22 tqc{ sordt er oP de qxen E8ca[rp I & II gestsreden om rThe'ÀIr&aeeadoi
i, waarbij 11oo , voeEballers EuEBenTraphy" i een internaÈionaal j

uit zea verechillende landen de voetbalsÈrijd zullen aarÈinden.

sporEconpl
6\iEét oufnoa
mets èIkaar

de 10 en.18 j aar
Tevene ia er op
u naar de

'. :,. . :..r.'-r'. i.,.,
',iI : .:: .'-: -, r.

de LBNsrevue pagina 1

LENS een grote toÈterj.j en een diEco' voor, v,erdere informatle verrrrl j zen wij
gekléurda bijlage, welke u in daze LENsrévue aantreft.

i' {I Ia

- 24 uai, aanvang 2o.OO uur za1 de Àlgemene'Leden vergadering worden gehoudgn en t è rekeneD
erop "dat'i:nt{aEér1qbl.-bolrle,.r-r bo-m "vo1 zit srec- lpdpn. . .. I ' t. ,ir '' ir:.rl!,..Íj1Íi ! . ..t ..J

I>>>j>>>,blz 2, vervolg rt:a. iitr, ,r
'i r|''' ;s1.,.i.:l ,,', ,.1

I b:i.:,.r- r' r r'5

:. 11 r*

I r --a,-,-

I



i1:'.'.,i.:.:;:::.r',,:,lraoJ.irt,F,I.'!)l:l:r..:t.:r:. .'É'\\ l:,j!!3;'Hli:l;frq-,,,',r.,i,
C;..:' .{ítrlí. -.,fiÍ:Ít'.:i-"i !Í'i .','..'a-, \ "f, J,Ó 'j''-'}i' .','i. t;:.ri"'..'i'

- 28 ltrqi vindc ei-een epàrtievë'èn culinàire af;luitiní plaats van het Beizoen 93/94 tn.de

"o* 
rqn mi!Í vgetpgf -ei: een. barbecue-.-^f nschri j_ven vooi àeze fanEaeLische avond kan tot 23

*"i'Éij eàiira i.v.'xrèij.'(Éóetén ËrËËËte één-rie;rje);:.,i':;, :., --* 
" 

r";"..,, *;,,
t

TenslotEe is er op { JlrEi, traditiegetrouw de niedewerkeroavond. lMeér' iÈformatie" ovèr eèh!
f."Ë-ri"iirt,itl ir..,:.'-'lt'"t-.a"ii"irnl'vindt:u op bladzljde 3 wanrdéie LENsrèvue. 'ii -i 'rr , .

,r'i ,', ':i

I
l:
t
i.
n
I

r
I
I
l
t

i

ÀÀIULETUEREN KOP,Y i.v.fi. PIIIK.SI:EREIV , C

.I
I
I
I
I
I
I
l

,l'I
I
I
I
I
T

IJ;i" t:'; .

" ,,' ;,;:^s

.-.'. . 'l ., ,

Lll-"-. i.1 :- Í

uw redaktie.,
, .1 -. rl .:ir'i

'' l'

1r: .ti \ ,.

",1,.í 
,j't rr':rÈOt 14.-00.;,lIUr1 ,1,;

!: ï
,'iwij zigingen ftogeli.jk

.tof 15.00 uur

p/&e rL ri'

Vcrn HeE Bestuur

MÀÀI\IDÀG

Q3 'rnei
I

a -.-f .1.

IJ E.D E N

Nle'rte-lsdcE: . r....
1089 M. P. MoIIernan,
3308 M. van Gaelen,
3 310 N; Malouki; D,

Àdreswii ziqinq:

z+\z
3069
316 2
3709 .

3065 E, saygi

I
i(

ÍES .per:76-05:,7994
. Il'I

5 :: i
r"ilUT ii'ïri ïi

:-í:{

,

,SEZO, 06r11-1966', Eminakade 184, 2518 'JP Den llaag
E,'.12-08-19'83,'Meppelrade !59, 2544 XP Den Haag teI. 3610214
20:06.-1983, Dalveen 73, 2544 Sc Den llaag, te1. 3667483

l
È

fl
r
I
I
à

E

$

I
I
I'

t;
t
I
t,

;H

)

t-

:l r i ...t.-

222L F,E. de Vries; wordÈ 'SneeuwbalPlein .7; 2555 NS Den }laag.. .--
R. Hóueaard, wordt ,Jan Prinsheèm 104. 2182 ZD HíIlegorn
O',K. ttítteman,..wardE ÀarnouE DroBtlahn 88; 2523 EP Den Haag
P.À. van Gila, vJordE schouEendreef 343, 2542 LK Den Haag
M'deGeug,wordEHave1tegÈraat39,25413BDenHaag
,J.M. verstrateni víordt Neherkade r92a,.252a WJ Den Haag

Àfvoeren ala lid: ii
'Í: i

ri_-
j^.:t , -l' 3090 E. Lampe

'i.llr! '

t

'"' o Eamenstselling Bestuur

O mededeling akkoÍnodaÈiekommiÉsie

o .vaBÈEt.elling begrotlng f994 /7995

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

-.1 .:,, -: --r. :lJ,+0 opening/mededelídgen

rliiI;,,, .{ ;r,(. : L.i' ..* '"0 
r: 
ingtkomèn gtukken

O vaEtsatellen notu.len d.d. f,3 decembor 1993
ji-. ,. ,.: '. ,.i'1 fll

^I' '^I.
0' rondviaàg

0 BluiÈing

De op de agendapunten 3 en 5 beÈrekking hebbèdtlé ótukken Ee verkrijgen in het k1iÈgebóui.r.,'

Í{ij rekenen erap dats veel leden van onze vereniging door hun aanwezigheid en inbreng tiide
de-vergadering blijk zullen geven van hun beErokkenheid bij de club.

de LENsrevue pagina 2
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M E p E W..8.4 I(- E iE S.À y O IV D. i4 ju4í.7994 >>,,,, her afse_lopen weekend zijn
ondergeÈekenden_ hegonlr_en- lnpE rhet- uiEqgl-e!. reap. verzendel van. {e uithqdiginsen vóo"r, àe,-.,i
medewerkerEavond. Deze avond wordE op zaterdag 4_ juni- gehouden. in ónÉ clubgébàuti vanaf.',

t..20.3. !9r. rU.i-!er-aard. h"b-hel ,wi.j. bii,..het. v.erzenden van d.e. uifpo. digi-n§.eg ,dg gr-doteE mogelijke
: a:zorg"{uldigheid in ,acht genomen.- . ,_ . ..:_ :, - . .. , .. ,, . ..t, i. ." -, -.:. -,,.I :.,, .. Echter, zonder enige,tt{ijfel, zu!19n er LENS9r6..zijn dtq (nog)'iigeeii uitnodiging ',.
I hebben. onEvangen.r" Een . vliendeli j k verzo,ek_ van onze kant,' wordt niet -baoà, want'de.titnodi-
| .ging1.kan. alt.i j d nog skomen. HeefÈ u, nd de. -1??-tqt.e 

poet.beetellin! oÉ.zadérdàg--, + jurii: óóg..geen
l.,uitnodiging gehaC.en. voelÈ. u zr-g!'rygl:dgg.ef iik een medewerker': kom dàn gewobri nàar,:-r,Ett§i t. I'US NIBT, [ORKB!I.....UÀÀR KOEE}II .
[,-,. n, wii. h.ebben dan,..., ro.,t5"---g-.i.--;-k'É:'ïàï'iii;ïji'"#ii'a." J"r Ëè"c"t-!ràjJ;.,ràË=.:'.
i KomE,u, terwiJl .ovqrduidelijk_ iE dàt. u gEEN medewerker. bent., §an behouden iwij onB-het.iechtI .voor u voor heE kornande geizoen..ale medewerker te not.eren en zullen wii. u-op,d*e-avond
, beke-nd ,naken-wat- uw àikzaamteaeri voor'het eei zóen 1994 /1995 .zulle.-r, zr-j-n. ..r Í . -,:. hr ,, l,--.1:l-' .'7:::-: ri -1.,--ï1-"-'' ,.. . ,:'.'1 ,, ... r-Fr . . .,..r r,i: -.t i rr!.:,: ÀD coEEt.l .l,l.IM .fpg.lIEIlH9YEN r;.. 'r, ,i .- .r..1 

-,,..,. ,, r.,..i,',":',,. ;."^,,;,.j.
i :i. -.' I *;.;, ,1 j,. - i: ,,i:,: ..È; , :. I r rr. .:_r -.,r .,t..r'j.v .í.;.1, ,rÈ ,r.,
i..!::].I'].-:...'l-i.YJi,.1i''..',ie,"Íil?

.t,i-.:i_'tt :-,- ' i" h;i ,,_::. '" ,.. I ,. .i,. . ) ttt, !...,; ,r.,. 1. .,rt.,.rJ
- - " -:rr '.'.í. -..r1-,.,,,. b-:,.E,.O r,Q'S PLAy.-B4.CK S H g W.,,,,,,.,.de

foto's,van de play-back show zijn a.e..zaEerdag ge,verkrij-
gen bij'één van de leden van de'EKo. r r.,. i!d.r,:r 1'.', t.,.,.r.

1r' :' r,.. ri.' .

G
Van Jan llam en,JoE l{ittinsi trijzen.ir graag op de kornende twee lrru AlgawoDdoÀ 20 cll 27 Eèi
wanL dan vinden de populaire KIJÀVERiÍÀS- EIL iTOKERÀVOIIDEN plaaEÈ. KomC u ook????

PUPI I...ÀI DE ,yEEtrC'>t!!>>Michàel
v.d, Voort wae de gelukkige, eant hij wae (a1s
alles goed giat) dË laatsËe pupil vai de week van,;,1 -' dit eeizaen. NadaE hij nóg'ëerst even zijn LBNS-.
Eournooi had geepeeld stona hij alweer klaar voor..,
e'en geweldige naniddag met ons eórEte. Àleeer
ondei luiddè ' aanmoedigingen van familie en Ëup-

L.w li.lQt

" 
il:tr'i)1

porcers'(Eoen lijn naarn. omgeroepen téïd; maakcen.n:r',
zaJ zoveel kabaal dat de rèBt Íiiiet meei te ver-. ,..,
staan waE) genoot hij van een Epanne nde wed-:

)

I

t
i
I

l
I

stri'id meÈ zeer veel doelDunEen.
A16 ;ijn favorieÈe dpeter'xooË'hij1 FhED 

-sPÀ
.à

l-'-

l-

n
í te zijn en "ih dè rírEtrr oP de resérte-
r te sihièÈ en en 'riët. mijn, f avoriet 1!
spa 'op de fotol Ik] heb genoLen vaï -de

en met hem ging h lop dè f otó'. .Ookl Maur.lcÉi
werd " oèEtrik Eo voor, zrl n, laklióèk en dóorP
moedeis vaetgeIegd op' dà ' Vóèlige plaat.
En hoe vond Michaef he E zelf? LeeE iijri:
verà1ag maar ik vond heE 

.Leuk om"pupil
van de lrèek Ee zi

dewarmr,ng-up
jr; de bespreking mee tè'méé 'Éel:döen .- ba1lemaken

j oÈge

,!"9q"
t rect
5 doe
6peL e

DRÍE

lpuhben ën hoop daL jullie zo blijïen
n dàn redden jullie.het wel. sUcCEs! ! '

';..,J " .

Íl

';-rl- : ,! .t, . ., ,..,s *i1. 1'-;,; -..!1.1,1..-i
j, ../: l-?.i .Èr- r :,t:..*1, ?__i ,j , -tL

.e{'-v

Ii. t

..
Wii'vaà de redàkcié bedanken trainer, MaarEen'Baíin cóiet en natuurlijk aIlei,spel'ers voor hu
vóor <ie jongéh6,1tot één gfoot féeet Le maken.

. ;1i- .r :: !, t

Rog - Ieider? Tcin 'E-cravendijk - verzorger,
n nedewerking om óók díc ^aéizoen'dit, gebeilren,

V_ELO, waar LENS zondag,:3 .In d,e IaaEete cam-
peui qi.ewe{.qttijd- legel. de naaste concurrent

' verdedi§en om de tiÉ.el bin-nen 'tè'.hàIèn' eri zo
p-romotie naàr de'HóofdklabBe te'irdrdièi'en.
ile! de steun vaí éËn ,f linke 

-gioéË: 
suipor:;

ters, wàarèrider LEN§-2óhdaq 1r, wèid èèn 0-1
achceret.ind om§eíËc in'èèn fiaaie 3ir zege.

q cerard v.d. K1éij hàd hdE gàriaagd'een kwàr- i" "'tier voor Eíid - bii de Etand 2-t-'- de karn- J
I ipioensbloemèÉ klàar-'te ;eEten..Bii het fdaL-'

' 'Ëte fluicsisnaal. covLrdè 1eidet J;n Heinè-een paar f}éssdn' chainpagne uit de verzbr-
,., ' ginget.as 'enr zo weid'het eeh bruiÈrend féëet-__ 

ie- I :',r r L. 1:l r.. , t,. ... -t;. óe spelere Vàn LENS'i ra.i" Eoen àIlàng in
.voorburg om zidh voor te bereidè'n op dè be-' :langrij k!:.. Elocwede'ciij d E-egien de klub van

. i '--:.rri:, !-, -Í Í. .'tr '.,. .Ít

-1

r, .l
r., ZonCFg 15 mei 1994
;..{ ?al i.n-ide LENS-

" ' hieto:rie geboek-
. : BcaaEE, worden ale
. -- een dramatiEché da',,., met -.eàir 

- taàeasÈi -
.^. sche ?floop. Hgt
,.., geluksgetal qaó ,

l. ., telkens.een 3. Het
bEgon 'è morgens i
wat.ering e.ri.; bi j :...

#
,IIBJ
[druri

Joftruirra

','r..'

;\
e9

VELO 7 een voorapxong van 2 punten moest...
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'die naam. Een'wedstrijd die qewonnei moeet i 'bok'nu weer t<roop Ëi.i tiidig van onder de
wofden om niét. te dègiadéren. ÀtE echté. .í' zodeu orn dé- gelijkn-aker achEer Leo de Boer
klubirànrien bèsIóten de kampioahen van LBNS 3 Ee Eikken. ': I'ti -

',',toiiéen ;néflË,döiréhe om na een dolle'rit "- "Nog nauwelijke bekomen van èèn neF/euze rugt
hun fee6tsie op de tribune van Voorburg te peg6l,de invaller Sacha GlaudemanE 1:2 in de
;i;r;;t »ii'màer-tBNs l als.een gewelàige trui.eing, viaaïha LENS 1dè reeLereËde voor-
rriqqesEeiin hébben ervaren, ÈaÉE van toorbur- l bi.rrsiEe EtuiËÈrekkingen vakkundig opving.' 
""íÉ ft.Uf.ri'we -eihdedien nieÈE] meer kuirnen :'Tien minuten voor'Èijd gaf Mauiice schuurman' íernem.n. t '" "" '-" : ' :de genadesÈooÈ door'1-3 op-het scorÉbord te
Àr wat tENs r,ras verqaapEe zitÏ àan àé'É*"tit=' brengen. ' t'-

Càit ,.., heE voorbuiqEé biljartlaken. Hulde ' Terugkijkend heefb LENS een fenomenale eloE-'- vóor dé qroendienÀt ian onze buurgemeente, - eërie neergezets! 12 punten uiE 7 wedstrij-
aie bij.iÉfaar meer vereEand van vóldonder- deri; 1 punt ninder zou niet genoeg zijn ge-
houd heófr dan hun haagee ivak-genoÈenr'. Dè rieest. Àls èxÈra beloning voLgt u de naqom-
§chrik 6loeg one on heE hart toèn de bal aI " PeEitie (zie verder in de revue) om promotie
Éi.*.r. t'".u-.inuten in one mandje lag. Toen naar de le k1a6. onze' Èèwondering gaat uit
Bïian tinger vervolgene rnet een fik bloeden- naar Patrik, Brian 8., Brian L., Pec€r,
de handwond moeet uitvallen trokken de vele Henk, MarceL, OBcar, Ricardo. Fred, Sacha,
bLauwe neuzen langg de lijn wit t eg. In heE Maurice, Niela, Ilane, Bd, MaarÈen, Edwin,
veld toonde LENS èehter een qrootEe veer-- - Rob en zeker niet te. vèrgeten ' Ton.
kracht door vbo;burg aI tombÍnerend met.dE -i 1f.ons'eigen klubgebout, vÍerden IENS 3 en
rug tegen de muur. té zettèn. Voor ruEt nam ,r LENS 1 na afloop samén hun zè1f verdiende
tliét. É"h,l,lr."n wraak ,oo.'d"..r"1" malen da! feeEtje! l-:- --'--: :l; l-.'---'l '

hij a1s meneetijke PootaardapPel waE mie-
bÉikt..r, r-\ Í ,Í)",,'- r i:-)-r'-r. : ',..' .i-- GIJS IÀNGSDELI\rN. j

;Íoho vaa èter Lubhe'-giïdaÈ aeÈ. .. -Btiaa Lír'.get ! \' :í.,-' ir !.,,t.'- ,i : .i j ..

'hànd laten tqoorzien van 6.hechtingen na de turbulent Brian hee

Deze week belicht Johà",van'der Lubbe de pechvogel - -de vao
van dit weekend, Biian Linger. Zondag moest hii ztn.'

:rhoede ig wel moeiTijker door heË'Po-
siëie klezen! Bovendien kzijg je meeÍ schoP-
pen al6 j e ín d.e voorste Tinie speelt."

ft hets erg naar zijn.zin bij LBNS
rnaar streefE volgend seizoen we1 naar een
vaate plek in het eersEe, "Ik zal er voor
knokkà" zegE.hij . iík wil rneer dan jn djt
seizoen! a .

NíS:TEBDÀII Eí RCI(EIERDàIT
Brian volgde nà, de I.t.e. de neEaaloP1ei ding
van het Haag1and, we praten over KorE Mid-

, verlopen. ria
Brian isÏvan Surinaa:mse afkemst, maaÍ is nog nooit in
Surinaamse' gewèest.' Aií compensatie welliéht woont

,li in het Zonneootd,\Hii werd gjeboreit in'Den Haag en
zal ooit die,ve;tre Íeis nog wèteens gaan àaken'

tch in Vootburg.

ToE'en. met de
4 , c:-"

l
a

È

i

Jeugd vo
vooÈ Diri

aonderwije. Deze opleiding
nobrd in
erbilde hij '/ hogtte hen drie jaar en het ia de vraag of

delbaar Beroep

i Maiiahoevé. Daarna er'veel werk vooi hem zal zijn in do komende
, vglgden, door vèr-
huizing, vier juni-

' J aïen.
Door een uitzendbureau wordt Brian geregeld

oren-jaren bi naar ÀmEterdam en Rgtterdam geBtuurd, omdat
. LENS.'Brian ia be- er in de llaagee regio weinig arbeid in die

zLg ean zr-l n viórde aector ig te verrÍchten. Het is verklaarbaar
- 6enL
heeft rz

oren-j aar/ en
ich door : ,6lekEricien overweegt.

daE hj,j
DaÈ is mogelijk via

omacholing of verdere echoling ale

keiÉía werken op- Streekschoo1 zuid Holland in Voorburg: vier

j

et.e e1ftal.
Hec-is"goed vast te E,tellen, daÈ er nog
eugdigen zijn die het nieÈ. meteen opgeven

dagen werken en één dag echool . HoPelijk ziÈ
èr meer Èoekom6E voor hem inl Brian zoekt

. renminete naar oploeeingen.on zijn plaatE in
de maatsEchappij ce veroveren, Eertrijl er ook

. jongeren zijn die allee op e€n pre6entseer-
blaadje r,ríIlen krijgen. í

E..,,r
GBZEI,I,tG
BrÍan Linger heeft eigenlijk geen anderè
hobby'É dan voetbal en nogeen8 voètbal. somg
voeEbalt hij op een landje oE. in de zaal.in
zijn vrije tijd.

'À18 hij uitgaat'ie dat rneestal iIr ÀmBterdah,
orndat iedéieen elkaar accebÈeert en het er
erg gezellig ia. van eàige vorm van discri--
hinaEie heeft Brian minder laet dan vroeger'
DaE zal dan weL komen ondat hij mentaal
Bterker is geworden. Echt.-beter. iE.heE oP
dat vlak in Nederland'niec géwordan.
In heE veld heefE hij'irauwelijks IasE van

' diecriminërende opnerkingen,- naar we] wanafr
j de ]íjn. De Bupportere vaii de uegènpartsij i

eeheldeíi je uit aI6 je èen overtreding maakt
of alleen maar de bàI"ingooit. Zolang onze r

.'eigen eupporEere daE íog nieÈ doèn zit jé
goed, .Briaà I

gewerkt van het
derde naar het eer-

TenELotte lopen en- nq ïeeJt talenEyoller ionge'
voeEballers in LENS 3. Na de winEerEtop heb-
ben de oupporEere wrij geregeld kunnen ge-
niètèn vaD Brians enelheid, kracht en door-

. zetEingEvermogèn. À1 meer dan elf. Lredétrij-
den epéetde hij geheel of gedeelEel-ijk mee
en hij wist vier keer te scoren.
Hij .is het meE trle een?,.daÈ zijn overzicht

- npg gering ie en-dat.èi neer ruBE in zijn
apel moeÈ komen. r'Jk wi-l a77eÉ vTug doen!'t,
ÀI€ Brian iecs meer ti'id neehE voor het aan-

..nemen van de bal en-de combinatie wordt hij
zeker een goede kracht voor IJENS. Het. EPelen
in one Eweede eIftal vond hij erouwene. ook
leuk, maai de epannin! van wedatrijden van ;

LENS 1 i6 groter. Brian heefts bealiat. enige
zelfkennis en zelfkritiek en daE is redeLijk
zeldzaarn bij voetballero, gij weeE dat hij
het beéE is a1e vleugelverdediger, maar hij
epeeJ.t liever in de voorhoede. tHet, epeT in

le ze in on6 deïde Eean noeten beginnen.

de LENsrehre pagina a



EoIrsE Tvee echeiderechtere gaven hem een gele
Op d6 Eirv', vdlgt.hÍj rfilme reí a1le: aportuit- kaarE omdaE'.ze"de situaEie . verkeerd bèoor.-'
zóndingeri'. Ook (Be'iies vindt. hij leuk b;v. .' :, :.deelden. ' iË."- .'i Í..\: i' "'l rl .r,.1' :!:
s.y*.tí}r. op heE gebied van muiiek heeft 'sons krijg'je een..gele kaarË ala Je eadien
Brian,veèl voorkeuren afa'.reggae,.'.iaP ei1 ' I,, naar.de bab gaaÈ en je tÈegensta,Jder va]t?. ,ï
Bwinli beat. vroeger (een paar jaar terug) -tDat"rlg in Brianà -geval j-uigt,'wanE,hij is: '.

*a" Ëii gek op Hàuee en nóg wel op hardcore, een Pittige voebballer die altijd voor de
maar dàai ie hÍj uitgegroeid. ba1 gaaÈ en nooit oP: de .tegenstander-;,loert '-i '

Helaao zijn'er' Ée vaàk.'ruzies op.de }lóuee. 'r In zijn gevoel wordt .aangeEoond dat een ,L-:,'
parEieai àm nog naar ir.teE: te praten:-wat er.!,, voetballer 'net enorne inzet niet r.overdreven
àIt.*.ai gesliËt wbrdt, vinaÈlBrian; . ' I hard behoeft,Ee; spelen! Brian rkreeg in viérr

eenioren-jareri slechtE é6n echorsing en daÈ.
cBr,E EÀ.ÀRT ie deze maand.
À1g we afrondend weer over LENS beglnnón, Í{eer een positieve Pïognose! Ik geloof er
kunnen wè nog wel een half uurtje doorgaan. ook in! it 'f, r) i J 2 i.' 'I'ít
Ik Draat mets hen v66r H.M.S.H.. - LENS, dus
net nog vier wedeErijden\tè gaaí., llelaag ..
ziin ér drie uitwed.triid;; Ëiiï 

'i,;;;;à;ài" !;- :'"Í-Ài 'iO 'El;: ï
iiÉË Ii,Ë'Àiri;-;il;-;;É;-à""-É"iíÉió--p"ii'lÀ" i u 

'. ,\'.!- ".d L;+Y "

halen. rI{é -nltjven erinl" ;egt hij vaeÈbera- ' ----)o^
dén . Het ig vervelènd àat hij , één h,edËtri j d L--/
door een schorBing za1 rnoeÈen miaBen".

i ?,',13\ ., rJ i-. j.+':: à3,.* eb .'i,y - ,,Jj: .?i r . :,Èr- , r.-^, ,.1.,,. ..i , '....,.. . 'l ... *,"'1 iilt'-; . ,' .r..; h, d:;.: . ^'.s
'. ,' ",,i 

q)1i.-.; riï.,3ë'rí iii,j;., L.1 - 1.í',

'"':r,:i"", rlf, l.!lC'1. .'l

ommlSsl@
i

'iI

r 1... "c.,., t..!-:,r: 1 i'",:i .:-iè <'
,bï r.)l: -l: L i . à-.Í r.',1:

' .' ' :, í.. t,,i-' '',.: i,
-Ë '1.)6 -'i,! lr.r .; c .' . i

i':.," - r!':4. -'. '-{r'V +-'

',,. UINI]'. OETBÀL BN BÀBBECITE

' I à:
',r*1r.É :'...

,ZÀTERDÀG 28 !.IEI, X9 94
g!.r:t- r. I

' '' §pbitrrÉve EN cur,rNÀrRE àFsr,uirrNc

. - sErzoEN 93,/ 94 -
Jrr! t-'iaif n4-r --;t4. 'J-J .. : l"'r ït i<,tlï+ . re.-iroí,-l. ÈlÉ'rÉrjl. 

"1. 
.,. ; "J:.1, 

.

NdÉ.sf,EcETs EEN wEEtr EBEIT, l;,olt i:x. tr gcERraÍvEN ivooR EET urNrvoETBÀrJ rN pr nlrsscsi. wrr,"is
DE INSCEIII,'UEÍIGSI'ERI Ii'N: VERIENODI TOT Àl 9,.,'DINSDÀEÀVOI'ID z{.'[EI. (UlbADI dTD'tOCh OPII'ENS VOOT

de: alEru.Ec"1àdaavcrgtdarlD,g)., ËÀÀR DE ÍIirD GÀÀT llu TOCE Í{EL DRMGETI ! '.'. ,' ii . Ítl
Hec wàa. aanvairkelij kt. angÉEwekkend,.6bi1, ..maar de afgelopen week druppeJ.den de aarureldingen
dàn.tbch bínnen.'De oogBt EoE nu'toe: 4. Eeane en ca. S0 PerEonen.maar HET KÀN.EN MOET NOG

Even.'hreer 'terr:opfrlBBing ! ' 11 ' .' ' ;í
-'1' .De avond àtarc om-t?uao tneE de aÉtrap van heÈ minivoetbal dat duurE.tot ca. 20u4S,,,

',b waarna''de barbècue oË het verslerde en averdekEe terras kai beginnen.
- ' 'lHamburger,-aateh,' kiirbonade, heerlijka sàuzen,. gaïna1en, salade, een lekkere. idrankj e

,' '6taan voor'u klaar. i' : , : '- -:
..: l r Een §'ezellig' achÈergrondmuziekj é; geen live-optreden naar.,speciaal gekozen muziek',met

voor elk- waEr $rils .- r: ,,- -t. ,, * ,

-,.ErÈordt,ge§PeeÏd.met9Èëama,vèrdee1dover3pou1eE.,..
- i,Elk teàrn,.ÀpeÈlu:4 weöEErijdjes van ca, 20 minÉÈen :en' beBtaat uit 5 Epelera (inklueief
: ,':Ew de !reeÉ6r) . 1 à]2 wÍs8ela ia aan te bevelen. ' .)' 1 r.
- '. op'r ied;f'noment kan. worden gewieeeld, de builenepelregel vervàlÈ en er wordt - .'
'' ingetrdpE..i.p:v. ingegooid. t .' t:.' .ti. ' '- i.

rr?r'BrarrrRÀcE vöoR DÉ rhlÍrÀsrrsi$ BÀRBBSITE BErrnÀÀcr sLEcErs EBN TrEllTitB. voor inechrijving en
evèíuue1é trà§en'óvertdiÈ gèbèuren kunt u terecht bi
tëlefonisch . (01748-18149) r. ;1 Í'^ "
NtaÈ rlehlci E or. tritrcGllca'du6 dLo unnaldi.ag. . .,. .
tootohóuv.t. cdri !iczo11Í9.'.avorudl G rull b.lovctrl .',,, '' '"

j GBRÀID VÀlI DIR rEI'r, evenEueel

oolc old u doÈ t[ccvortbelt ortr rla,- r

{ ,i., il,r:.r ,:eB
8EÍ ZórÍDÀG.rr I,ErS', . . ; . t . .'.DÀr 'rrÀs wErn c-&IrElEN I- ',.

Eionele triomf van 'ue' Baréelona, door de
NoS in'de.ïroeóe riurtjeE ào'perfecc ln beeld gebracht,.toog ik naar 'heE 'VeloEerrein in Wa

fineen waar o'p-een vaí de bi]velden de vertrouwde LENs-aanhang zich reede gelnEtalleerd'h
Nad;t óok de àcheide wàk]cer waE gelrorden, tracteerden tENS 3 en Velo 7 ons oEi een nerveuz
maar priha:poE voeÈbal waarbij ai Enel:.b1eek daÈ LBNS ondanke dd aanvankelijke 1-0
achte;eÈand- dè b€Èere ptoeg wàe. Da 3-1 einditand was dan oök Eèrecht 'an een geweldig euc
Voor leider/coach .Iàn Helns;. ciainer Petdr Boa en natuurlijk de.. hoofdrolepelerÈ zelf. Na
iaren van konner en kwel heef!.heE deide-.nu elndelijk weer de weg ornhoog ingéelagen en di
Éampioenechap emaakÈ dan ook naar meèr....-. ,::" I.'r; =( '.: ,', .''': '
verirolgenE öi naar voorburg,i met genengde maar licht opcimiEt.iache gevoelens, naar laÈer
b1eèk .ÉèrÀchc. 'ook'hier 'een pr-imà iwedetrljd en een ) fantagtiBch 

. 
regultsaaÈ, mst.kanE, oP

- 
..:j,t; ,..--r.. ,! , :.: r r...1.". . 

i 
í1.1 r. .. ,._- .,', i' -:.
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Leuk wa'e dat, de kampioenen vaÍr het derdè nog evén en nadrutkelljk iedereen gedag kwanen
zeggen. Voor LENS 1 en haar aanhang een leuke opsteker,. voor .Voorburg en trainer Frank'Kuyl
een nachtneffie en een ware plaag. - ,', -'
AIle'spelers van LEN§ 1 en LENq 3 gefeliciueerd en bedankt voor deze fantaEtiEche LENSdag,
Í,lat. on6 beEref E (enel) ,voo herhaling vatbaar. . , -; _ . , r.

Àr,cE ENE T,E ENIIBRGÀDBRINC r :. , '.
ook de SBKo roept 'graag aIle 6enioren op.om dinEdag 24 mei a.a'. de ÀIgemene Ledenvergadering
bij ue wonen. Het ie uiLerst belangrijh door.middèI van uer kamE! blljk Eer geven te willen
meepraten, .meedenken en needoen met de toekomEt van onze cLub. Bn daE wilt u ,Ebch. zeker r,
à"x" ' 'z - r, j' . ."§.!,, r "- j

UITSLÀGEN
Dotrderda€ 12 1061 19 94
LENS 1 - R.K.À.V.V. 1. 5
LENS-2 -'1 j IVELO 2 3

Zondrq 15 &sl 199,1

.:,
r \i,

!í

0
0

vooRBtRG 1 - --LENS 1
vEr,o 7 .- - LENS 3
LENS 7 .' -'- R.K,À.V.V.* LENS 3 kampioen !l!!'

-- 3
' - 3*
.- 5

.1

. . .1.
12 10

Van onze vaste verslaggever Ton 's-Grcvendijk onwingen wij enkele verslagen van da wedsttiiden die LENS 1

de laatste tijd heeft gespeeld, Omdat de verschijningsdata van de LENSrevue wat anderc liepen heeft de redaktíe
deze verslagen samàngevoegd tot een overzicht van de laatste hectischti periodè,. ., ' .-r ,-- '-^,:, rl;'
De wedEtrijd tegen vIoS.1. op zondag'8 mei, Het laatàÈe halfuur'werd ér a_cËtegin 1op.1ï
begon al enel ii heÈ nadeel ian LËrÉ'r t.,è ' gËàpiéÍa ei' k'ià-Ë-eéii 

.lrölisrerkL--v'eiaeàige^r in
keren. BÍnnen 5 minuÈen liepen,we aL acht.er de spitE te lopen.. HeIaaE werd hiervan geen
de feiten aan, doordat een afst.andschob vai gebruik gemaakEi toch kreeg LENS nog waÈ
een vrijsraande speler in de kruieing ver- kaneen op de gelijkmaker, maar zoa1E vaak
dween (1-0) . LENS maakEe vooral de fout om, ,: viel de..treffer in de 88§tse minuuE aan de
colreEant over de rechterkant aan te vallen; andere kant. zodat VfOs net een 2-0 overlin-
dii wae voor VfOs vrij vaorspelbaar en daar.- .ning in veilige. haven wae. :
om gemakkeliJk te verdedigen.' .

r,Às I ",,. 
a" t."trto looal.r. or.,,"l ,.1 '.'"r, roÏ-t.o- o""r "oo rop-t""-. 

i.,
Na deze 2-0.nèderlaaE van vbrige week sÈond'.. . van Brian tè,zet.t.en. Ongelukkige 'Brian:'mo.e6E
-voor.LENS op.Ileme]vaar.t rdag hèt '.deEràdaËïei 'i : dèze w'ond net.'6. hdchtingen rlateni i'ts,i: . t!) , -i
duel tegen R.K.À.v.v. óÉ,'hèt prögramha , LEen 5 È-j arepateren.'; maar,'was..op.cijd lLerug v.qcr..ile
zeer .geconcentreerd:Epelend LENS klram aI .: finaLe ! Saèhai claudeman8 kwam -Brian: yervan-
biínen .5 minuben öp vooreprong doqr Brian ; gen en na een paar onzetÈingen ging LENS.op
Linger (1-o). Halveraege:de eerste helft jacht naar mser... - , '. j
kopEe Brian Linger de ba1 goed door naar op de bank haddèn wij voor alle zekerheid . .

IIanB .Àpontoldeil ' die keurig 2-0 maakte. r.' :. telefonièch kontakt met,Ri,jewijk; waar Jan
Na ruBt maakÈe LENS nog drie doelpunren i Í. Heins on6 op de hoogte zou houden van de
(Èrian Linger,. Eddy Roo6 en Han6 Àpontowei,l)' aituacie aldaari. J6 Morgen6,!rag lTan met zijn
en met een duidelijke 5-0 overk,inning werd 3e elftal al kanploen geworden,. maar.hij
R,K.À.V.v. teruggevrezen .(naar de 3e klqsee).' advieeerde zÍjn jongena om nàal .Voorburg te

En roen zondag 1s mei res4 meE nos'3 proesen, flïil":'"":Hi"lu:"?.::iÏ::*";::"oi.l;:":"*-
in de.strijd voor L dègradaE ieplaatE . Eén, .- TenriJI hec bij, Voorburg-LENs. 1-l,aEond
ding wa6 vooraf zeker: bij een overwinning --., neLdde ifanions dat Rijawijk'1-0 v,oor. kwam t.e
bfeef LENS (mÍnimaaL) behquden voor der2è,i; " staan. Geen paniek; LENS BpeeI.Ce,goed en
klasse en waa een toetje in de vorm vaD een creèerde vooE ruEt nog een aant4L-mooie kan-

- na-cornpetitie voot' pÈ'omót ie haar de Ie:kXaÈii t. een,. haar gaf,,bovenaL 'ggen enke.le -kana 'vr-egi.
Ee de verdiende bè1onin§.| , {,1" 'í-.... i , ' ., I VIak .voor.ruEtrkwam de rnededeling dat Lugdu-
Iedereen vrist precieE wat er verwachL werd num met 2-1 voorBtond op Rijqwijk, ÀLa _deze'
tegefi I een,(Vocirburg. ïdau à1 2 t{ekén niet lÍleerr: JreEand .zou, bIij.ven. en.yoqrburg -en LENS-.in,., j-.
geepeeld had en waarschijnlijk geen rekening I - everiwicht ilzouden.lhouden, dan, z-og, he-!.;dgqk-. r,1
meer had gehouden dat zij op de laat.6te valIen voor Rijewij)i.
epeeldag het kind van de rekening zouden
kunnen waïden. HeE veld lag er meer dan ulÈ- Na de goede le helfE en een kopje Ehee kr,ram
Étekend bij,'de taken waren goed doorgespro:'';1LENS r.ràer' voorEvaïènd uiE de ecàrtblokken.: . ,:

keir en tENs -Ieek er k,laar voor. , Na een BIim. breédte-paesj'e vàn Nielg Sqhuur-
EchEei, voorburg sÈartÉe sterk en na 7 minu- man maakte sacha clairdemàne míeechien we1 ,

'tsen werd een. vrijel trap onhoudbaar door een . rzijn móoi6te, naar zeker zijn belangTijkete
vrijstaande Voorburger ingekopt (I-0). -- ,;;; . doelpunt .. De bal veïdween vanaf 20 meter
LENS raakÈe nièt van. etsreek: en. kwam na een',:r, afeEand.;ale een sbreep in de kruiqing (1-2).
kwarEier alweer op gelijke hoogEe, Een.hoEe-. :r.Vanaf dat .moment.. r,raB er één ploe-à.,-die wilde
voot'zet werd door.Briàn Linger doorgekopt, .., voetballen,,de andere. (voorlurg) had niet de
naar Niele Schuurinan die zijn 'schoen kapot ") mentale weàrbaarheid om goed Èegenapel..te
trapÈe maar daardoar wel de gelijkmaker bieden,: Mede dankzij: het luidruchtige, LENS
scoorde (1-l). .- ,..- ,, ,,í- ''.: :- .; Íir--r r ::.. (3)legiaen op de tribune, kwam .Voorburq,.te7
Kort daarna moeet Briaàr Linger gebLe6Eeerdr..- gen deze. 12e man nietlmeer Eerug.in de wed-.
heu veld verlaten omdat de Voorburg keepeï €trijd. HeE feesE werd helemaal compleet...,,.
hec nodig vond om zijn noppen in de handpaln t.een Marice Schuurrnan 20 rninuten voor tijd
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de knock-ouE aan voorburg coebracht (1-3) .,-"
Dè LENsverdediging werd nog weI oP da Proefr
geEEeld, maar bleek een onneembare vesLing!

Dat heE bij Rij ewij k- Lugdunum nog 2-2 werd
ddèrde eioenli'ik.nienand.,rneer' HeE belang-. --

ri ikLte' ij;e. aaÉ 'ibts ziËhi àp 'eicie'i' krachÉ ' ;
(vóoreiIo, de' Iààtàte z iredeciliaén)'.:eeir .dr'ei -

;í r1"í,r L.."-)-

n

aan. {
e t,è-. i Na

n, me

F1i -I: !i., È t'.. 1 J -i r

(- . 'í! .i l:Í
!t.tt

gendè degradatie heef-crÉ.Égeq9nd. ,.; .."; .
de gehele ploEen groot compliment voor

is'zeker oP z!trainer Maarten, Roq
tËiri'i rÍ v""rÉuii 'èí
uitieehtén irríël'ei'ih

HI ] AWI] K Ee 1kà
l

ven.. .ziiir-Ve1o.'- Luqdunum,en LENS de deelne--i,
merà.aaí à-"- ri";.LoËpet i,!i.e . -z9e1s fet er"nu-l^'
rioor' staaÈ 'àpe1én a:6.- zaterdàq'VELO en Lug-
dunum tàqe'n Ë1Èaar ëí'rr,Élts sbeèIs dàn'ö'p 2e','
Piirkstdidag iof uiE, tegen rLugdunum 'of .EhuiE .l
t.egen vEI,p, qfhgnkelijk ,v-aq de uitElaS,Yln irzaEerdag, ., ,..-_..:_
Nu in feite heb doel beÉeikt i§ (handhàviÈg) i

me
dèJ,2e lklasseqmag:blnj

kan men over deze loterij nog veel zeggen.
Ií),iè-dèr ígeval :iiÈ LENS;.de- ploeg.r in vorn,,
ge!.qi9e-. de.overduidel ijke ci.jferg. in àè se

d en
'met èen doeleafac;:Van +13

kàn' i-ENs: 'iiijtiÈ.i éri.iéigelijl< z
ri
2se

ng
izoenen geLeden beha
dejËt.ri j d: t!9t YEI,o.r 9n ,Lugdurum aang

alde LENS ïri dé "4
klaeee ook de na-c:qmpeEitie, waarin heE b

Det
cen

odó rgaefià1 maar l- t-

de .3e -k.IgsI,e 
.1,jr rËi(

efEtl 10 -pun
' 

1 §r iÈÉèÍ3,;fr heiËí"r-Er.rs í'ïà het màren vàn..hei'oeroe
)-,. bóvendien'
onder verwach- ,

en destissènaè ïàelp[hi ; tréi ïeesi. tirri.ooóinnéï t

i'

no

'"r -i ,rr. .'11

G

l"í 1'r, t1

wérd birhààId
èiieeiÍÉaàt:i

".ilvor
promo
ig;;së

Èie'riaat', de 3b iklaàsè )j L'd 2è 'kf assé: j-e. Vobral ' na 'der wincersc
izoiri §ëen.-na. comp5rti- I . zee.-r, ,I,EN§S

oP een
sEerke roeD . bereacl gewee6 ! om met

tie, maar directe Promtie ale kampioen van , eJ.kaa r de' schoude 160 nder deze kIus te zeE -

"&e'b1i j Ébaài'àoeif iike {àanpasË iíg ''in de

tèn. .Eèn e indklas a erl-ng'in heE lin r... ii j--feit.2oa1 ë' dfgeèprókéh:zoàdagÈl e ].s een
Thans Lnirliéii eé-fàré,'6 Ëiïzoen:a1s 2e' k1a65er i -i.l.werd 9e6pee1d-jsi ràal!r bol4endiei: de. epel-
ÉEààt zéïfs de mogéti j khei+;naar de' 1e klas-
s9.' oPeq'i

ekke àr àÀt zi
tte
rctè ^.; 6el- Zoen,. nog .'' krachten ."' - '

vreugde er vanaí en; Li
ni'et' àan

jk
h'e

E LENS, in dir zware

:,'.::"d' ':ï' .d-uhoewèl uiE mercieef.ooSPgn
e. aantr litk )2e.,kl

kom6t
ABB

va RVC, vUC en 'witlië muel li' fi3] iidordt,ïöd. ewéícj ee, l eéhtéï zondèr u:e ioge'1'1
Dé,.
een

j aiénLdniËs goedé jéugdoÈleidihg bl ij kÈ,tÈr S,.verwachLingèry1\aefvqlgd."i
, bàsio. .waaiop -e-e.-q gfgot -gedeelte .van de

ë: RÀVENDIJK
.Ín.r

LENS-Eelektie draait.. .- r- . J"i lr,, . , 
" 

.r ?r: fl"I;OI
.rt 't* ",,.,a;,[ ii; + i .y1 I -È .\ :.:r-]i,I3f ,.r .. n,:i.l-rir r;i * tr{..i! -

LENS 7 BEIIO:dD.EN VOOR DE -28' KI;ASSE '.8M. !*r.s igilggÍ..::'.t;.... r . ...1r'" '::.rï rjri .iÉ lit.'il
*"àr";1*Z-ài-a*;i"; -""è'e"irc", èIf tal na.een ze.er"goede wede tri jd .tegen. yoprburg, 'hec 2e
klièeeiechap veilig t9 6tètl,en.r(NieE .-a1leen.dat,. §aar, l-ENs. werd. n9"t?31rri nnl.i5:vln d"9 3e
pqli-o{e-..-;1 , }-}r)ri.[,] ,ri.i. l+rrtÍrr: ..,r,--triy,. -r.-,.. ],- , - iï ., 1i-r-..1..:. .,:,..r!r :;,.
vJàt' hér.''É!*peti i:."*Ériàtóöri zi6È 'wLó'reni LENS:' De ,iinhaar..van 'de'.2e.-períöde ,i6; nog, niet
Ëerena .r"írïgdu-nurh.. én -tÈr.o zijn piecies ;gelijk. geèindigd.,. ïogHgl. YE!9 nu zeker' i6 van de 1e
.Ë;;il;,;;i-;;;-";à+ii;s duel- ËuEeen.ieLo- en- LUcóuNÉi'l 'de Jieeliseins móeten,-bren§en. Bij
.;inst. van.vELo ie. I,lestleNora de. derde deelnémer aan deze hàivé' cóà!èt itie 

"wànneer 
'de

ïeariÈiiia'vBLo-LUGbuNt 14 ididE qbEpËeld i6 Èhan§ iioà nièE'bókend.; n'.a.Í{.''àan6Eaande;
àijnaéiaig.'i -t';'.' Ër.' jÍ;,'.'Lii -"r '. i" .,r.) .-Í,.rr ic( ",r Ptiriïn1Q ;lir '..,ttt.') '.) r-ií ,r 'l l'.r b'i:...}, i)i:i, ."í, : ii, ,.r l.í .iÈrf r-r.. í,à.'i .,.ri li,tr.;i' ls.i
: :l'lt?. j-ir.)f.:jÍ,;''';t) 7L.í
t..!-- .:'.l,ri'f -.,a

, PROgRÀIí!í'T . NÀ - COMP ET TT T E'.r: -r:_: - !,r , . i.' . i,r, v., <: i , i- ;

. ',a il.
Q ,'.1 i

5rl ,r, í .) i t .'j.,", ', !1!, ï,ri' CI .f->'J íí, ÍiI
r.aa ', Éi,' r i.íi..rl Í):-, ,jrt

;rÍ!j.::t í1 ,.J.,J diii{ll r+a..ri -.ii,t,.,r

zacerdag 21 mei: winnaài 1e;përiodè' L r'' L1' ,[ -1" il'winnaar"2e, period--e -]JJi'ïF,J
.,I',.r1 .-t-,,.r-'i. rr.. lj -:..í , i..-;8,1 iÍ!-.. 1,._ !,.i., r..l j,r: _._--jf..i F.; .., -Ítè í -J;:!r,"r

' Maandaq',23 meir.r. verliezer. wedEtriid 21 'mei ,. - LENS ,-,, ;;.-'iiléi3;'U-i"l.1t|l,l;.;,!.1"9;;;;i:l;ï:_d"=Etljà: *:ï.:, 
i",.Iï!::,o"""lru,.ià1. íi".1;, .'.',5;; "t.,' ,L-d"à;q !9 ';.i;z:!::trlgNd f i 'J!r.lv i *,r,i .,qÍr'i:l-:' -'l;:al, winnaarrle vOdBtri jd-.iu1s.-o! thuis)

;i:i 'ï'iÏ.i'"t.uï:Jj"ïl" ii;;j"+i ja, i""J.;-.àliiiïjoEnÀi"alór'{^i".atrà.rÈàF.Éi'ièà.;à;: Cd" r"
.. "'--l 'iliri"à.-à;;?E;;;Ëa 'ài. vÉrliez"r'eí. èpÉerf in'dë tíeède wedritrijàluit !èsen de, *,*. i.jàoiàèn ia;,.de':e rjàriAae...' , _,t...-.". i -.,.. .,-'i r,!11:-:.:r;-_. ir_ . i ] j
' ,.jr1i'i_ , !,v' 'í ,j;,. :rj) Ít -!ti,,t4 ,. .,.. {- í_ ri .a,.!\. :'j!'- jJ-i, . ,.Ílci.;- rr. ,.r.j..,.,.1 .

- KörEo'n', eer'BÉ .naàau -de'.weEgri jd .vELo -- Lru.gDUNt]'Í is- geepeeld '2a1. de'<ieide deernèmèi 
-àan 

de

l' ;;;fi;;artr' lËË""a,,ij"; .[ÉÉií.-+lrórf ,"_i..íueoó.ur,,J,",'' :,,,i ....=:, i.i.],lu- , 
j.. 

", 
', 

.,, i,,, ,,,.a, .1'.'.,-. .rÀ-i i ., Hë1ade ió heg níec mear'iiogieÍ i! ÈÍe.'"'1,à15 iÍ de' LENsievué'-.ee- Èubl iéeren I' duè rdàdplèe§ uw
't</ant,q U;1leri'-nëÈ dé; secrèÈh'rie ,ríag '<jok: maar"alIèen op vrii daqavond. ÈuBeen 19.00-20-.00 uur.
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*:..]''.,::,-;,l,..,,.....
Éesie LENSerinnen en .LENsers, i

, ' ..-'í ''!..'-J ,'l i ''', \.
'' l sinaeriiÈ r:erí 'oh[rrr wat 'een" heerrijk 'gevoer, ou3 nrnou'h"èft '."t
': j ,t fantastísch, sèizóen.'.in1' .(le 'ailerÍaatste' wedstrijd weten , af te
i'.. . sluiten net .hèt karnpioènschap ". 

Ín de reserve Le' klas. .
; 

' -. - ,".-.-* ,*-,1 '. ,. : , '1:' : ''1 I

;'-' Nadat'.vori§e- we'èt<-..nxew gedeqiqeerà werd verslagen, . brak'de " IaatsÈe
'* . . en ' spanne-ndé ..week aan. op' donderdagavond vond een laatste bespre-
i; .. - . kinq" plaats tussen dndergetekende .en twee zaf naar'zeggen sfeerbe-
'1 t - r:aIórË'van heÈ derde .tealr. Tot in de Late uurtje§ is er -besproken
í" , iroe wij oÈ,ae wedstrijddag.de voorbereiding' zouden aanpakken. Er
lo r. werd besloten".. on géwooh ' zoals alti jd -te doen . : ÀLhoewel , rrgewoon

i],,'.' 6o"rr'i. n. die 'donderdagavond al inoeili j)< genoeg bleek Xë' zijn'.'í", 
atthans voor mij wel en in, het bijzonder die vrijdag dan. . ',.

,..' ,I , -" .-,;.,<. ,r" -- * .j -. .!,.

Op zondagmorqren rond de klok van 08.30 uur werd ik na een goede
. nàchtrust rniddels . de wekkerradio gewekt' met hët- $Iel heel erg'toeoasselÍike lied "You'II, íeïer walk aloner'. Toen ik na zo'n drie
il#Ëi;;-;Íj" ,ó"i"s vàtriàt en heerlÍjk in het zonnetje naar rnijn
auto liep wérd ik bégroet met vroliik luidende kerlcklokl<en.. Was dit
een voorËode. van een 

-mooie dag ! ! ! t .
Dat het een.spannende dag zou vroralen w.s t"l zeker.i óns'aejiae moé-st
minimaal een puntje'weg halen bij en tegen vELo. Maar rooL voor .ons
eerste was het een beiangrijke dag. " - '::

Àangekomen op LENS bleeÉ aat op wfustow na iedere speler. réeds ver
*rooí d" veràrnelÈi jal (09.30 uulrl aanwezig was. Iaijn,optimisme inet
dit afles kon.. nief meer stuk. Rennelijk straalde iJr dat ook uit,
want FEISÀL wàs in staat èm mijn optinisme een atirdige deuk toe_ te
brengen. Feisa], net. t,erug van-een- ernstige blessurer. verteldel rni j
dat ÉiJ niet in staat was orn te spelen. Natuurlijk is dat voor hen
het rneést vervelende, .doch ook ik: rnerkte dat ik door'' deze mededb-

. Ling aardig schrok. Vlug èver:! overleg gevoerd en on 09'45 uur
Raynond NIÀI,IÀT,. een jeugdspeler, gebeld. Hij kwam eraan.
KIJASSE Raynond ' Mët dertien rspelers naar vELO:.i rÍYJ? 'í','ÍrrilJi'|.ii .-" . 1 ';..'t,'l'.' Naiiat ook de scheidsrechter 'onze voorbereiding nog trachtte te
verstoien door gewoon eeri -kwaiÈièr'te Iààt te komeni begonnen-' wij
aan onze weilstrtjat. En wat een anbiance. I{erkelijk kLasse. }IaarÈen;
Peter, de geheló selectie ons tweede team en .Iast but. not least,
tràef ireef íee1 toèschouwers: ook het bijna voltallige bestuui de' SEKO het jeugdbestuur,. ài).all-en warèn erbíj- Mensen .be-dankt'' Ik
vreet zeker dat de jongens -daa-r heel erg -van tnder de indruk waren
en het prachtig moói íonden. -En dat dezé supportÍng werkte,.. hLeek
wel vanàf het Legin van de wedstrijd. VELo werd neÈ zo nu en dan
knap conbinatievóetbaI onder 'druk qezeE. Dat de opgel.egde kansen
nieË vrerd benut was jamrner en gelukkig SiIgPn..,qP.r kopp.3eq,-.,..qiet
hangen naar bleef LENS goed voetbaLfen' Zeffs' to'dn - VELO'via 'een
toegekende' strafschop. op een 1-o voorsprong. kwan 'i - l:,: -'
raa[ten onze jongens-" nièt in panÍek. Uiteindelijk resuft€erde het

,. goede spel . vàn--LENS op de. geli jknaker.' ' uit "èen- hoekschop l<opte
Iíouter FRÀNTZEN ae getfjknare-r tógeh de Èouweri.'En r,ÉNs bleef tnet
goed spel ySr,o ondel druk zetten. Kort voor het.: rustsignaal,r.wist

, l,tanco imlfns,' die heel, ijverig speelde, uit een prachtige voorzet
van IJeo vÀI,I RI,IN, bi j. de t$reede paà1 ' knap in te koppen'. 1-2 waÈ
tevens de ruststanct wÉs. De 'tweedé helft ,werd .er. ,ie!s ,rnindër goed
oevoetbald zonder dat vELo ook naar echt dicht in de buurt van Theo
Íassa rrd*. Dit- Idatste 'kÍ.raltr'voör41 omdat: onze''verdedÍging. werke-
lijk uitstekend speelate. onder- leiding tàn tgoUTER-, ; 

-speelde Dennis
LAMERS, Martin vrSsER en Raymohd NIÀI'{ÀT meer"dan qitstekend. DENNIS' had de taak om op de. voorstópper ,plaats , pon ttEltls te. verva-[gen,'aie
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ï ll'lciaasr&oor eèà::schois'ing,. langs ide .kan! Jnoest bliijven. yggE Doll-.w.as
(r'^t l.het extra',- sneu - om -deze -beilanqri.'ike .wedstri.id te moeten missen,-'daar
.r.-: -::-hi j lhe-t'i íetiei-e;::iléI?-"s,t,:sö.d.-tèéqf ;?ËËÈdElQ 1ë.n. door í:een -schbrsiSs r

opgelopen bij het tr,reede deze wedstrijd noest misseí. Maar"hbpèn'-
aàÉ je-er ervan geleerd hebt DoN.
vLak voor het eindsignaal van de overigens, goed leidende..sqhei{q,
kopte..Na2ien HABIB ons derde- doëlpunt tegel 'de ' toui,én.' . NÀZIEM ' zag
hièrrnede zi jn goede spel van de f aatste wélien--belbond. rnqC -ee4'. gged*
doe lpunt-.
uitsïag vELo ,: i, -LENS 1 - ' 3 eri ond deide - had .: .zi jn , aÏr ïëfdienïë'
kampioenschap binnen; Àlfes,waÈ I,ENS lras kqap'..op het veLd. Van het,
bestuur kregen we bLoenen. Er was champagne en een heleboef geluk-"
wensen, Wat een sfeer en r,rat een ontlading. PRÀCHTIG. Onze meer dan

. . sportieve,"tegenstander gaf ons.een.k_ratje pigr.in.d9=,lc"1e9dlca1951
daar kwàm-noq ëèn kratjq .van.serard Íd. KLEIJ ,bi j en'èr"volgde' nog
meerÍ.: Toch moest er in "de fèestroes gehàast, t4orden..want. om, 14.'oo

'' uur wildè .het derdë team in Voorburg àiin, on het ègrste,te steunèn
bij hun taak óm voorburg te verëiaan. Klasse jongeris dat julIie er
rneL z'n a]Ien bij lraren en hoe! !. ' 'i --:h 'r

. U" weet,.hoe ons,ireerste rf het r er.,v.Oq .af gebSacltt. heef t. ",, .* ! .1, ', r-i-."r,!:.,,1. Ài4
Hierna naar LENS waar o. I . v. Inge r.en Leen yÀN 'DE,' BERGH .met hulp 'van-

- veel- .vri jwitli-gërà eéri t tantastiSch 1 f ëest-. \írerd:i. georganiseerd. INGE-' en LEEN 
-eri' julliè I nedewèrksteis èii 'iiedewerkerË' àànens'LENS' 3) (en

vele anderen f heet erg bedankt ;'r" '::"ri 'i |i;
Nu ik Èoch aan het bedanken ben het volgende.
AlIe jongens van het derde wi'l" ' i]<'.:. bedanken t l-vboÉ-. ,een:.,.n!eef l:qeq:

. - prettig seizoen. fk heb ech! genoten van. jul1ie ,en.-.ik,.heq" ge-en

1' wanklank gehoord. En bedankt voof ae aardige attenti'e.!fi.ï.at-'*" t' "
..'' uaanten .néaankt vobr ae sarndnr,;èrking. .Nog. veel I sucèeè' in.;<iel'nacom-i .'""': petiè en 'veeL sucies'lbi j je niéuwe: gfu5; -., . ii. f . lËlÉ-l.'fl ri i -i''!,

I Èeter bedankt voor de steun , adviè2en en nog ,veè1 méèr;'r {;r í -r'\- ''.r 'r - 
'

. Het begtuur. en de SEKO. voor,. de , f aciJ-iteiten;
HeÈ jeïgdbestuur' .rl "à. traÍirer, .rà, ar ;.roor 'Ëàt 

,àfstaaÉ 
-'.van, 

. àé
spefers van de Àl- die het derde vreselijk geholpen .-hebben-'--en mé-dg
debet zijn aan het kanpioenschapi

, Dle ,.jeugdspel-efs dus: PasceL., rfos. se,,,,. |lo_grl,, Iayq9,adr,. Roger, BPIïy,
l.Miclrgl , Bgdder;'';.í,!.r. ;, ". r.-,..,.,.._, .,,i., : HL.,ï''í}:. ',i,r--'1 g;1 [::. ,.

. ?. oygllg_e-"Isnioren.. die .ons* zo .n!+.ren dan \geliolpe-LÀebb,-e\.8.ét.i-4119
' - - Jan'BUITELÀiAR, ----.-- "-*-'* - -. .- ^ :.

Tante NEL enliJan', LAMER§-.vgar :rde: S.eU.e'Lll,qre ,",q,-o.qg.e--rrg.?,gavonden .
bedankt voor het vl-aggen;
'onzeïVaste suppdrtéis en natuurLijk' a} 'die Inensen-die het
naken'dat rret ào'goà0 toeven ié öp r,pus. '-' ', r' ,''r r:-r :: i:

. Mensen J nogmaa'Ls . b-eQankt , . een;: prgttige' .'vaiiant-id l'. e,n ' tot
seizoen. - ..,, i,í. rír):r,,-,rr+1, -):

4!,'_t x.llre -. _

Jan Heins.

,Jan ook

mogeli jk
.ilt::i-\:

. rl'.iti i' l
vo1c,enÉ

iL

of:

.1'' È.

: ' q'- '1r' 1

l.

LENS 3 op de tribune bii LENS 1

, j..,

(,i;(
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.,Lcrngq da =porEen \zcrn de Z\A ladder
[]-f-ft-[ r#u

,rrl
.' i. .,

zÀrrpealvono 28 ttEI LENSTOURNOOI 5 tegen 5' aanvang: 1?.OO uur
oË-"àfl""à" ,"elers worden vertrachts: M. l(eue - H. Dièmel - R. Ham - S, Draaisna -

zoltDÀc 29 f,8l LENS ZÀTERDÀG 2;.- ÀRENÀ. (scheiderechEer H.t{[h1) aanvang: 14.00 uur
i.'í"ig.ia" ,pàfàrr wora.n vei:waqht omi13.00-uur, F. Lancel -.T. Lancel - L. verkijk
í: À;;":-'!t. [ï"n"à" - s. Draaiama - F. de.vrieo - R. Ham - M' KeuE : s' v'd' TogE -
+ 4 man... . ' t: ' 1..

PASFOrO, S nÍ&EUEREÀI >>>>>> Een aanEal Bpelers moeE voor het nieuwe eeizoen een nieuw
ro"f.rro""l" hebben omdat hec oíde per l ju1i 1994 verlopen ia.'
;ïi:;;;;;;Ë;"'-àé ondersiaande epeleiÈ z.elm"eeh pagfoco irr te reveren bij 'ran Ham:

í.'«iài---ii. ",à, 
n"yàen - .Í. Dieme} - Àr Lancel : T. MergharE - R. Blokpoel - K' verkijk

i. d" vri.", - M. ForÈman - Í1. Kl.unnen - Y. sp.. - C.,conPter -,R' Harn - P' Lankamp -

NA-CONEE?ÍTÍE >>>>>>LENS zaEerdag heemt èanen met DVC, . WO ''12 'en Marine dée1 aan de

nacomDeÈitie. De volgende data ziln gepland:--: - -' -r : zr,-tcrdlg 21 not. dLaa<hg 2'l t!öL cn dlaadrg 31 rq'l r ' t '
Í,laar en hoe 1aat.deze wedetrijden geEpeeld grorden iE bij heE maken van deze LENS revue nag
nieÈ bekend.

.L.BIVS Í zaal eD da u!.Ëachakell"ng

ZRRL
,VO€TBRL

Ondank6 een overwinning op WesElandia werd het eerate oP st.rikE
formele qronden de dooigang naar de kwar§finales van het HvB-jubi-
leumtoernoot veraperd. t{esÈlandia diènde een proEest in omdat in
de pragrammabladen hec Eean van IJENS 2 Btond vermeld, Eerrrijl LENS
I in hel veld kwam. ; ,

Àchtseraf eare beter geweeats alg de Seko deze omÉisseling lij de HVB. had. gemeld (immèr6 heE

;;;;a;-h"e ook aI de-vooryonden geepeeld) . Jammer voor jullie, een beetje .(hee1 erg) flauw
van tíegtlandia, dats well ' " 't ' ï,

trrIí ei+i',^'r'ff Hïï,ilJ:':tl::r:.:ï.$,'#i:t?i,'s;:;ïï;
. ,.'.,''I,' WÀDSTRI.TDPROGRÀIí!{À À-B.C.D-E E! F 

'IET'C,D
'A ! B E h.rJ E N voor. de wedgtrijden e.ue§E bij Pa.,i t'.i' st"""
epoedig mogeliJk, doch uiterlijk de dag voor de wedatrijd voor
B-.q.q. belIen naar ÀrnoId van der Donck (39?6532)
irr-uit.ttt. nood nog op de dag zalf bellen naar LENS (3651314)

(3970154), zo
19.00 uur.

bij iemand van
de ,feugdkonmieaie

.À1
À2
iB,I

B2
c- "1

2l

c.3

,c '4
D1

'i

:;i'
.22

24 /2s
, 2L..
. 22'.

24/25.
,21

2+l2s

1o-0o. '-'Euro6D. rinqEournooi uit . BMT .

. '. . ,'nirloe| , rinltournooi Ehuia . . . ^L,ENs

13.30 EuÉgsp. rlngtotirnooi- uit Vfos '
. Euràei. rinleournooi uie . .. .,'. vlos-
. .''.. V R I.r ; ' .' " " '
10.00 Eurosp. rinstournooí . uiE . .' spoorwij k/Gr. Í{it
. . ;l. r EurosË. rinótournooi ' uit : '. sPoowijk/Gr.wit
. .'.;. . -. . iie kopy- nieuvre elftallen
14.oo.i EuroBp. rinqtournàoi uic . . spoorwij k/Gr. Ilit
. . {-. Euroei. rlnltournooi uiu . . spoorwij k/Gr. }IiE

zie koPY nieuwe .elftallen
09.30 DWO- tour{rooi '.'. . i.rit . Sp.park we6È

:.., .' , . , zie koPY nieuwe elEtallen
110.00 Dl{O-Èournooi . .. . ulC sp.Éark !|esE

21 mei
zz ri.èí

zr lmei
22 meí

09.00

L2.L5

09 .00

13 .00

08.00 (auEo)

(auto)

mè1
ne1
ne1
me].
meL
urol
ne1
mei
mel
ne l-
meI
sle L

2t s 10,00 Euioep.rligtournooi bhui6
EuroEp.ringEournoai uit

. zie kopy nieu',re elfuallen
,+: iii :_,, l]' ..

24 /2s
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ts Blftsl .': .datum . aanysno , tsosnstsndor ^ uitrthuis veld/lBrÍdÍ! ,. : .. gam.k:LENS _ ,
'-- ,r,-:".,.'1". L.il j,r:, Do,. i...1; Írr- ?i ,,.-!' .+ 1'..i1..,.,,n..-." ,.:-,, :iriri.: ,.; .: - -..: 

;i";
D 2 21 mei 13.30 Euro§p. ringtournóoi Èhuig LENS .--.-. -12.30

' ,:',:'gí22:óéí '',.1_.11.'ri,',Í.Buroep.riÈgtournooi .ult .-..-.-. ' Bl{t.' .:.....1i.1}.. , ,1.,24mei-.,í?....i(tI,'1:.ji.!..,.h,"zie.kopynieuwee1fta11en'...,J.l
D3 VRIJ
. . zq rnei . . .' zie kopy nieuwe e1fÈaII€n
ó e . zr m.i 12.00 Gr'H II VAC-Èournàoi uit . Buurtweg/Íl' naar 11-00 (auto)
D5 VRI.]
í i . àr ."i 1o.oo . .' .-- 

""rirlÈ 
naar t imËur§ (àie kopyl ..1. '.' .- ., ,'l'. §Oí'l+É '.; Íl 't

. . 24 mei '. , ,.2íe kopy nieuwe elftallen
E à : ;i ;;r 'ró.do' :'':' . ' ve;trek nààr limburg (zie löpv)l :' . ' oe.4s."\'':rd.

;à::''.-. ..'."-.'.'vRr.r .-". . ::' Í. .'. .i.: ..iï:ii:.':i
E 4 21 ne,i. 11,,.30 - vercrek naar Limburg (zie kopy) 11.,00-": '-;-f
É s . ,' : .' '. .- . '' , ; v RrJ.':' : .';'.':.:.-:.'. i. ':'.-
E 6 21.nei. 10.OO- Quick- SEeps- cournooi uiÈ ...-Nijkerklaan 09:00 (auto) '-ii'.-l-;-..-:.:Ínr.r'.l.:...''.;,...'..(.-'
i g er meí 10,25..QuicÈ-st.pe-tournooi uit Nijkerklaan "-':.. 09.30. (auto)
F r j'z:-'ilei ' 12.15 ' ' r,aakkwartiàrtournooi uie . . . ir. v. BeersEtraat lllg9 ...( a-Yto-)

P 2 . , . .. v R IJ . . .' .'{.: 'vi"'i5. ir'.ài' 'ri iis i " 1,,"àdwariiertouinooi uiÈ . . . J'v.Beeraatraat . ",irloo,-{auto)
t: .. ..

B Í;T Z O IV D E R H E D E IlI J,.'-*
,:,..1:: ,.i).,.1 rd,1r. 39 ,,,,.r -l

- aanwezig van de .feugdkommieEie. ; E. K;ik, n.'' vrr..it<e'n," -
v.d. Donck en P, v:d. stseen

EEEs róËhRsrÀÀNDE RopY E&rs remícgrra Èoon
.,F1}-j - --we'íri§gyr- a1 één maand lang orn pa§foEo'B

23 lcl iE er GEEN training voor de jeugd

kijk voor bij zonderheden/opete:.linien voor 
-de tournoolÀn bij het

rI', ..r

"'È.t,.' .a r:f,, -

tt
I iJ}l ^!
,1.

-. 'r;.F,!

I

' 
j.. . .

:
L-t

n-
/.cz:"

!- I

:r !r :...:PÀ,S,F,OTO',S r N.r' E, VER E,ÀL,,,'> .Ben ,
,.:-', ir, aanEal BpeLers noet voor heÈ nieuwè Eei.zoeri ee-n nieriw 9pè- -

; ierepasjè h.bb.n omdat het oude verlofèn iE. Ilè verzoekèri de
ondeiEÈàande epel.ere -om z-e'm' één Pagf.oto. (mets naam- achter-
op) in tè leveren bij PauI v.d. Steen. '

Deze

I .. ;

Èeket etaaE nu al één maand in de LENsrevue.
1 ', .'.

óe respoie ig' echter 'minimaal.

:t:raÍi.jÍ:r ':r ",, , r'r I rr
t.,t it.-t- ,irK.Oif ], O P EE REN : .af geven iie foto'8,!!

or"tíott
L. sendar
Àzoubai -'

Bukman -'.

A 1 : W. v. Diemen - M' Izendoorn - s. Iilèrencia - B'
Rièmen / À 2 : Gi Gulpen'/ E 1-r À.,eI Haddioul -/ F:
I.. reI' Hàddioui-- R.'Hendiiks -; R-. Kreuler / c 3- : !.
okzuoglu / D L'r'14'. eI BaE-Eioui ./ o Z r M. EsEiad -
K. Iliev/D1t n. Vreeéwijk / B2t À. Àkkabi

Màaad - R. NianaE -
2 : R. v.d. Heijden -
Vreeswijk/c4t14.
!f.'cuenoun /D3 t!

B R
1

-rr,.:'i' l. ::a.,-a | ..,. ;- L , ,::...r .. t. .? ri,:",- h
- B E D'A Ití N-t jlI Í'AJrS' '.J E O GD L I D >>>>>j MEI ie de maand waarin §peler6 moeten

ÉàatieEen of 2e'n<í{'een jàar,dàolgaan à1e íóetballer 'bij LENS' of. nieÈ ' rI{ij. hopen natuurlijk
vair'weI, rnààr, Ëcichízijn,ér alÈijd -epeIèïE die beeluiÈen Ee.EÈopÈen. of ergena,.anderg wilL-en

: g;àn spàfen. "''' ' 7'';'.,' ,. '-...' .."..

' 
' p" 'iiàrér,aj.rràgdrsr zi jriréi':" ( -' . ''t ;;;l ';;r: l' :1j

1., sbgp j9 met. voetballen dan moet je dit vooR 31 mei PEB BRIEF kenbaaàaken bij
', . pàul vàil dèn:Steen. , ' ,.-,. ,'".,'. .:.. | \-,,.t.t i 1.:. ,-: e i :".:,1,:

- '1 :t í r' :. ,r rr.1 - -:'.- ; '
2. ooe.je dit tÍIEt dan blijf je autsomatÍEch Iid van LENS. (nondeling opzeggen ie

...i.NIETvo1doeÀde!!}'.l'.:':,,.'\.{1,Ï,:.,,,..
'...1:ir-: ;'" , --): .\ ,. ,a- a 1

3. .. r,rit je bij een andere veréniging gaan sPelen dan moeE je bij die vereniging een
'r"'': l ' oveiËchrilvlnqefoiinulier halèn, . deze invullan en: inleveren bij PauI yan den.

steonl: (àé1dt.-i1ieE íoor D-E-P k.l:àssers, zij kunnen öpzeggen {zie,t} 'en- zich
. aanrneldeí bii een andere vereniding)

,J'.,: . '.,'-,-- ...:,.' -,-: -. i.'1r ,,' i ,,..-.," ,t {!.,,., ;,,1 , a !: í,r.t{Ír
4-1" ' ilj,h;',cànEt'ib'urië ,betaard;daí tekàne',onze p"nninó""Àt"i én.xtijà le-téi 

-'l'.

formulier via Paul van den steen Eerug.

w;s IL

. i.:r.,
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oit ,ólrqlinà"' aienu voón 'ji!fu--1eea geréiéÍà :t
echLe;' : 

-BI,ÏJF, LEKKER VOETBÀLÍJEN BT., LENS EN lAA
Jn. .aídèt'-beii, jè Ee .1aaq. .ons' adviFEl'is
wriendjee ook lid worden,

e zl
le

zijn er problenen ?

andere vereniging.
Probeer'dezq dan esrEE Èie te praten i.p.v. op de loop Le gaan naar een

De ,feugdkommiesie is iedere: maandagavond aanwezig op IJENS. ...Í ,..

..i I _.:t:.. ,; ,ír rJ,_,.. i. , .. t\,.. ,

-.ovERzrclIT" I'1!.',
' - ' '- : ! : 1, 'r i

enkelg belangrij-re.ia§ertjeà.bij de Èournooiel , .j . , -

- roken, en drinken van alcohol iE ten €trengsÈe velboden.

.: neeiri-altijd een Erainiirgpak; wat. ce eceli en Eë drlnken nee.

T O U R.N O O I

-'BLÍ,F 9PORIIEF : winnen iE echÈ niets het belangrijkeEe.

..'- è!!E Fpelerg van rJENs z.ijn bij de Prij §uit,reiking aairwezig.

,F-..- bel bij ÈwÍjfelachtig weer naar.LENS (3661314).

- is het prolJramma afgekeurd dan nag je thuie blijven.

- er is geen echaduwprogramna ._ :,

we op voldoend" ,"*o.=.. , u*orl""o"Llri .3"í
IrENS À 1 : zie kopy EURoSPoRTRINGTOURNOOI -op

LEN9 B 1 : zie kopy EURoSPORTRINGTOURNOOI oP

I,ENS C

I,BNS C

ÍJ8NS C
min. ) .

LEIVS C i!
Einde :'
IIENS D 1

I oP2
12 .45 u

=

voor de UIT-tournooien lekenenOE!ET I

gók inee? "'
EBcamp I & II
Escamp I & II

L I zíe kopy EUROSPORTRINGTOURNoOI aP-ÉBcamP

2 : zie . kopy. EUROSPORTRfNGTOURNooI .oP E6caftp,

3 : op 21 mei naar DHo net ala ÈegenEtandere
Einde-: 12.45 uur. OPSTELIJING : a1e bekend.

IÈII
r & Í1

Dtío, Duindorp

- . n',1'. .iJ

@
Vredenburcha.v. (-2xr sen

1 mei íaai Dvlo net ala -EegenBtanderE DWo, ÀRc en Excel
uT. oPSTELLING : ale bekèid .j' ZoNDER : R.. Farkondeh;l:-

sior- '20;,.'} í
.'Lt,""

. (2x15 min. ) .
ï':.*-!..

t!-
t.'-zie kopy EURoSPORTRINeTOURNOoI :op' EscamP I & fI \*.r {...ii".È

-! r,. .ir

LENg D 2 : zie kopy EUROSPORTRINGTOURNOOI oP E6camp f & If

onq. 20.00 uur aan. .i.t ,i. -r

LBIS D 4 : oD 21 mei naar Gr. tl.IMC in Waeeenaar. Quick gteps, Vredenburch, Gr. W.IMC
àn À..t,ip"f/ö=naE zijn de tegenotanders (1x15 min,). Penaltyschíeten doen jullie ook. Einde
: 15.30 uur. OPSTELLING :. a15. bekenf. , -.. i q

trrisBf-A2,84:vàrtrékkenop"2iucinaarLitlÈuïg,-El 'en E2 ziin Èe gast bij Scharn
in laa"eiri"trt en E4 gàat. naar Fc Gràcht in Kérkrade. op 23 r!ci. een tournooi. bij scharn en oP

tt ;i Èi, Éc erachtl oPSTEI,IJTNGEN : a16 bèkend'- LENS E2 zoNDER : À. Àkkabl MET : N' Mins
en iI. Taal . "È " :

wÀr UoETEII JI,IJÉIE UEEIIEIIEN : alaapzak - IuchEbed (GEEN EEret.cher!!) - eventueel kueeen -
pViama - randeboÍsÈel - tandpa§t.a - kam - douche/wàEePull.en.; IroL-doende Echone_lf"dilrg ;.:
àíróercoed en eokken. TWEE pÀÀR LENskousen en TWEE WITTE voetbalbroekj es. - VERGEET ook ni.et
ààn:iieTairt"'trui -" zwembroek en DRIE handdoeken in te pakken. voor de heenreie in een
aparÉe plaetictae doen : lunchpakket - lraE anoep en drank en een porEenonnee met J 10,00.
iËssilËEI- l) zakseld.
\i-ï-ËG;Ter "-n "í, .aaíd.g 23 mei zi jn E1+82 om ongeveer 1.8 . oo uur weer oP IJENS.. E4 komt- om

IJEÍS E 6 : gaaÈ naat Quick SCepE voor drie iredetrijden (1x20 min.): Cegen TOGB.

Q. sceps. Einde : 1,2.45 uur. oPSTELLING : als bekend.
''1, -.i: '.:l,r 1í';., .'-. :. ,. ..

IIENS E I : ook naar Quick sÈepe vaor drie wedstrijden (1x20 min. )

Zwart en O. StepE. Einde : 12.45 uur. OPSTELLING : als bekend.

&ENs a 3 : ook naar LaakkwarLier voor vieà ,edgtrijden
Vredénburch en Laakkw: Einde : 16.00. uur": oPSTELLING :

.'.:,

victoria en'

tegen Vicloria, B1auw

(2x10 min,) Èegen onmoord, Dwo,
ale bekend -,ZONDER:, T. Àyyadi,

, :, t,,.. j!, \ . ,-,.i .._ i .

LENg !t.1 : iiaar. I+aakkwarEier '-voor Vier wedsErijden (2x10 min.) tegen. ommoord, Dlio
í=.à.*"'.t'ànlaakkwartier.Einde:16.00uur.,oPsTELL]NG:aIeÈekend.

àa i,"r"-"$"L É.gi"à t,



T o. U R. N'O 'O' Í ,Ei. ry '/ "w. E.D g:T- R: .f.7 D I rv volgreade. t eèk >'>>, H€t Beizoen
zit er, bijna.'op. ve;l'.vàlden :ii' Dén' Hààg',zij n aI. dichÈ,'veel verenigingen vóetballei àI niet

" 
,""r"' irqó rrr,_en So"\ vg .1,di komenae 'wéek 

,Éebbàn 
wq .nog tournooien/'iv;detrtj àe-q .9n' !3t-.i . 

'

programma Etaan i , . .r.. - ei .r! ..!.i ..-iÈ
, - zs mei tournooien voor : c2 /c3 - combinatie (2e jaare) - D2 - D3 - D4 - Ds

jP-1'}b i'L't '*.aétiiidin ïbof ^'='i2' .n c4 teqeï Engel-ae elf ta]}en' : l" 
" 

' ï J i' u '11

."'- j'r't '' tbuino'oién Vo'cit'r''r c1 '- 'c2lc3 - èorÈinàEie (Ie jaars) - D1 " ' .i: .
r.r.: ;.C,r,j j.,. jÀË!. -(r ]-,j.r/.i:Ír?f -.J I ,- . -.,'.., .a,-lar- ,..,. r. .!. 1,", - -t ,, r1: ",tir ). ,,. i .

't1.:. 
iii:il f l:i rl)"+r1.11.1j., ,:i.: r,.re -''. r,'r .t , .''- i i,:Lv ,;, i .rr:. ,.rr,- .-. ,i-;.. .'.ir .

!!- ir:j, i-.-:,_ r:''.i I, Í|lÍ, r o-.1^ J, l ,:.1: :1, (.ii Í--.È f' ,,'. to11.r','..' ''., .:1-: l' .^:rr :l
:,i,/ ,iair;,j,Í-tia.j('..i1'-:ir.ri; r.:.r 't.., .r ,.Í r .:.ui'l - ..,i '.,c.t t.'.:!r l' , .rr !\ r

B ,E;D.À:!Í t?r 1]:>>i2>>-i2,.,mei., :--:LENS. D5.-KÀMPIOENSCHÀPSFEEST-; Een.o-EvergeEellj \e 3yord _v9o1'dit elft.al meÈ een echEe .erevredstrijd tegen GDÀ. Met bloernen. en taart wérden.we onthaald en

' ;;k ,d; ;u;.;À,'rràààen tVoot onzer:tie1dén eei rachittèreride ''verraËeLng''tn. peuld n,l;,-"eèn-., .,- .
orachtice Erofee en eèn rÍedai]1éj voor iedereen. DaEr de.'.wedEErijd wèrd verlo-ren kon de PreE
í;;;; àilkk;;;,wit wtr le aiËrjeíaar..huig'gaat met een frink eluk-ràarc aqh.É9i..{9. }gqzèn,- . 

-
bloemén ondorrj6 larn;iréen bdkèr,:inr, je hand en een medaillp on je nek'en daE.leerlI j\-e gevoel
dai je karnpioeí bent. LENS en ouderà BBDAIT«I voor aflee namene D5, TevgnE wiI ik d.q- jonge.qs,,

"r, oiderr Ëedanken voor de mooie bronzen plaaE die ik van jullie heb gekregen. Ik ben hier
heel trots oP! !

.I

't

d- t amen

'{ :. lE Íri '.-,J. Í §,r

o RiiBvrilk - nieuw I,ENS D 1?.30 (auto)
ó :r:r-? Wó :'- '''- tt'-- nietrw LENS C ! r,r-, ,r. ., 17.OOl (aubo) ' r-
o nieuw IJENS c - oDB C1 1?.30 ", ':'

,O-PS!ET,L TNG.EIV i
i:i-' .(.u:r'{.!irrrJ .t j È'1' \. ,.. : ,'I i.r 1

24 nei 18 .3
24- Ëéi :it''JÍju: 18.{,à
25 mei 18.3

í;,RNA ÉA I
l$t-

r i,r u : E

.,1

I r+ ,il, ri r:

NÍouw Dr:rM, Àiseati - À. Àkkabi - B. Brittijn - .f. DroEÈen - D. ElEing -
' M. V.caéIëri, - N. Heidel j R. Janse - R' Kaffa - R. oeldrig - M' Oetoed - R.

c - sDró"clieI: ''
' i'1"-' ? _

r ,o'i;'--!' {'\ .,-tttt zoRc vooR.:lrg BrGBr, r.BrisBBoEx.rri EN xovsEtr,l'ril r r.
r-rr t; .,ï.:'- I l.'.,.-''" '- '

----}i.ilÈlr'*r-;-.-/---t-''i\f+. À';--.' :r'r!;''"''.." ;'
v

, Niouw c i àa 'à§efdre' aie'meé^doen op 24 of 25 àei kr
J cieris. - .t:r , -.r: r. ",rà rr.r ,,.1 ' ,., ,1. <.' :

P. v. Fegeem - r'
,Smee6 -

ijgèn.a.-el. weékend een bericht van. Fred

!) 'f, 14."? § 'è ',l

-r.. ' ; . I '

L 'A N.,tD E 'Í I;I N"'t .- :1/- O',E jÍ B À:! D À' G:, B',ÍJ ' P.;9" V >>>r>> op. zaterdag.4 juni
.,l.;ciidE iti hàr 'BchióEbfënàé psv-étÉàión telEindhövèn'de landelijke \ioetbaldag: georganieeerd-'
iElls }ieett.4d qraEiB Ëaa;ten'op:6"'*o, getikt. ÀIleen het vervoer moet je zelf regelen. Het
Nèdeila;d; èIfEàI óndé!:14'jàai"speé1É Èegen BelEië. HeE landelijke B'erftàI van ÀDo-Den'
naaq àpeè1r oi het. kaóÉioénóchàp ïan Nedeiland Eàgen Ajax B1 en Àjali A1 Epeelt tegen de.. . '
iii.íi"Ë" Íàri Duitslànd::- verdèr -velé àrtieeten en àEcraÈtiee (o.a. een kermie) op en rond het
](omilei. I.Iil jé'dr heei.r'rirèId' jë itan evèn bij Paul v.d'. 'st.een'en je krijgtl direkE .de :ci '' 

'

kaàitjed. oèzé dag,:basiit óÈ Í0.39.y:T':l i? oT, 1:.1.s':ï.f.s:r::""jr.,, , ,,. 
.,j. , ',: .: 

,i:

?RÀf NERg NIEUWE SEIZ O E !Í,>>"' we"
zijn veer een aEaP verder met heE Brainergp-Iaatj e -voo-r h-+
niéuwe eeÍzoen. Éno.,.v"a BJ'lttorvijk gaat dèbr: alË 'Èrainèr

:'it' .l .' van de A rén:B-k1à6'reïË die-ílee,'bij dé Eetekt.ie zitËen. om
1:1 ;J ln ,iàfr-""s meer. tè kunnen bekwamen giac Àrnó de ti eugd+getbaI-
'' 'i . " -' t = eiainerÉcdisuE volgen'. !60 u.6ut LsdGl, ''àI .ve1e :jàren-aktief
t ' r . . , r r' -àLE braineË/leidet-bij tENs en'àDo en momeit-ééI leider van
.: ,i. ;! r' , tENS 82, gaàt.de.C2-EelekÈi€i trainen en leiden 1-Barry_,'!Íuaaca

neemE de c-ktaseerE onder handen ,]iri-
'",.] y

die nieÈ bij. de eelektleE, zitten. Helaag heefÈ Ered v.tr DIII! !e kennen gegeven niet meer de
D-selekÈié Ée wlllen Erainen. Nar.twee jaar nemen we , dus . alwïei."éf EAhèid "tài iFre-d: R.Egq'!:,,
EagorasÈe, rrroeger keePer vaó 81 en de laatEte jaren Erainer/]eider van lJaakkuarÈiér ' D2 en
ei"àr,-."i!"rÈài:ii.i.r.i/r"iaer' van ' Rij Ewij t< or én 81, wordt de opvorger van Fied van'Dijk. .

plct va.D',GLlE ,gaat, r weér velder: met de.:D2-eelektie en 
- 
Itco,rEocfaegcl, neemE de- E-Eelektie weer

onder zijn hoeóe. Van,P!ÈrLck PuLrtor, de .keeperstrainer,.- .nemen we.helaa-s ook rafgcheid-.- Egn
etudíe miakt heE voor hem nieE meer rnogelijk om de ke6p6rs nog te trainen. Gelukkig hebben
*À g"o" var BctJ Èhovon weÈen tse strikkén om volgend aeízoen de jeugdkeepera te gaan.Èrainen.
ià"Ë"È g..t hij-de andere keepeïctrainere ook bógeleiden. Hane keepÈ zelf in spoorwijk, ie

de LENsrevue Pagina ,13
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ischeidErechter bij de..jeugd en,hel aktief.in dirieree keeperBkamPen;. een druk baaeje , .\.,r -i zoqezegd, {et de àverige-veld- én keèpàiaÈrainers ó-\rèrlegien we dè komende'weken of hun.-pIànnen ovdreénkomen meE de dnze. De LooPTRÀfNÍNG gaaÈ volgend aeizoen NIET neer door; de
ànirno bij ale jeirgd todi deze epecifieke training viel dit jaar behoorlijk Èegeh én bàvendien

jhad wtrn iea lÉttigor er geen Eijd neer voor. ,- - - '' ' ' '- '
-if :.f Lri :, .;,,h ,-, ' ; ..; i.:t .r :.. , -

J E U e D K A D .E R >>>>>2, helaas btijltt het,. da! we.one kader.ateeda neèr BUITEN tENs
noeten gaan zoeken. scondet..t Éo"g". ,rog-#o.g.t'tog wel eeng elekciee$elere }!Tli!p.t.tt'om ieEE voor de jeugd te gan doen - momenEeel, hebben ze helaae geen t.ijd of gewooh geen zin.
JÀMI',IER HooR.!!, eant onze jeugd vind het echt leuk ale er een eelekÈiespeler bij hun elftal
is'ÀIe rràiner,/leider of grenerecher. ÀILgen !r.A spr blijkt het op t.e kunnen brengen en ie

. volgend Eeizoen leider van rtPNS 82. Gelukkig hebben we ook nog kntakten buiEen LENS. vfe' 
hebÉen oud LENsBpeIer EiDÉ varhey, momenEeëf a$e1end voór ÀDo/Den Haag.berëidÈ gevöndbn.ori:
volgend seizoen op de wodnedagavond rbij db c-óelekÈie te .koden -aasisceren. Tevens zal hij '

'ook-als begeleidei bptreden'bÍj :de, wedEErijden.'.zijn vriendén':en (coekonBt.ig6). EchoolmaatjeB
I op de ItÀLo (BpbrÈobléidinE),'R.tEó voEÈtDtE (zoon,'vàn'oud tENSkeeper onno), momenceel keeper

vàn RVC À-Iandelijk enioudl (toekomstig??) LENskeeper D.D!L. Pool lHi.llen,willen ook,ietelbij
| ón2è jdudd graan doen. BinnenkorE . zullen wlj met. hen rond de t.af el -gaan ':zitÈen." l'Íeer .nieu'rre
. volgE z.a.n. .'..,. '' .:: ;,' " .:-- '. \! ':"'.',. ' ) r'-'1 i!' t' l;':t.t rÍÍ.J - , À , "", I i ,1 , -t : '' . ,.. ,.., .lr: -.- rr,íi:'.. -: ,:; u r,.r', 

. : 
,r.,ï,

Ir E N S EME tíÀ X O M P E T Í T Í E >>>>>> zowe1 zordrg 1alB idÈcrdig 1::.."
hebben zich weten te plaaueen voor de nakompeÈitie met de kans op promotie naar de naaÉt
hogere klaeae. Een presEatÍe op zich.

Bij zoadag 1iÉ heE programma in grote lijnen aI bekend. Kijk daarvoor even op pag. 7.
, , .:.. - r ,-r li ."t i,_. {,., ï..

HeE programma van zrtordag 1wordÈ iiae-Aeze r,reèt< bekànà lLmaakt. pvc,'t'Iarine. 'en MVo'71
zijn de Éegénetanders. on6 advies aarr dè buppoit.erE iE :

r!!! z'oRàt-DAr JE- ER r I ÍiI- B
iríjr

KijÈ in de dagbladen 'of bel even naar LENS waeT.eE ge6Peel.d -wordE,

zaEerdag in de nakompeticiie.

E N T ,IIII

STET N l,EÍIg zondaq en :
l. :' ^; .'-

p i s ;-àrv Dt Pr E E K >>>>>> LENs l speetr in iedeï d;.àit;"i éè.1r;ï.,i;rà.4;ijd
en dac beÈekent nog één pupil van de yeek. Déi:keuze ie gevallen .op pnze íPingeldoos'l .r .1 ,..-
(volgens zijn leider,/trainer Piet ie de beste omschlijving van hem al.s de grote apelverdéler
van D2) t.w. ÍLUEIT G{rE!ÍOUU van LENS D2. .raríe} we bellen je oP a16 rre weten lranneer LENS 1.
Ehui6 Epeelt.

'! 
r '" i :,

irOUnrVO O Í ' tV .E .R g .É À:'G .E i.lÍr::

LBNSg3_&C4

Het gaaÈ goèd meE LENS c3, wani 
'wei krij geirl eindelijk. de, 6maa,kt.te. pakEen, M9E een wat'koude

sgarí op-Ëet sv,,35 en LBI.Iè- tournooi p.ËÉ.rrl ," op lréÉ- n(svir-t'ournóài èen weidiànde 2e'plaaE"s.,
Het HeEtlandla-teuïnaoi echter wa-6 een perfekEe eamenwerking tuoeen beide elftallen en er
moeE gezégd r.Jorden- dat de ploegen zeer gemot.iveerd op het veld kwamen.. Iedereeii had alleei -

"ó"r Ëftiàr over en tot. de' faaEste ,minuít moedigde mèn elkaar aan. DiÈ'reeulteerde in een 2e
plaatE voor,.c4,,terÉijl c3 Ín hun poule. net dE grootEe beker gr vgndo-or sins. EgIt groot 

.

èompliment maeE gegeven worden. aan die spelere díe dubbele wedetrijdeí gespeeld hebben. . 
,

Mannen grandioo§ !l Zat.erdaE- weer meE twee teang naar, DWO en brui6t. dan de champagne ??..
ouderÈ bedankt voor het vervoer en KeeÉ voor de ErakEaEie. :

cEEs' .. . i[ i.. Í) r!
' ,' -j.r. --; q, q'\

-,: l. ;i"! -it.ï]i .- : È. .; . . .1- . ;-l '--1 .. i tq: \ 'i .tl.l
\ .-. .-,i !j ,,.:.rll:

,, :a r,.r_'_,i i- ".; _;'ï. 
"' -

Ua '.lga:.iV;i -Afa -eÉpa.Kf.Ig 'rrrrr'Hè, hè; heE waa onsleen revue-
. rje wei.. 

-bit Èe"r óen helé. dikke, net veel verelageh ove! de
. prestati-eq! yqp, hetr derde en eerBÈe elftal . U zult h,el-*at overlap-

pingen kunnen const-ateren. maar we wilden graag iedóièen.iaàó heg
- woord laLen romr alle.opgekropte zenuuen kwijt te kunnen.l.;1., I '.;,

. ; '. t ' ; L* '

tue;i;A íàïrià.. :.,'...

:

-i,,, !.r:.. ,à. -,,- ,tJ -._ ,. iÍ .. ;.-_
EURO --; SPORTRÍ,NG TOARNOOI >>>>>> Pagina 15'en 16 bevàbten het overzicht van diE t,e .

àpe}àn tiiurnooi. , I' ',: ": '-'t
Om 9.00 uur vertrekL vanaf VIos' een' drumband," waarbij zoveel mogelijk apelere . verzochE .-

'j-viórdèn zích aan td:61uitén! i Na èen route door"de omgeving.worden de teame dLe; meelopen j-
iafgezet op hun juiste veId. Daarna vindt om..9"..45 -uui de,rópening plaatg.

lr ,.- :
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EUROSPORTRING TOITRNOOI op ESCÀMP I & II

21- en 22 mei L994 '

In gamenwerking met de Gemeente Den Haag en,.
, EurosporEring organiseren BMT - GRoEN WIT '58
'LENS - SPOORWI'JK en vIoS op'r 21 en 22 mei een
: groots opgezet INTERT{,ÀTIONÀÀII TOITRNOOI '
:voor A-B-C en D junioren. :+

Er heeft heel veel voorwerk ingezetèn om één en ander voor elkaar t.e
krijgen. De bedoeling is heL om er een terugkerend JÀÀRLI JKS festijn
van te maken. wd.j hopen dat dÍt gaat lukken en kijken met spanning
naar de komende Pinksterdagen uiE

Van LENS spelen mee : À1 - 81 - C1 en C2 D1 en D2 en we hopen op
goed weer, leuk en sportief voetbal en
TOESCHOIIWERS op ons complex.

op HEEL VEEL.

Gespeeld wordts op de vel-den van de organiserende verenigingen dus.NIET
aI Ie LENSteams spelen ook op LENS .

DE PoUIJE - xNDEL, INGEN zijn a1s volgE

IrENS À 1 zaterdag op het complex van BMT tegen US Crepy en VÀL
(Frankrijk), eDS en SC SteÍnhauÉen (z!^ri,tserland)..

I,ENS B 1

d.ENS C 1

I,ENS C 2

I.ENS D i

zaterdag op het comple
(Duitsland) , cONÀ en F

oS tegen SsV Bornheim
Le Grand (rrankrijk).

zaterdag op het complex van croen Wit.' 58 /Spoorwij k
tegen HBS, Höörs (Zweden) en VuC.

x van Vï
C Noisy

zaterdag op het complex van Grogn WiL' s8/Spoorwijk ',,

tegen FC Niosy Le Grand (Frankrijk) ,' VIOS 'en. S1r'v
Bornheím (Duitsland):. ' 

.,- .r: '. ,

"l 
- ri'

zaE.erdag op het complex van LENS tegeh tc.riörste .

(Duitslàndl , cona en Couilly st.- eeim.(Frànkrijk).

LENS D 2 zaterdag op het complex van LENS. tegen'.Fv Wansee BerlÍn
(Duitsland), BMT en Plessis Trevise (Frankrijk) . '

vE RVOL G OP Z ONDAG >>>>>> op de zondag speelt ieder
e1ftal , afhankeldjk van de resulEatèn op de zaterdag 's-morgens of 's-
middags. De nrs, 3 en 4 van iedere poule starten op zondagmorgen o1n.

10.00 uur (verzamelen om 09.00 uur)"en spelen dan eerst eeí halve
finale en vervolgens een finalewedstrij d. Einde : 1-3.00 uur.

De nrs. 1en 2 van iedere poule sEarten op Tondagmiddag om r3.0O.urir
(verzamelën om 12.00,uur) ,en .spelen dan eersE een halvq finale en
vervolgens een f inalewedstrij d. Einde : 16.45 uur.

- A-klassers spelen op LENS
- C-klassers op Groen Wit' 58,/Spoorwi j k

- B-klassers
- D-klassers

osVIop
bij BMT

uur p àatsvinden bij'de organiserende verenigingen. Natuurlijk .

verwaehten- yij daar a1le i,ENSspelers en leiders bij aanwezis. ,,.. ,

T o T À L, E' P R o G R À M i{ À >>>>>> heÉ totale programma en'dè
poule - indel ingen hangt in ons klub.gebouw bij binnenkomst direkt links'
op het prÍkbord.



È

G R,]IO, T E.

I,OTERI'T .,1

'r.a';.'

I,OTEN KOSTEN

Í L, 00 per stuk

Het organiéeren van zo'n tournooi kost best we1 vëel geId.
sponsoring is er echEer aI een flink deel van de kosten gedekt,
toch zitten we nog met een gat.

Via
maar

In samenwerking met natuurlijk onze Evenementenkommissie is er
een GROOTSE I'OTERLJ op poEen gezet meu heel veel prijzen.

Je weet direkt of je prijs hebt of nieL. ÀlIeen de hoofdprijzen
worden bekend gemaakÈ oP :

- zaterdag 21 aei om 22.00 uur tijdens de disco
(aanwezigheid is niet verplícht.)

zoudag 22 mei om 15.00 uur bij de afsluiting van heE tournooi

Wij hopen, . . . . nee. . . . verwachten heel veel loten E,e verkopen

DXSCO-ÀvoND

Ií.ÈÍ.V. DISCOEIIEEK

"HIGH T'EVELd

DE TOEGÀI\IG IS GRÀTIS
IL----

I
J

Rond zo'n groob tournooi moet iedere vereniging ook een aktiviteit
organiseren. I-,ENS mag iets doen voor de A-jeugd en heeft gekozen voor
een disco-avond en wel op 21 mei.

om 1g.0g-U.ur'precies gaan de deuren van ons kiubgebouw open en
zaI discotheek "HIGH LEVEL Í dan tot 24.00 uur voor de muziek zorgen.

Uiteraard zijn ALLE LENSers vanaf 14 jaar. t/m.,.... 'jaar ook van
harte welkom. De toegang is geheel GRÀTIS, dus maak er een gezellige
avond van. Natuurlijk mag je je vriendin meenemen riaar deze disco-
avond op IrENs.

VR I"Í{ I L L IO E R S GE VRÀÀGD

Wij zíjn ook nog op zoek naar írijwilligers .die de Duits'e- en/of
Franse cààI behersen, om als begeleider een buitenlands tseam t.ijdens
heE. tournooi ce begeleiden.

Meer informatÍe is t.e verkrijgen bij Ruud Vereecken (3910489) of
Edwin Kuik (3677300) ,. Ook kunt u..zich bij hen op§even. ','

---D
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I
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PROG NOSE EXPL OITAT lE vv tENs 1993 11994
(inclusief begroting't 994/ 1 99Sl

Reclame & sponsoring i0.O0O

Recettes

Totaal

Uitsaven

lnkomsten

Contributies

Exploitafie clubgebouw

Toto/lotto

..Accommodatie

Bondsgelden

Len s revu'e

Selektie

Senioren zaterdag

Senioren zondaglzaal

Jeugd

Bestuur

Eko

Onvoorzien

Totaal

1 1.500 15.000

4.000 2.000 2.000

l_EZ.00a 170.500 174.OOO

52.500 58.000 "56.000

22.500 22.500 22.000

15.000 16.500 1s.000

56.000 56.000 45.000

6.500 4.500 5.000

4.500 2.500 3.000

20.000 2 r.000 20.000

3.000 4.000 3.000

5.000 10.000 3.000

2.000 3.500 2.000

l_82-000 198.500 174.OOO

Begroting
199311994

100.000

52.000

21 .000

Prognose

100.000

40.000

17.000

Begroting
199411995

95.000

45.000

17.000

Overschot/tekort 28.000 * 00

* Club van 100 niet in exp lo itatie/pÍogn ose verwerktl





DE"I,EN$REVU"É;;;
J, r;j_\ rio .r!.-ij(o . r "v. i ,jL. :,

: rr. i,. r-' r.ra j. .r., i

. ,. .,. weekblad. van {e voeÍbalyergniging LENS

",',,"' 67" jaàrààng, nummeilel' 1.., ;'.,.,--,.
,r_ 1. 26 niei 1 gg4' " ;f i ;:r- .Í ,-r., : i .. r

.... - ' |.4 . ., ..- 1., .: |', 1'A!I EET, REDÀEIIONEIiI PRONT I{EINTG ![IEI'Iíg

uÀRrÀ en een.rweeral ,T.BRITEII§YI. ,r .,j:É
Hierna nog 6én LENsÍevue en dan vaLb defini,-
tief het àoek voor het aeizoen tggl/tggq.*
$Ehane .yoor,.vJac beEref E de r,efug.. ..,

; '!, : . t.'rn".juni voLg,r darl nog traaitiégéÈiJriw .rouc-'Í,ENS on uu redaktie kan dan meE edn gerust

De respona op onze oproep aan leidere/trai-
nerB orn kopy aan tè leveren voor de JONG:
LENS vall àiE aeizoen waÈ tegen.: sIechLE 63t
dlopte daadwerkelijk een jaaroverzichc in de
redàkt iebrievenbuB. Dat ie jammer, want de
epelers (en niet al1een zij) kijken hier.erg
naar uit. ',

' -ïi'ae --r àiÈ "t-. ï6óé zïuËn *i i I 5^;i;i;*'-i
beeteden aàll r: DE DUIZENDPOOT. VAN HET sEI-.-
zóeN.' vórig" Eèiiodn Vroége-í wii làan :u. ró-"'
zer(e)-- en egEen om 20'n duizendpóot bij ons

t -,-'t'- ;i.,^
'celukkig bent u, aIEi bij zoveel'andere ,

.verzoeken, .erg konsehrenE en deed het na-
tuuifijf ,ri"tl (w. hadden eigenlijk nieË
andere verwacht) . DuB zèlf maar weer op zoek

.; gegaan, en. . . . .i1 fbor, .,.. ï..,s.":"11"": . ,

wie het iE, ig voor u eon vraag en voor onB
.éen weeÈ.'1..Iéèe'er àIlèi óver Ín'de laatBle

.voor dat FLÀSH & BAC-K, sant ook voor hen
'valt het ddek'; ten tóriefe verschijnen net
een aÏfevering' 'uit . 19 6 5 houden'eij nog even
'onze eigen flaohback : Eerugkijkénd op dit.
seizoen kunnen wé,ze§gei dau we langzamerze-

. ker gnze draai hebbèn gevonden op het redak-
tionàIe'gebied eri rnènen nu de juiàtci formu-
le,/vorm gevoÉden'ce hebben orn uw c1ubbIad.
aan u Ee preEenEeren. Er werd veelvuldig

. gereageerd bÉ aiËikelen. Er waren goede en
' íat inindere nuniíéie, madr ééil ding sEaaE :"

vaEt we haalden de rnedia. In de krant méÈ '
heE arEikel rlJange Eenan[ en via de radio werd
n""rd.re kei-en dó inhoud Van de lJENsrevue beepro-
kea. È1 ly.,ovér: !1"t,1*t{ & BÀcK.

, i_1,. '.

aÍT.DE 'ËLRCJjIBFOOOS

.. (een ieie doór. de jd)

iqra i À

lrms ) ci

Íte zijn in november 1955 en er wordE aan -d€ leden duidelijk gemaakt dat de e1fËà1coíiniÉeíL
bliinoediq t;1aaÈ L-Z-4 eyst;en blijft uitdragen. Volgene S:.ï, -Le-c. nbezingE een haan.lenslogte
zplÉ.s's§e, èchten{,' waarop. hii ,i1r\Se ,Bo'ePterrien 

-verzeÍIt ' I í ::'l i ,i.', i ij..Ë"il ,

-1.';-l'" t Ïi.a"=ruËiièt<.''iels.lrltgl )lorat nad-ér -ingiegaan ?P Íe-I of . niet doó-rs!.elen .toc-daF .de'/ . 
+"

";idJ;-1;#ijpi. ri wórài àóiËa 'aàntevolèri -orí nier dÀ'bal'buiten. het spel=Ee brengen-y99I
;;;-;;;r;Ëi;il"t rot r".' . 

-n.c 
. *".ac onvereÈandig, onuglk?m en-onnodtg g:Yi"3:ii _ï1"!-+.:^l"c

wel bedoelt om de werzorger de kans Ee geven hulp re bièden of is'heb meer bedoeLd on.een

à".aË 
-pÀ".à""iiJ 

he "tridruÍ óp sperere en-Eo. eechoriilerÍi lb màkén? ': - - . -''' '": / i I

Àla raad,geeft nen'.nee , 
-"-S-p.ài 

àe 5q1 zo.ver mogeliJk van hee.,doeI af ' 'voqr :d: -t+"f t:::l:
Eér het aie!. etopci:ti' i. ' .-. 1; . 

.: 
" 

,i:, _ ..1_:.,:. '., ",' '1_=..;l i,:::1"
de t'ENsrevue Pagina 1
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LENS

JUKO:
srklrtlrillt lgugd" íi . . Trdne'ire : i ,.= . | ,-
p. van odn'S[idÀ Jr.- i . §àctte ionaai ' i- ; .'

'rer.: ió7ot s-szö'sa' -" ' u: noï'
Tel.: (O70) 386 63 22 ., .a.l r' _ à \ J.r

.':' Í1i'; ,;...1r., , .....
SBkretEÍl§: r..i...,t.,".... U9:,
W,M. Kouwenhoven G.J. v.d. Klell

T6t,; (o70, 351 2474 T€1.: (o1748) 18149
.,1 'r. ''i.. ...- ": ; rr

Psnninqmeostor: Lid:
A-H- de Groot P. van den StoEn

ïer.: tozót si6 lit-sö Js '' rol.: (o7o) 3s7'ol 64
..-,.-

KONTBIBUÍIE BEÍÀLING " TMBEÍ{EN ]EN KLUBGEBOUW

PostbsÍrk 3367t 1 Hsngelolaan 600
Rabobsnk 12992422q .(i', - .Tel.: JO70l 366 í 3.14

ir,

S6l(Í6t dsrt rcdstdo
A|C.J. Miltonburg ,, r, -;
Tel.:.(O7O) 321 32185 : '

Algom_l.Il röloltarirËt. . ,,
W.M. Kouwsnhovon
Btam Fíoastraat 21, -' .

2552 CZ Den Haag
Tsl.: (O7O) 391 24 74

Sedoren zatèldag
J.C. Ham
Tol.: (O7O) 367 96 87

Sok ctarlàst ïoto/Lotto
G. KompeÍman j.j

,t .:.T€I! 1(O!749) .12.6.02 .:,

'1. ír. ;

spoísoErk.n
J. v.d. Lubbo
Tel.: (O7o) 323 35 25

-f íE' ' '' . i1\-).,', ,i,. i

"' BAhÏó.: tiàr rinirnrlrsie
. mw. l. van dE Berg'1 
rÉt.: ro7ór s25 eg i4 '

EKO: .;
Ev€Íramónt€n Kommirrio
mw M. van der Donck
Tol.: (0701 397 65 32 '

.-r Sdehi_. !!lGÍd.g .,. r

._j." J, 8o€rém4,. ., . 
.-

Tel.; (O7O) Se7 72 73

Srm-àrstollng bostuui ' 
'

Voot2 ittor:
J.M. v.d. Klgij
Tel..: (O23) 28 27 65

i .r ,..1 :

!!l:
A.M. corot
Tel.: (O7O) 367 1o 96

sEl(O S.kÍstdaÀt: .

sentgrcn zondig ' ij '] ]
Sen&irsn zadvootM
G;J.'v:d.,Kleij r ..i, _ ..
T€1.: (O1748) 18149 

"1..-.

viln dE REDAKTIE
Lover uw kopij vóór maandag in:
- Redaktiebrievenbus, achterin de kantine



i'i' r ' I !'In opFicrsLii. iJ àr een'overzicht te zieÍl'van pèrsonen in' bal Lotagei 
" 
en',nieuírg ,r.

donateurE. Er is eàn Keiee- klav-e.rj asdrive en dé;LBNsrevue ÍB-een nieuw jaEje geatoken..:-
Oé rubriek Venfa geltt,o.à.'.een lijscje lr!-n ]"d.t die hEt íodig v-onden on ziek of

g.Ur"rJ""Jà. [..;;rà;;; -Jr..worden àÉfroenei - t!-.t<gàp -àa-r]geboden-.,en-een aPel,errni"! 
-e_.t,.-.

voetbaltchoen.
, .- In die .Èiid i8 er een wrijwilliger die belast is met te

kennen eén'indeÍing in eenioren - iuniore-n en- puPillen'
De rubriek vÀN. DoEL TOT DoEIJ iE bedoeJ'd' voor veraiàleh

alle eLftaIIèí tàn j oiig Eot oud; ' r'.i(" -

-tmaceriàat uiÈgif íe 1Íri.;E "6;1
I

vari gespeelde vrédstrijden van

)i-.' ia'lo: ..i L rí

Tele -I,ENS
off icieel
ÉaIràtàge

,t l

FLÀSH & BACK

I de ,art. ."a.rti.ruti:."k. Tegenwoordig "van de r"aatliàii: j - ?:'. ; i
tegenwoordig valL dit onder de rubriek l-van -het 

be:Èurrr-'..-on1ï .r .

lèdènadminiEErati,e',
i;i;"Ë;à;-;iË ijà-à.n ballotasecomrniGie ' r"it',oo' een nieuw Iià '- I

àrë"a. -Ë" -".iÀ"Éi5 
nei: alvorenÉ ' tsoegèIaÉeir te wordeíi r'' ) " rr' i

,;a-', 'c. .- '.
ï {.!rll. _ _:trr 

" 
"iè i

í,.,l _ t i
' '., 'l ' '

. r;{...:r -^,

Vcrn,,. Fla[ BestUur:
1rEg4.r[DERII\r6 ot I,eèÉ,tMDrc-nie vda. ire,e LrDr{AATSeriÀb"

i.rdien er ]eaen zijn aie aan het einde van hets-seizoen truh '1ia6aatàcnaP van onze ver'eniging

"iii.ii Èàgi"àij"rr, 'omaac ze Ëtoppen'meE voetbal of naar een andeie vereniging- gàan, ldan--
ài;;;; ;ijra; Éndórstaande ..s.ià it acht te nemen : §t: ir' I i

opzeggen karr: ui tsiui.tend. scERrFiBEr.lE geechieden-Èi j
w'. xóíwe.nhoven, Brari FrasstraaE 21', i552 cz Den llaag.

epel.end viv. i,Ér' i.l r i-;

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

-ltt?:,t'ii,'r.t

iJOr ,;,; "t',
,lrrjr 'j3!ld. r

;:i: Àl J.r .1tsC n;., , ,,. ---.

'.i .'-i'i "'
' -.; .i .'1 ,;\ ''':i,opz"gg"n dient tà geechieden vooB 31 Eci 199/t' I r. ,,.1.r,r;t. I..

leden die naar'een andere vereniqing gaan, moeten bij hun nieuwe vereniging een
à""I'J.Ëii:i;iiq"ià,.^"L i". halen eí dàe-voor 3L nei 19É4 door I{' Kouwenhoven of i:' ! i

ll. ieuvàr"fatén Èekenen. r ., .,f.,', ' ' . ": :-''' r' " l' ''
- 

;.. . a.

onsergeËeninj. zal ' atleen geechieden als u aan uw financiële verplichÈingen hebL
r,;ià;;;. iàiË serat.ook vóor boéce6) "r. I ... t.' '

.t:':'''----:-]f
trqe overeclri ivinge'foJrnulie5 laqeir Èekenen in one klubgèbouw op oouor3D. ÀcÀv91D tudeen

4. §

-::. -! "

U kunt

het 6ecreEariaa!-..i;.,,i i..' -.,.'.:,'. I ,

éhap' wi11en wijzigeir'bv: -,t'

21.00 uur en 22.00 uur. . t

fiÍNsDtG=5ï-;alröla -(de eluitingsdatu-m voór o;rereehri jvi,ngel) r.fan. alE 
"1.?-0; 93. YY.ii?f ,;

LENS - daarna beBligt NIBT meer' . I r!: ,.,- ,r .i ,r., -t.r ..r,'ttr, ' I '
Ihdien u niet.volqenÉ bovenstaande regels opzegt, UfijtÉ u in onE ledenbeetànd én dat'van de.
d.iv;-;.;";àÉ.jia íet."1"- ggtolg" aat u--coNrnlàmlEPr,rcETr6 bent ook voor-heÈ geizoen. -
t9s!/199s.. .i. q i:- r i!ÏÈMl:,ii=i 1t: tr.È
Ook komt, het voor 'dat leden hun nsoort lidmdatg

íigt . ipel
een. zate".rà woid

rdag wordE' een; zondag..Y.,w."'
ts

fn diE Éoort gevallen geldt ook 31
veldvoetbal wordt zaalvöetbatr. v. v.

mei SCERIfIELI.IX eerf 'beric
rÍ
hr

Atf BA.ga,ÀDoR - TRoPgy 7 g 9t"t""Na *'-..
maanden lange voorbereiding van dit evenements, bedanken
;it ;;; àe ótq.ni eat ie- comíieeie aI onze LENS medewerkerg ' -

: ""Ër 
'r,""tà.*àÍài6" iril.c "rn'ait''girooc" 

opgezecte evenement-tè 
hebben-doen slagen.. Bedankt men§en! !

)ij'-b:

. iri.r Ír

t";. t'.

..f..j nÍ(:
aan eerder genoemd adree '

Buud , 
en E!wi.t} . .

;jÍ

.;;,1

5

-..1 I

!r '-t_, r'_:tr -'

€vahaman[an l-íonnmrssl@Ií . Kontaktp eÍsoon: ,MaÍianne v.d. Donck, tel.397.65.32

.Pni

-.L 
E Iu ''3 -' L o r 'z''n. 

z' ,l 'J,.,, riia"r,à''
de Eurosportring oP 21 en zà mà!'was er.op.r'

' LENS een groÈe loEerij. Àlle .Ioten zijn.ver- Í
' kocht, maàr nog nieÈ alle Prijzen zÍjn afge-'

haald. Mocht u in onderstaande lijot uw Lot-

de LENSrevue pagina 2

- nrjrimer net uw prijE onudekken; dan kunt u
- tot en iret zaLerdag 28 mei contacE oPnemen' met Marianne van der Donck, overdaq bereik-
'bàar op teI.nr. 397.65:32'en '6 avonto op'

F. i :::r



vair de 2 Kl.averj aEavonden is oP 20 mer ge-
.eP9
waa- niet groot., maa

eld (de v91seFde. .tF r.oPr wè1 erg 9e.ze11ig.
zz mài ) . De

De.
groep Ír I :.li!! L rr .l

; I,.-'

lx,1 1.,'.ir!t!:/iT t.-i
.rir!! rt . r ..:

uitqlagen:.Í.riÈ,11 i tÍo J.J.Ís t Graaà wilt€n wij Èqdàikeii'rdíe 2ich.'1 oPa11èn
welke wij ze dan ook, hebb en ,ingezeE' om hdt

.fOKEREN
lste Susan llinnem"a,l,.

*.,{!
112 punt. geEeu.rqn ti

een groot s
ee-beeEendi

afgË
make

lopJdèn'heÈ en weekénd
ucceB t,e n. .ru11ié
gheid zorgde ervcior daE' wg

ten
Poede I Inà "v: d'. Berg 543 punton

KLÀVERJASSEN

3e

Her',{
Han
Haiir'

egouwen 56 67r
5504'. '

P*F'
PNE .

bàr-
tot
Etre
eindelijk weer èen oudervretoe verkoop had.,

1
2

Gtè -- -., Berqenhen
t.lir;inöï
Rluenen ' 4 §oo" píÈi.i

,-^. *"den, ,Bedankt I
r\J_, ,Ír, I :ri i I ;:-.Jr .

riD;iitigè.' {t 5':

ïol
"Ë,.i
:it. i,ï.-f;,i f,[-\.-óÀ-?{' +rdÍ.irj.

Poedel v.a' Ae?g :-:t vld. lBeig:Ja'.31i13 pnt .i.i ,ï(,'ld.-;"r !ig€íi liE "Ètiijdas 2? inài' 'iÀ' dë 1aaËÈUe avond viin -diE

eeizoen I (IàU3!,'Í -se 5 - q -? - rI. à'- ^rÈ$:f#.'íiÍr'.ii-Ii jjËlt',It' .:1i.

Jan Ham &- Jos .Witting.
*.rr ,l1,r',. '(-' !.'r , !.,

, i.'
b

:'i
'J. 

. tl
E

Së"IÍ
, .. l.tÍ, "' .. ". .-'./ Ir F ,; .i a .- F .

:. 1i,..j .,{i-: :;..". gii-r. . -: ti;:l
Voor àdressèn en toleÍooÍtnummórs: ziè de coloÍoó-ti[ pag. 1

Senioren Kommissie

i.J ,r --
.j,2i

i

e*i | 't .,r'.

vefen hebben LENS 1 reeds gefeliqitsegId' net heE qèhqalde su-cces; ook vla de PoEt-
ontvingen we een r.eakÈie: ' ,' .,1 , -.i, 

- +i l. v . . rr .'

nDeze kaarl-d.ient.on uiring tË i."""- "ur'orr" 
gi;tè ,.r"ugag .wegrëme de lr"t!Ë9.t..--- ;-.

;";;ifi;li;g ii à" garg v'rn zrl4* -rbnd.rens I en iË verband daararee o,n ors leEPecE t€
;;;;1';;;' ;;; d,e ep-et"ere- en-Àr.-iéiai"g o4r àun Pr€§taci"'-''' . . ,', ., t., ", i'
Ëet wàe Lerl.9 trraard,ig. -,, I .,:1. 'v :, ;, :
Ààt vrienëlelijke gjróeËen wan mijn vrciuw en.mij; - . .. ,.r j.
Jldffe]]mang. y : ir, it! .,. 11 , i1.l .!' 1 Í,,. , ..': '- 'i-'

-.1 '.1, i. r i-,, ..,!) ;.: I

(van 18/s tot l/8)
toE- 1sl8) in onder-

geepeeld en getraind.

;,.r' , \'J l',- ;''r . .

rRÀÍrÍrilc 
-sgMroREM (NrBi-sEÍ'EcÍr.EJ !,,,.>, ,r" ip6 {eq!-e.Y!}!

""r" l.f. het. eerEEe veLd, (van r/5 Loc 15rl8)-en hèt' Eweede veld (8/5
ËIII, -""t--rà"à.i Éèt"t."r daE er niec meer oP de velden kan worden

de LENsrevle. pagina 3



Helaaa, de laatEEè-i.Ëtainingsav,ond vggr.gr.F Éqiàoen zal dan ook.. donderdagavond 2 juni
(op het'.geqruikelijke---,ti j dÈtip 20.u30) zijn. .:...-.r.,.,. .i
De eerÀie tiaining iri'het -nieïw'e' Éei zoen zal waarachijnlíJk zijn op- donderdàg ,11,. of 18

. auguatus. Hierover volgt in de 1e Lqnarevue van het nieuwe eeizoen meer informatie. -*,:.ri:,
Reet oris de harde trainingeksTn v_a-n fét afgelopen jaar een compliment. te maken voor dÀ -'
crouwe gpkomet. en de.gezellige'qfeër ep en na de Èraininqen. Volqénd iaar rekenen te .wgprop iedeiËen. PreEÈige-vakahtiè: "!i' . 

' .'.1,.':.,'.'. i ,." .'.:.,: ; -

SPBEERSKÀÀRI&I: EBREN ÀÀ§VOERITBRS EVE$ ÀTIBNTIE
lfral de galdighoid van de "epeleràf<ààrt .,

ie,verlopen of per.L,.juli a.'a. verloopt.. Xijk de kaarten even na en geef de betreffende i,
nàmed'zo ehel mggelijt< doór'aan cef3rd'van der Kleij (01748-18149) zodac t.ijdig
publikatie ervan in_ dé tenGievue kan plaatvinden i.v.m. inleveren nieuwe pasfoto,s._ceef.

. tegglijkertijà ook.éven aan hoe de at.aat 16 van de in uw bezits, zijnde wedEcrl j dballen,
zoààc. Éiermeé bij.. inkoop rekening k.r.ygr.d"r,. gehouden.

. t-. . .. -1,'.'.., .-..g ;.,À.s..zoNDAe 29 lgr 74.00 UUR r,ENs 7 - VELO 7.rr., i ..i.
{ voor deze wedetrijd in

U Èoch ook???? : ,.
voor nadere informaEie
Pagina 690',- - I ri.,

;' fir (, ( i' '

de na-e.9mpeEit.ie. verwachEen we vele (LENS-) eup§ortere'.

kunE u oak. kijken,.op heÈ LoKÀTEL-kanaal en dan ook op
.r' r':. .', ; ' ' n-* l'

I
',I :

LOKÀTEXT
Í, "

Lcrngs,. da.,sÍoorE@n \./ctrt
' .- \.!-.'') ;._tí t 'ri-

de,"ZAA.:;LqcJc,er
ffi-ft-ffi-f.l-ij

DONDBRDÀG 26 f,EJ 19.00 uur: BESIJISSINGSWEDSTRI,TD
ir .. -e,,' .1..: n .,{ .ÉEIUS 2 - DOER eg_ygq (opetellind

ZÀT!nDÀcÀvÓ!ÍD,'2 S UBI LENSToURNOOI -5 tegen 5 aanvang: 17
De volgende apelere worden velwacht r M. Keu6 - H. Dlemel -
L. Verkuijk - W, K1unn6n.

r1

bekend)

.oó uur ' J'
R. Harn -' 8 1

,, i.i .
zol{D-}c 29 UEr .ÉEM" ZATERDAG 2 - AE9NA (echeiderechter g.W,fUf ll ""nrran!,

PASFO!9' S.,INLEJ4EREiN >>>>>> Een aancal

,.j-i. i

Draàiema -

14.00 uur
De vofgende apelerd- worden verwachE om 13.00 uur: F. Lancel - J, LanceL ; L. Verklik
M."Spa-i l{-.' Klurinen'- S. Draaisma - F. de vrleÈ - R. IIan - M. Keu6 -.1 s. v.d.' toqt l
+ q Éan. .. ;t ... '/i - ;. r ;- ,,r L-

r'{.,'1 
.- ..) i. 1

epelerepaej e
Wii verzoeke
gèàaan) bij
P. Krol - R.
P. de. vrieE
O. WÍ-tteman.
i'. I : i

hebben omdaÈ hec ouàe per 1Ju
n de. onderEtaande epelers z.e.m
tÍan llam: : '

',,.a. È"yai.". - .r.. óie;éI. -- À'l L
-. .M. Fortman - W .. Kluhnen - l,Í.

t,

Bpelere íoet voor. Éet -hieuwè Eélzoen :éeà iriier.iw
Ii 1994 -verlopen is.
, eeh pasfoto in t,e leveren (indien-nog nieL

ancel - T. Merghart - R. Blokpoel - x. ïerkijk
Spa - C. Compter -.R. HaÍn, - P.. Lankamp - .

JrrlÍ@
i ls: .-.1 ..1.. ; r,,.

VAN HET JEUGDFBONT ' Algdmeen kontaktbersoon:
Paul v. d. Steen, ChopinstÍaat 103,2551 SV Den Haag, te|.397.O1.54
Bij geen gehoor: Arnold v. d. Donck, t6l, 397,65,32 .: f

WEDSTRÍiIDPROGRÀ}T}íÀ À-B-E-D-E etr F JEUGD

ËI Í[i(í:''

29 mei

04 juni
29 mei

À f B E rr L E N voor de wedetrijden all-een bij PauI v.d'.'.Steen '(sSfOlS+)i "

zo apoedig mogelijk, doch uiEerlijk de dag voo! de wedeÈrijd voar 19.00 uur.
.. B.g.g. bellen- naar Àrno1d van-der Danck (39?6532) ... . -.rn-uÍterete hbod'nög op àe dag zelf beLlen jràai i,,nnd.,'{asp'ral4) -bi j ,íJ'frànaf i.j','J,ïïff;*lruI-"1i.ï"ïi,".iËËí":;.i *;^ .. l,- l').',t'r -r {;,:-::

n

À'2
Bl-
B2

v: i"I,, .' zie kopy riieriwe elf Eaf len . .' :-':. .
.V R I,J . zie kopy nieuwe elftallen .... i
.v R IJ zie kopy nieuwe elÍEa1len
Commos Boys FC .' Lhuis ! 2..,' : .
ziè kopy nieuwe eIfcalIen . .". .. ,
zaalvoetbaL '(zie koplriie l Zoetermeer .
M-t.ournooi . .. . uÍt Veldèh/Limburg
zie kopy nieulre elfta1len'- . .' . ;, j . '.! . J

ÀIphen-tournooi uÍE . . À1ph. a/d Rijn
LENs-cournooi uhui6 V 1

vertrek naar Limburg (zie kopy)
zie kopy nieur,re elf tallen'-" . -,'f .'-1-. '-.. '.'.Y. . '.' .
Prim€rose Hill .FC . thuie ,."! 2 ., . .'
tie kopy nieuwe elft.allen . i ..,.. :I

03 juni 18 ,00

. àg'.ài',,'ró.óo'.'

. .'i. . '09.30 1

'12 . 00

r 1'

- 11! 15 . .

.' , l'.,
18 .00 .(auto)
06.30 ( autd)

09 .15 (auEo)
09.00
17.30

'.. ilir t illt!$,

19.00
06,45cl.

c2 /c3
""'i"28 mei 10.00
29 mei 09.30

dè r,ENsÉevue pagina +
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nv Í-a'.
. 'lÍl ,..,È .l9l f;lt- i í,- yr .,t i

'r j i: .l 'Io f

.i"

07.30 ( auto)

D 1 29 mei 09.30 LENs-tournooi Èhuie V I ' '08.45
.Jr..-"I ,. . .-,. ,,Ji,( .{q (-iie.rkopÍ nleuwe elftàI1en .. .-,.'!iíÍ t .r ., .l

D Z 2a inei .,- o'9 ,too,ri. i flàréànÈ: Éournooir ' , uit .'i.i. .. . BoBkoop :;-. 1. .:,.;,01'3Q,r(auEo)
. zie kopY nieuvle e1fÈallen

ó gli:r,Zb loeili.. 13'.30i:í FloreanL-.tournooi .- Éit1í. .'1. -r'. ... j.'B96koop .. . ,..-. §X2;00. (guÈp)l
. zie koPY nieuwe eLfÈallen

D 4 28 mei 12.30 We6tlandia- Èournooi trit ' ' ep.park Hoge Bomen ." 11 .15 (auEo) '
. '''.'5 zie:rkopy, nieuwe elf tallen. ." . ' ' . '

D 5 28 mei 09.00 FloreanÈ - tournooi uit : Boekóop

l.

(auto)

(auEo)

(auto)

.' 
.q.,)

?. ',

. . . .a:.':.r zie'kopy nieuwe, elftall.en; '.
E I 28 mei 10.30 Àlphen'-'uournooi ui! . I À]Ph.'ald Rijfi . -.' 09.00

, . zié kopy .nieuwe elflallen ; oefenen oP' gr-oot" Yqrg-rr.
àz.v RrJ .. ' zie koiy nieuwe elfuaLlen oefenen op grbot"ield "'
E3 28 mei 10'.00 r.;i,I,ENS.:tàurnopi. I', thuie. '.....,' v-1, '.'.! ','.,.'09'15
. . . . . zie kopy oefenen op groot veld
E 4 28 mei 1O.OO LENs-tóÉfnooi I 'thuia ...: .1.- . V t- '..- .09'15

. zie kopy oefenen groot veldE/k1àaaerE aeizoen 94195
E 5 28 mei 10.30 LENS-tóurnooi - .EhuiE . V 1 '..' 1:'., 09'45

, . zie kopy oefenen gioot veld EÉklaseers seizoen 94195'
EG 28 mei 10.30 LEN§-tóurnooi bhuÍq .'.-'-Y, I ',': '..09'rl5

. zie kopy oefenen groot veld / E-klasserg Eeizóen 94,/95
E.7^r'l28 mei .ï,.14.00'1.'LENS:Èóurnooi, ' - tàu-igl ,.- . ..1:-' y I 'r.','tt:I.r:,?13'15

.- zie kopy oefenen gro.q! -veld /.E-!Laeeers Beízoen 94/95
E I 28 mei 14.00 LENs-tàurnooi EhuiE v 1 13'15
; :;,. '. , .zíe.kopy oefenen grooE veld / E-klaEEere seizoen gl/95

.i:i'. ze ."i 10.00 , Alphèn:iournooi ,-.:1uit-, . '... llpn. a/d Rijp .,.',.0s-.30
. ...' . ...2íe kopy E/F-kIasEerG Éeizoen 94/95' . . .;''''

F 2 28 mei 09.30 Wilhe liire: Èorrrnooi uit . Ile6t-vlietwe€- ' ' . 0s'15
. zie kopy E/F-k1aeser6 seizoen 94/95 -' 

:

F 3 28 Ínel . 14.30 .': LENs-tàirrnooi '. Èhuie r. .-. : -^Y:1" 13'45
,.1i. Í.t . -:i | . . '. ". .: .1. -'. zle .kopy E/F-kIaEee]-é BeízaeD 94/95
r'a.:.1.28.nei,l,14.3o''.LENS,-tóurnooi,...thui.E1.:..'.''.v1.t-e koPy E/F-kLaseoro Eeizoen 94/95 ... ' '.' '-:. '' r' '

B':TJ\Z.O N,D.E R.H'E D'.8 N
. i .r&;ii t.i{ .! r:r ,_..1;t.

Reuveraanwezig.van de .Í-eugdkommieeÍe : À. w.d
:' .(.i..,r ,.,, tL1 't.,
IeeB öideretaaíàe':kopy' eeÈe goed 'door
-' r-.3' t..' , j j. . i,

-t rr:na i26-,'roei: SIoPPEN"ÀLIE TRÀININGEN , (alleen p-! trainÈrlnog op 31 DGLr ! )

IeiderÈ iÉ dé kopy voor de JoNG-lrENs 'aI ihgèleverd ???

I
-.1. i.

Donck - E Kuik en M.
' | ., :C,: ll(': r .'

vocir bij zónöerhedén/operel tinEen tournóoien : zie kopy
-.Ir

tournooi overzicht

PAS

I

nieuwe geizoen .een niguw aP
onderEtaand€ speleïs om z.E
v.d. sEeen, "' - ' : '

à 1 : M. Izendoorn - s' Merencia -
8..1 ! A. eI Haddioui / È 2 | R. v.
R: KËeuler / D I z M. e1 BaÈtioui
i. rrle, /."8 2', |."$(Èg»i , ' '

: .r- . : !. l.' ". rl
'L E V E R E Ií >>>>>> een aànta1 Èpelers nioeE voor het
elerepaa'ie hebben. omdat het oude verlopen iE. vle verzoeken
.m. éËn ËaEfàco (inet naam achter'op) in te leverènlbïj' PàuI

rÀ, ..- -i : .,§,lrr l

B. MEaad - R. Nlamat - R. Riemen / À 2 : G' Gu1pen
d. Heijden - L. sendar / c 7 ' r.. eI Haddioul -
/ D 2 '. M. E6Eiad - J. Gueioun D 3 ': L. Buknan -

F O t O',S-',Í'N

É'sp.d"rrsÀi
moeten besLiEaen oÍ
natuurlijk lYan w-e!,
andere-yLIIen gaan

de

JÍ&B .',,'E Í!,Q,D L'I D':>;>>>> MEr i6 de màdnd waarin'spelere ..
ze noq èèn iaar doorqaan als voetbal-Ier bij LENS of niet- I'lij hopen
qaar Éoch zijn er aIÉijd spele.rs. die beeluiten ter et.oppen of er.gens

spe!,en. ,,i ,- ...-.
De volge.lde regele zijn er :

' 'r:' I '.' .l' ..1!-! , qtop ie,rnar voeiballeí dan moeÈ je dit irooR 31 mei PExt 6nrsr xenbaàÉaken í

Ëij'piui """ à""-si!"". - 'l

"ë'-. 'rr oo. i.i àii"urËr dan blij ! ie'aucomaciech lia vafr lrtl§. , 
,( mohdelinÉ óp?.gsiEi,

iE NIET voldoende !!)

..,r{.9ir

4.

wil je bij-.e., ànà.rà veienigíng-gaan epeleri dan moed'je bij die vereniging

".n ó.,.r"Ëhriivinqeformul ier-haÍei, aezé invullen.en inleveren bij Pàul van
den steen. (gélde-niec voor D-E-F klassere; zij kunnën oPzeggen (zio r) en
zich aanmel$én;bij een ander.e verenigitg).-,., , ,,. . :r .j!r; r

ró"àà "o.rc"iuriï. 
'r"tà.ta dan Eekent orr?è p.nrri rrg*é"Ët.. .r, krijg je-haÈr"

formulier via PauL varr den SEeen terug.

de LENsrevue pagina 5



!

oit ï6àlqdària" dienE voOR .31 Íneí 1994. geie'getdjte zijn, inder-' ben je 86. laat:; ona adviee
ia-r;hÈ;; , sLr,r r,rRken vömEiEfr'€-ri r,Eis ''e; IaaE- je vrieridi èa óàk lid worden.' - -'

, 1 ,-.: .: V .:!.1,1 í"-.. .,,i r;r,.,;
zijn er problemen ? Probeer deze dan eerst,'uittte Pracen l.,P!v.. op de loop Èe gaan naar.
àLí ."na"ir. vereniging. '.De' .reugdkommigeLe ie iedere- maandalaVo4d -aànwe.zig oP LENs'.. .. i.

. r rÍ.[Èi. r .t-. ?.. .1,..r ?i::
T' O:,tI R nf O O Í. - ,O.V.,E R Z Í C. B.'f rrrr» nog-ev'en snéI1 en,korE wat. belangrijke
reqelt'iee bii de ÈournooÍen' 3 r"l:n Jió ;"!r-3 I rri ) -! .

r- v,-_ .r , !i -..i 1t.'1!. a . .i í,,; rr; ]-: i , : ,_ 11, -,,1*ri irr.,i,r :,,1 ,^ ,-, _:,

.,;.,...-,.'e.roken,.1,s..il}""vana1coh;oÍ,liÈ,..;:*.1:yí.;*,.t*li,":

;rr,ii-: .-ineim.alt+id,een.Èraininsrpalif,ïË,t. ".?1 ,ï,.u:.3i1,*,;".5::,-
Br,rif'SPbRTrEr, : niiiiíeri iE éèHt'ïié't' het belangri jkgÈe.
- pL v r., !i -:'.,.'. ..r- :,s-.1p.:.1 -" r,.r i'o..,i :jÍ , . .i r" ,.

- r - rrÀr,!e. 
'pelers 

van r,ENs zi jn- Ell,.* yr.i:3;fllullui.y,,1-T""ris, ' ,: .l
-c1,.,.be}bijtwijfe1achtigweernàarLENs(3661314}-...r,:.ir i.. -.,r ...- ,í.... .-,t'_." .o . : .-, ...,.1 ..- r ...; :i.,
-:+ rnis het'progràmma afgekeurd ddí mag je thuid blijveh.' 4íl rtl -ieii as- il rir

-, Li-" ..4/., ..4..a è -, _={a -r.)-:..ir' .\.-l itr_: .r .tr . ,r, :, I_. a.
- er r.a g€en t"Éàd,.r*ptogramma. j '"' Ji 'i'--i- -F- ' ; ' '-( , j

.r.. r'i ' . , . i, .^....r ,,-... l-.,i(1,- ..,
-.'-ovpsns opcEIrBi' r voor -de UIT-tournooien rekenen..vJelop voldoende vervoer. r

-ra - .., :?rr Uw zdon bpeett'toch -ook.mee? ,r
,. 

. , c.. :íyr,.. , ..r.J.-.: i1, :. . i., -, r . ,r :
rrBrys B a ' tótÈ 

"og"'ïvài 
atÈivi!èitén vóoÍ juI1Íe. op 39 Ecl.ieen inÈernationale wedstrijd

dp LENS: (aIlemaa1;konen hoor !'!) en.op 4'J-u!l' gaan een-.7-Eal BpÉlers nog 
. 
zaalvoètballeh

i-n zoeEerme.er t.t,. : w. Daanen l K. Blíikbi -' À.-..e1 Haddlopi - R.: v.d. Hei jden - J. Lanza
- L.' Pedk ei.r R. sarabaj.it Eingh. .):1- i"''' vEEt PIJBZIER ! !

:t':., !':-':.' j', .; '. i'1.i.
IaNs c 1 ': ïertrekt op eli ici al
wedeÈrijden van 2x1o min. tsegen
eerl finalewedetïijd Eegen de geI
De Ster of PegaauE FC), Einde :

vroeg naaÍ Limburg .voor:'eeil lcéÉrnooi bij Jvo. met. ' r

lrvo, l{W,, Sv Margriet en gravrley, .runiore FC. Daarna nog
ijkgeplaàt-ete van poule 2.; (VW, Sv straelen; ÀfbatroEi!
17.00 uur ed terug.op LENS.T è,21.00 uur. ..

waq moet je neenemen : wac te drinken en Le ÈnoePen vöór.'onderweg ' e-en^lunchpakkeE en
;;È ;;;;.íà. -ópëiËiirrqc : als bekend - zoNDER : Y-. Elakbi en n. HÉndli'lie

i rr -t)r i -r{. _^ .: ! . !:. .} :rr,. rt,.,,nt, a:. ,Lrr1, li I .::..y:!.
IrENs c2/c3 : op 28 uci gaan de tweejaars c-klaseelB naar Àlphen. Een routebeechrijving ,

'vo1gE bij vertiek. De tegenetsandera zijn ÀIphen, De Meern,,Dfq en Tyàb,(2xI0 min'). Einue
: t4.t5 uur. oPSTELLING : s. Àlting - K. Bouali - S. Ea€iad - R. Florentina - M. Gokkaya
- s. Gopie -iÀ.lHagedoorn -',J. Jan8ei'r - H..Kaffa - R. KtopaÈr.a'-. F.., el.:i.lagoudi -
c. sproèkel - n. v1ee.e1ijr,...,, 

, ,, ., ,r ,,i rr:.. ,, :'lotl i,*; 
t"jt"."; 

.,.
op 29 uoJ, hebben de eerete jaare c-kLassers Een tournooi oP LBNS cegen Rai] RoverE Fc,
t{ÈiEburn FC'en tENs Dl. (2x15. min.). :Einde" : 13..30 uur. ,oPSTEIJLING : s-. ÀLaca - F. cijntjè
- P. Dahoe - M. v.d. Donck - K. Fontijn - F. Ga6ml - I. e1 Haddioui -,r. v' Loon -
R. -oemed - Y; ozsoy:- D. de .Roo -- .D. -v.d... steen. " LEIDERi: ,F.ircr-en6,).r tr "Í U '1. :. :. Ll
.,,1 j:!: ar r.,...:,-i. . t.-
f, rr u..B 9.R c. >>>r>> LENS .Ó2 ,-,àp vriiaag-l JuEL"het laàtete'. reiJje-vin {i9 ieleoeí. oí
1?.30 uur verwachten of r,ells : s'. AlaÉa I r,-cijntje -'M. v'.d' ooicÈ - si Èeeiad.- ":
K. Fontijn - M. Gokkaya - S. Gopie - A. Hagedoorn - R. Oemed - Y. Ozsoy - C. SProckel -
D. v.d..Steen., { ', r.- rr;..! . r; :, - ... .._ - :: ,/,, , J ri

- -: 1. : ' 1

Í.tar moe!.rje meenehen : .een luchtbed. Ígeen,etietche.) - eraàpàat.i pfiama.ll ---toire.tày'di-
kelen - rjóldoende echoo'à ondergoed - kÍeding en spoirkleding-. ( tweè'Lóui'nooieÉ t t !) : dïie
handdoeken en eeD zwerÈroek. In een aparÈe Èlastic E.aE : waE ce drinken en Èe anoepen '-

I:i":"u"..,:, ? : Í ..10,ep. Íakseld;.iprzo*dlsJ 
i-"ïÈsí,iïriirii,ï,, 21.0,1 "I.,.*ii.*otr. LéENS

.:.errr -r.a.J È,1. rra{.:h _ :-.1 .. .,j..,,

rhqi a + , oi zs roi to"h'' rrog een wedstrijd voor jullie tegen een Bngele Eeàm.
oPSTELITING :-ale bekend - ZONDER : R. Farkondeh. EET oP : R. FlèÏentiira en H' Kaffà'rzle
ook c2/c3 conbinatie op 28 mei. .....,ri, . r: , : i \ i
IaNs D 1 : op 29 ro.l,gen inÈèrnationaal voor jullie oP LENS tegen Rail Rovers FC.
whirbur!ï FC en LBNS czlcs l2xr5 min.). Einde': 13.30 uul: 9l:TElÀIl{g : à1: bekend.

Í,ENs D 2 ; een vroeqertie diE keer. csll, Dilettant en FloreanE hebben hier ook lasE van
tixtz, i' min.). EindÉ i ie,oo urir. oPsTELIJING ; a1s bekend. ''-:r. .:.. _-Í.

IJB{S D 3 : kan waE langer blijven Iiggen maar-gaaÈ ook naar Floreant in Boekoop.'wedetrijden tegri.OSOv, Gsl{ en FLoreanL' (2xL2:5 min.). Einde r 15.30 uur. oPSTELLING : alB

r,BNs D 4 : naar vleEtlandia mec aIB EegensLandei6 Katvrijk, RKAvv en westlairdia (2xls
nín.,,).. We, rekenen op,VEBVOER!,!-Einde,:_15.30 uu.r. .oPSTELLIN:..i ?I. bekend.

.,,. t..a a. -.- r!, ...

' de LEÍst'ewÈé .b;àihà .6



È.

[1r e.
'ii.yi.

.-t

i -.tt":; .11,,f , ^.', , .! : r': sr'- : -: t 'lr. -'r'

ÉEIs D 5 i net'ailai D2 ihèel vroeg ,naar FloreanLl: .De: EegensÈanders,. zl'J n-Spo!-Elust; -DgO en
F-r"."."É iziiz, s ;mf n l)' Einde :'.í2-:100 uur. opgTBLLTNG'ri: a1e bekend.,- MET t N '-"t'tailouki '

§ri;.,:.,É I- |, tií- ari(,LH ll.il; ' ,1.1,; '

IrENS B 1 | j ull.le .gaa'n . nàar ÀlPhen-,ei.l hebben DCV i VEp'1en, RWH al s' Èegengtand-elP (2x10 . .

ii. . I 
-f" !.'"r.,6"'rgÍpori1à "epe1eí Alphen, Tybb, , Zwerverq ,en Voorburg. .tNa 

-de poule- wEdetrij -
à;;;; één finalewËdsÈrijà. Einde-: 13.4Ë uur' oPSTETJLTNG : a1E bekend'tir Íxx.""!p,rro:.: zí utxao.r,IcE,l-a iJÀI.rE.I .!E rL(:t.,. lil
T.gNETOURNOOT VOOE E3 - E4 - E5 .Il 86 : hot LENstournooi voor juIlie. EIk team EPeelts

à-ewedst.ri j dèn, van I 2x12 'ftin,'',De poule- iirdel ing:.i-e 3-Ie-volgÈ.t:ri 's r'r ; l:;l-Ér-r,\'!- .;'í
- IJENS E3, IIUSH. DuÍndorp av en LENS E4 , ',,.;.i*Í',,'-r rrrj,.) -r :il

LENS 85. RcL. DulndorP sv en LBNS E6

Einde : 13.oo uur. OPSTELLING : aLe bekend. 11 f 'd,?: ï. I, -i f 'f X'- ()

IJENslrou-RNooI-vo9.R -E?,.- 
. Bg : ook voor -juIlie 'het LENSEournooi met drio, rxedtrl jde.n ,Y1";3I*2 . -.

min,. D_e, pourp- iqdeling ie aIE volgt :.;.i,_:.--_, _- r-.-i,.,,7 ,; ir,,i, , 1r.:.': -.j t- .- - ' : LENS E7, RcL, BSC,68'en I,ENS Es,
Eindè : 1?.OO uur. OPSTELITING : ala bekend. '!:'r' 't ''

<i.oii. i n.,, , 6,r.i.;.'
rENs E 1","i"rii.:àà"" naar at'pdén. Dcv, vEP eh'sw zijn de tegenalanders (2x10 rnlq.-) :- rn ''

de ànaère póuLe'"péfén : ÀIphen. §bb, Zwervera en Voorburg. .Eén lr'naleweÈErlld oox nog.
Ëinde : fS'.qS uur-. OpSteLLfNG : alÀ bekend - ZONDER : R+H gen Bergeèn-L' Immer,"--'

oó;I i ; ','';".à; ;iiiiri.,rJ o,,l''". spelen tesen;Lysdunum, RKDEo",' wilh;lm.iË'wn z""ittioóëi -]
(1x15 min.). Einde r 12.4s uur. OPSTEIJIJING ' .r. Ë"[Ëi'a'--- ' '' ' ' ":'-

íà,s'i'Ëunióor íoóà'rÍ'"i' r+' i 'natuirlijk' hetben'jurrie oàr. 
te.ff íÉrlËt&t"àoiirnec àrie J .e

ïïàËËiiïiË"';à;;*i; il".: ;""Ë;i;:íi;"ii!;-i'. iÍi.""1a9--i--r,ryg.'rl. Laakkwartier;' RCr'-en

. LEN5 F4: Einde ; 1?.0o.uur"'9PËTF1,IJrNG..:. a1; bekend'- LÉNs. F3, zoNDER'.: T' Àyyadi eri MBT'!
'"tt: Viöirwenveldèr. '" ' .t.t. I i! ;

ilrEUrcE ELIfrAr,r,EN /.1R2EPEN eÈc. s E x z o E:'N.:. xgigÍ/7995',>>r,>> ook
eind mei/begÍn junt hebben'wà nog íat akÈiviteiten met de nieuvè gróepeà.vóor het volgend

"lir".",'s"Ë is'zqak dar- ie er zóyee1 mogelijk-bij. bent, want de .1eiderp1!t"1l.t? ,._,-..
beBpreken een aqnqal -zaFen me-E- jullie. en hoa'-e,ndÍen zien zLl -lqr+]e in aFË:'e. ars 1?,,9"refr
benÉ. t{ij hebben de onderzttaande akciviÈeiten georganlÉeeLd :

Ë ï;f ', ;" ri.oo' ,,,,- "-d"'JLJ-:'íËÈ;l:#irii;EHi";i/ri' ,F.":-rt+ri;r; ie.rs ];;i;]
r,rc veiwachre;,'[. Àk'.f - o. aïaemiy' '- D. ÀrE1an - s. eI 'Àyadi : ó.'gaba - K' Bàda1 - 'r
ii: B.Ii;Ëïï. 's;;it;"ór" -'n.-ià"-É"rg" - M. Borsr - c.- vid; .Bosch - s. Éouali - i i'r ".
'À'. è1 BouBtati - M. Boucier -,J. BruysEenE -.J' Deane - i'' Dogan --L.'"DroPPert.- -- --'- -
M. Drö"t.n - À. Everte'-.O. cokgnrL'-'M. Guèiier'o -S, Haddouch -.T,'HaaËan -.M.'HerrdrlBa -
n. Hoocrerheide - À. Ibrahim'-r L] Imrnere - S. Kalicharan l R. .Ker6ten - S: Kraayeveld - ,-

à: ;.à:;ffik-:' r'r.- xuli'i B. LamerB -'M.: tir Einden - v.'v. Loon '''w"'MuldEr. - P' 'Mu.Èerd
i- rl"iit"- t'; lr. r,iii i,"ió - c. v. oort '-' J. .Ponèin - J. Riethoven - G.'. RiJkerB - ! ''t ,í'! '-i
x. öàiàjli.pOiÀ"à-l rq.' safiàgtu - c..rschaapveld -..I. schild"';R. soeeilo-'=: R. "sPiessen6 -.
ii. si;.; -'À. sr-,...r -,J. Toórenburg - À' Íeeren - K. vereecken - M' voigt -
tt. vrouwériÍelder- - iI..wagner -.K. r§alravene- -- E. Yildirlmf § 'i 'IQ ;i.i.ï .. j':'"ii

a -,5nr i:i.i,l r 1.'- ,1 .l .' . . .. ,". LEIDERS : .Th.' ÍIoef nagelr,en ë. ter. Linden"..; I
6,1 -"r, ,i1..{, Í.: ..} "i Ír.í | r.r '. ,... . t.{ .. ,: .{ : r,,-. -': i.,,.rli

30 Dct 19.00 uur:. 
"ondcrll]rg 

voot5rl c-KIJÀItgEnS 91195,r.': vcEr.E I.B. I 18.30.uuE .;,

wp verwachten : F. Bavhan - À' Behar - A' Blon - P'i, Bodqa4: -4K;. Bouqlil-'K' Bouali -.S"
iiËifËË=ï.',pLË"Il--Fl eriiàaiii--: - u.. Etouarrir n.'EËÈiàd:- r..'er'Haddioui": K. "

.';ïï:;1'..:=;. ,;""Ii"-'-p. iriàËi-I-6.:'r,.oàa.à"=],il-i'aer - M. Leídekke.r -'.r.'vi tooii -'F. er" illàI'lal :'R::il;i;en : 'r'rl-pà"t,' 
- 

- 
n. -àË. ri""a". -:. N. silíakus - '8.., strijk -' R' ï. ror '- K'

;$-:-i. vïiaïiiil" - '-' -i--' ' iÈroens i M. Meeuwleee,' i'- t'ine:.en, en F' crenè '.' ;-

3r .o'lti1:, , ie..]óo ,,..',' ondoruag +".quii'!-ië.rs!ïiigil-*l,spj.',-1'.e=i -.,icàl I r1iri, ru.1 
"

, rre verwachten., ". aJr .irr"ai ' - 'i'. ejvaai"- n.. er',,..é1k".p.-- n, íoaYan i È'-.öe"íé--'":--
i]-5iI;;;i-T M de ceua'--'P' Hoet - L.- xelo'gtu - Y. KuI - M. el, Mahi -. R' Nijhuig - -

i. -O"frigt. .- A.' prahladeingË '- .r. {e Rogde-,,,_.I. v-d- sDèk - L.'Straubjr ,J. Ver'Ueegr j''
ij: wiir;: ..., ..rt.f i.','-,', iilbens''' n: 5er iinain,..ar. r.i1aó3n,9.1 P.' H?'l'." .;

31 Eai 19 . OO uur oudcrli'ag voctbal D-KIÀssIRg 9{/95 worzanclsn. ,', 18,í5.,1}f .i,.,

we verwachren : A. Àkkabi - B. BlanB - s._ Bonyenanga - A. e1 Bou-stati -. B,r Brittijn,,- -
fr-l=E-E;I;; L. Bukman'- F. Daamèn -,r.'Drooten''- À.'DuyvesÈeyn'- o:'Dunàn 'r ;'- i' '' 'r. ï.ËiuI"il..i -'n.-Érài"q - p. ï. Fes'Eem - tt. v. èàelen - v. V-.d. ceeàt '- R. eI cezeiry -
Ë Ë.il]í"--s: 'c"irl""ii : c, Groos'l ..1. 'ctienoun - D. cunay - iI; Heider '- D,. Hooe ' '

;. ;;;il=- n. *aita - r.1 xainëuni'-" È.\ «i!.ic - Ri Kip-p.''-r ' h-'aèirlerck -iF' Ktiik' ''i-1
'ii- It"i""Èi'- fr.'l,lun'e - R. Naridpersàn -' Ii. oeld;ig -:M.-oetred - M"ooEterv'eer - ": "Ë:'d;i;'i;fr. --p.-'ÈÈtrul - R. Pàcornie - J" Pronk - M. Ridewàld - R' dè Rocide - I ::':

n. ïlà.*ËJ;a. -'o.'-èó".", - R: srne.s -È. v.d: 'spiegèI '- c' spiockel -: Tl sÈuivenbergr-'
J, trif - M. Toka - D. unnu - R. vergeer - D. vàrmàat. -'Ií.':v'd' voórÈ':- G' 'we.tserhouÈ' - '

i. wiii.iiii. - e. vitatti*. LETDERs : R' HageraaÈE en P' van Gilst r" 1'l

r-I.
1r

]
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Daarnaas! regelden we nog wat ièdetriiden neE WilhelÍnuË

iuni i'. . . f9. OO ,:.-i :r:, WifhelmuE '
juni ,l 19 . oo : ,J. I '. wilhelnus: , -1

.f

_fi,i.
§:.,:

'*a:

j^
,.."

i!.: l

NOGMÀÀI.TS:

uni 19 .00
urii.rr.': -f9i0O.l.,i'
,irhí r i,, ..Í9.00.-Í,e?-

h,",r-. _r, .

' nieuw c
nieuw- B1
nieuw À1

ií nieuw D i..
nleuw c'-', ,

17.3 0 (auto)
17.30 (auto)
17,30 (aubo)
17.30.; (auÈo)
17,3 0.- (auto)

xouaEN
A' --- l ir-r'r,

ewoon wat uit
,t

.i l. ií :. 'Ír.

I'

u I E rtr
Í04:',,:':.-' .:i'1

probeten- van

í

3
5
7

Ilj
llil-helnus

, WiLhelmue
I llhelmuE

'. r. ,t. i. . ,'t
ttI NEEU ÀI.LEIíÀÀ& EICTN'BROBKJE EII
. .. rJïi : -,r r , !l-.Ui. - r '_, ...::'.ir"r -.,, : :t(' i(' -,:

dic zijn N[EI-de nieuwe, öpatell,inlen, ,maar g
E. . "f - : -'i.

-): : - :' t. .l .' .-:,
de trainere/teider

OPSTELLTIÍGEIí:
NIBI'W À 1 !
H. Ouahhabi
aanvulling.

Àkkabi -
e1. Haddíou
Ramcliaran

, E-1 cfí

Balram - D, Djaelan1 - I{.

(,.. ir n

n.'v.*a Berg - N.
- T. ozdemir - K.

oè§eriienci i .r."v.l iriemeà -' .Í. ItoÈtman -;Éi. -ÈaeÈheij er .--: l
Ruiard - .f. SandiforE - S. Sèhaapveld - R.f dei vrieE} + 'li

i t'1.' 1.,
rÍÍElrw B 1 t
vl. cÉoot,-
J. Prank -

,4.
J.'
D,

À1
B1
D l,n

R:
i - R.

À, .s
,v, d

en.
ïèijdén .--..L.. rt

Daamen - F. Duran - K,
'È KloogÈer - R. Niainat
/ - ,-t,)

Elakbi -
- L." Peelt '-'

il .',, i
en/of 29 nei bekend gemaakÈ na heE

! ,iH,
'll _

,)

De opstel-lingen voor het nieui{e C en D worden op 28
onderlinge"voetbal op L,ENS.' : - . ii,, '

K, L E D XM R E T O U8' r'r>>, de jeugdkommioole miaÈ nogal wat )1Iediag.bij Qe
r- diverse elftalteh/ieams. Een verzoek aan de spelers/oudere om thui-à ."rr-goàdt te -Xi'iXén of

er'nog iete. Iijt wats.eigendon is van IJENS. Tà- denken valt'aan :
de apon6orÈaE, 1 rhirt.je, L inloèpshirEje, 1 broekje en
1 Ehirtje en 1 broekje
1 Eponsortaa -- ,- ,-p+-t-iïÈirtl.'nét à" ie'ctam." íbomï- oï craÀ.rn l"rr..\' i'

1,1 è_ . ;.
D.aarnaa6! mièsen we meerderè sponeoiehirts'lo. a'. : "Glaehandel BLom

' , i,,leeirwi e ee,. - ,,;E KarrewieLn ètc. etc. eàarne a1leà ulterlijk op {

1. traihinsispak

,Ii

ir

ï

(geel en blauw) , i-,
Juril Èerug op LENS .

IAIiIDELÍJKE VOETBALDAG bl| PS-V op zaëerdag "4 jr+l >>>>>> nos.ateeda hebben -h,e
taaiÉiee. zà..2íjn c R-À t r s;-altden h-et .iervoer-íóet;je -ze]f regelenl'IIet ie de íèËiie
r,ía.ard. Voor een volledig programna ve*rijzen we naar .de, afgelopen LBNsrevues. i
IntereEBe.??Me].dje.btjnau1vandensEàen-t!

.Ë rEi,M .'7 .- 18.LO 1,: ,>'>,> op zondag- 29 tscl apeelÈ LENS zondag om
belangrijke wedétrijd tegéh vELo !. (?HUIS) . .Dits is de laatste wedstrij
compeliEie. Ile!,beloofd een Epannehde partij Èe worden neÈ onwije veel
hopen ook veel IJENsers Ianga de lijn Èe zien..'Nog een Èip : vanaf 09.3

14.00 uur de
d in .de na-

toeachoulrers .
0 uur wordt er

I{ij
no9

een INTERNÀTIONÀÀL tsournooi gespeeld op LENS met jeugdíg IJENStalent uit C2 en D1. -,
';P U P Z I' UAN DE W" A i X >rrr» JÀIíEL GUENoUN, a"'"pir,g"f""r, van Lrus oz ii

a.s. zoídag d; 1aaÈstè)'Èupil van de week ]ÏE-iE6ilhten je o-m t-2.45 uur op LENS mec je
LENskleding bij je. De beEpreking, trarming-up eEe., a1les maak je van dichÈbij mee. Na
afloop óp de fotó" ineb jé.favoriete.'Epeler,l ; it ' , ' VEEL PLEZIBR !! 1, ir:;. .;.

E I Nb S S gtZ Z O'EN 93/94 >>>>>> her voeEbai.eeizoen g3/g4 zíL er'op. ReËÈ
one nog om iedereen te bedankën voor de hulp. Dè medewerkèrs zien wij nàtuurliik graag op
de medewerkersavond bij LENS. Deze is op zaterdag 4 juni a.e. van af 20.30 uur. oè meèEtè
uitnodigingen zijh inmiddele afgegeven. NfETs GEHÀD.??? - I o r, t,, E ttt Niet boos zijh
maar even melden bij PauI y.d. sEeen.

.- Ergena in.juni komt nog do aroNG-IJBt{s uiE. Niet al}e leiderB hebben hun kopy
ingeleverd. EEEL SNEË EVEN DOBI DUS llll fn de JONG-IJENS kijken we dus terug op het - :
afgelgpen eeizoen èn tseven€, vooruit. naar heÈ nieuwe. Zover iè he! nog niet.

De trainingen atsoppen net ingang van _vrijdag 27 mei. Een verzoek aàn de trainerE om
ALLE ba11en terug Èè leggen ín de daarvoor beEtemde hokken. I{ij gaan dan inyeritarieeren.

No'g èen paar akt.iviteit.en meE de nieuvJe groepen (zie kopy) en dan rust töt.
begin/medio augustus. .llanneer we weer beginnen komt in de JoNG-LENS te slaan.

r,. /l I

DE UEUGDKOMMISSIE' " è

, lÍ'À Ií B À S S À:D "O R,;,? R O P H Y 7994 >>>>>>afgé1opén,binkstereeekend hebtei
we op de velden iaà ,oscaltrf- f L II rogen genieten van een -g.oo-t" Éo.,"nooi. In totaal deden'er in de À-B-C-D. k1ae6e 64 t eam_e nee, waaronder 8. teams van LENS. Op zaEerdag werden de
poul.e wedEtrij{en afjewerkt, wïarna er op zondag voor de prijzen 1 è/n 16 (ií elke
klaeEe) werd geeÈr.e.Cen, .:Onze Eeams hebben zich moedig gé\,reerd. meEr als uitEchieEer een 1e
pl-aats voor LÉNS D1: |IËoewel .Éet er zaterdàg. op 1eeÉ àat alles in het. water zou vallen,
mogen.we Coqh.zeggen daE lreE een geslaagd evenement vrag. I,liJ.hopen dat do speleie en .'

de IJENSrevue paEina I



" DE TENSRBYUE '
weekblad van de voetbalvereniging LENS
6z' jqq"Íg?[ii,]Íium1ne.142 ,' '' ";, , ...it
2 juni 1994 ', . , i!' :'' 'rir' 

j iiJ rr. .'t ,-'.\ ',6,

,NOOEN t(tr;T U VOORSTEEITN

'DE, DWZENDPOOT, ei-POTEN 93/9.4 :

Bénmaaf
ren wij
LENSERS
waarvan

rl '.;!:i | :'. I _ ,'.;'ri ! ,ir..,:
per jaar (ale afeluiElng) preeente-
aan u de duizendpooÈ van het jaari
die achÈer de couligBen werken:en
niemand merkt dats ze er zijn.

In de vorige LENSrevu€ werd melding gemaakE
. van èen dulzendDooE, - maar. bii. hets--1ezen vanr d.e titel +àri àit; reààtrciéàtàÉj eiz,ii e ,u'Liön'l
, afvragen waE iE heE nu: npoot' of- trpoten" ??a, . .r .l r..i:- ..
:EiEènIijk beiden, 'iea-nt deze keer hëbben we.
gèkozbn voor''een giqep èi1 ,ëeri individu. over

- àe gr.o"p heéfc (i; treè toitt.dl-iecg geBEaan'
in een revue, maar toch wi1Ien we deie men-
6èn nog even korE en krachtig.nog in hec

eftonnet j e]'àettèn. ,! +, '-,, ' .-4n !:-.
Het zijn werkelljk duizendpoeen ,;'.ze- vergàla.'ren, jaàrlijks en diÈ ie een wr{J =rg'ie - .... .í
BchatÈing. honderdéénenveerei§ àr.iizlnd hoh;-
derdtwinEig À4 -t j eB en bundelen dri.e'-enÈwin-
tigduizend vi j f honderdcÈintig'tENsrevueí
daireh: 1i §r ., r. .,,t.

trërhèbbéri hé8, dan orer de lENSrevuernediwer-
kere in oPIIËÀ FORI(À, zonder hen geea rer^le

Een bezoekje tijden6 hun werkzaamhea"r, ie
zeker de moeice waard. Begin over voetbal en
de geheLe LENshietorie paeeeerE de re\rue.'
Àle-hec !,roord "politiekï valt dan ben jE het
eer'6te uur nóg niet. weg en op redaktioneèl-

'. gebied liiiten'ze je heE ookihaarfijn' ., .,.
{teiëóht) Èé verEel}en,-r $le hebben het over. I_l '.'-_ .. i-'. rt,

r,,(.!s-, ,rOOP,r, ÉOIr, TINUS on -UEÍEER.DE._GB9OL. . ., :

ls dit geen duizendpoEè
et niet ! I

n zijn dan wet.én we
.!
À
h

u verzeE

- hark - verfkwa6E - graanaalmachine - stofferen -
ADo/DEN HÀÀG - vloèitjes - eigaar, - hond uitlaten_
: het hollandse lied - op de -kl'einkinderen paeeenl

Len
hÍj er

ieÉo'van
Ièn

bezem

9r'.

eí koor. ',

Hil lE de rnan die hets nieE kan aanzien daE heL complex en one klubgebouw er enerig en vuil
tii iioc. Ooit- eene opsemerkE dat b.w. u op een dag weer aoor dè kleine ruigjee.van de
iiÉeàfóf.rà" kan kijkàiz tjat hLc gras !.angà de kanÉen en in de fièteenstalling gemaaid en..
g"iàir"en"".a 16? DÉc de kleodkaraérdeur wóer een likje vèrf heeft gekregen? Dat- de tegèltjeE
;;;;-;p e" muqr -zittenz .Dat u weer op een gerepaï:".àt 

?-1.*.:,f 
,t:3 *.:i zeker 

., 
!_- 

.. 
.,. . 

: I 
I !

arjo/oàn Haaq is i:.jn ëfuf an aie jeihem een plezier wift dóen dan moàt u eene loeihard een.
cieicueb"naÍe van àe ZangoieE zónàér Naam of: Kooe Àlbeite. opzèt tè1. -Egn EigaaË smaakt hem ;
uiteEekend, imaar r-e5s,1v3[ uw vloeitjes "p y"t..:i". zíjn bij hem altijd on' 

, , ,'. ::'
Hii maaËe iedere dag quael ruzie met Íinu6 én wérkt"op.'we1èn frooÈen geliikbijdiàr'" zadac hèt
ovórzicht weleens. voór de buicenBtaander we1 Ee verataan dan, weg ls' >>>>>> 

..i_ . i
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sEKo sobedïiÀrt: ..-.^tet.: lozo) 323 35 25
Scrioren zon{ag -.- /i' ,\
senlorsn zaqlió-.ilid'Í r' BAFKo: BaÍ KomEÉ.8is
G.J. v.d, Kteij.l- ,"f * it mw. l. van dsr Bsrg
Tet.: (ot748)lirl4b.;). Tol.: (o7o) 3z5s?74

,:1 :'.

sur**.iiti-g i"n ,r, ' -.- 
' 'i ' ' "'

VoorritièÍ: '.:. i''ii*-' i' Ud:
l.rrr. ',:a..xret'" 'f+:- IJvl. cor"t
Tel.t l02gl 2a 27 65 .r''{? Tel.: (O7o} 367 10 96

i '-= -' r.

sdkrersds'l; ti'r .. ..à 't !!l:
W.M. Kouwsnhovon G.J. v.d. Klsii
Tel.: (o70) Ss1 2474 Tol.: (01748) 18149

'' - I : ': i t.)\i:. 1,'j ,r. tl'.*

Penninom€eétsr: .\ . I r 'Lid;;'':.'" '.\, ',;,,',,.i
A.H. do GrootJ, ,,. I 1'P. van doÍl Stesn .-r':r

T6r.: (o7o) 325 15 50. i.\J, Tol.:1O7O):397 01 54 + 
'

KOÍUIRIBUTIE BETAU G I " ÏERREIN$I.E{TKLUBGEBOUW r- '

Po6tbank 336711 * Hangololaan 600
Rabobank 129924229 .. TBl.: (O7O) 366 13 14à t '-t: t.

:l

8,
Tet.: io70l 388 6

t\ | tt ti, ._tt 
t.

'I r.

:Sslckdo tat6rdag
J. Boorema
Tel.: (O7O) 397 7

3

2

22

3

sslÍGt€rioàt Íàd.d., ..
A.C.J. Miltonburg
Tel.: (o7o) 321 32 8s

S6laEtrriaat Tqto/Lotto
6. K'einperman '' ' ' -

. Tal.: (O174s) 12602
I 11 ,,.'ti r J t!
'!,' " r-.{'{' Spmcorzaken " '

J. v-d. Lubbe

Algemeln sGkrrtlrilrt
W.M, Kouwonhoven
Brsm Fros6traat 21r .- | .
2552 cZ Den Haaq '. - -. 

--

Tsl.: (o7ol 39i'24 74 '

Senlolen zatcÍdrg
J.C. l.lam i ..
Tel.: (070_)1367 90 87;

JUKO: - 5: +i t. :
Sel('otadoal lougd

I P. von dgn Stsen
' Tet-: (070i'397 01'54

EXO:
. ,. .. Evrnemcnjcn líomm!3sie

mw:M.'vander.Donck
i:' ,ri'Tel.: (o7ol 397.65.32 ,

.ilÍil.l '!i:'r1, i .r .
TrdnèrÉ:
Sotskde zon$g
M. Rog

i lr(

van de,REDARTIE .o'.v;,.1".. I 'i,.-

L6ver uw kopijr966, maàndag in: ' 3 
j''-

- Redaktiebrievenbus, achterin de kàntine
- Hengelolaan 981, 254É. GG . Den .Haag
- fax:.3678862 (tot maandag:,l7.00 uur);.
wijzigingèn ziin tot maandagavond mogelijkl
UiteÍste inlevsrteÍmiln kopÏ:
Maanda9 20.0p uur in,hèt klirbgebouw l.,
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"ïifli
Àart het oindè vaD

kornen (hi j heefl - er
de, da9,, kPrr

mtnerB
,g.eco4F^t'diii'zendge

Àls zijn hobbY zlngÈ hij in eeh:rkobr,,te-rwijI je ook on advLee kan.konan voor je Èuintje. I 6

er Iíii wà=ikèlijk ieEs waÈ hij 'nieÈ kan?? Mogen'wii : u wooratellen . : .+. -, É-, !
I

,l

I

,i

.t
ir.

,'
l:
I

ïf;l.:ii::'^i..9 o P. E B rat-N. -l .N,,.eèn LENSER in hart.,eJ1 nieren. itír rl,,: :t i15'r'i:.'^
i1l.!,'., { rr' ",'^' i
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ete " klaverj ae- en okeravond'gehouden va diE 6eizoen. Doar een aar-rtè1,onyerwachEe ..

s
oyaal op Eijd in de évènemenÈ6iiagenda genoÈqè rd wae, ig de waarde van dez

r-ofEchoon de daEum
e 4s;rrd;. van -nu1. -..

ebeurtenisGen was deze 'àvond anilere dan we' an te voren r.hadden ingeechaE.
r
en gener waarde geblekeri. Er 'wag iet 6 ,,+eè1 belangrijkers" dat absoluut voorrang,moest
krij gen. Du6 werden w rbannen naar het ongezeillige ,l.IaE erLoo; rwaar zonder 'rgezel lige''
muz ie cÍ

g1
ekaarÈr moeEt worden. ..È Want " iruziekl aÀ er,.r,lel maar zo oorverdovend dat, horen en z1en

ie ver ng. ndien wa6 de KNVB'zo vriendeiijk -om op die avond een .vriende,chappel i j keBove
rlld

ÉebËen er zelfs even over ge-daght om de avond maar
voeEbalwed€E in 'Ce laesen"van het l-{ederlanàse elftaI't en daE heef.c.ons hoof dbrekene ,,

geko 6t. om. tafela cgnPleeE Eq kri'j gen . tle
i verkl Dankz-i j -de 

'muzieki! sraren een aanEal mensen van Plan on naar huis tevervallen te aren .

sàan . ,Na veeL ,praten., gn: be Ien, hadden wet
kwar later,.a1a , gewoonlij k,.lrnaar'Éegonhen met kaarlen,1 óch nog, een .aantal Eafe16 vol'r èn.- 2iirI -we,-.drie

èier"l
rjaesen was be-èen lange',per

sc- wel spannend r omda! hoge partijenEr'waren, helaas, geen jcikeraars. Hèb klave
iode, veel.gqluk, .en het geirri-;afgewisseld werden met Elechte ParEijen. Na

teerd,.zijn door het gebeuren.van deze avond,..van een paar gerenomme'eide, koppele,. . wa€ .het
ui teindel i jk toch weèr.de..bqurÈ. àan Jan'Ham èn Win KlÈnneD om meÈ de eerscà prijs naar huis
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ce gaan. DaÈ deden zij mee 51gI punÈen. Op de ttieade-plaata eÍndigde de hèren de' Croot -
Signer met 4836 punten. Meb EIeèhcB 16'punten rnindor,' (4820):Iegde de dameE Ham - Bergenhe-
nègouwen beelag op de derde plaatE. De poedelprij s wa6, zoalB: veelal gebruikëIi jk;.lvoor de
dames van FeEEeÍn - ProrÈ. Bij de gehouden loterij ging Marcel Kèu6 met, de meeéÈè prijzen
ervaldoor. Eerl Ij kheidehalve noet $rel vertefd worden dat hij.ook do nee6t.è loten gekoehE
had. r
ReEl mij nog Joop Pronk te bedanken voor de verzorging wan de inwendige r[eàE," (Hij ging coch
Eelkens maar de herrie in on de beetellingèn vari dè kaarÈerÉ uiÈ !e voeren eii dat wao geen
geringe opgave) en LENS voor heE beachikbaar Btelleí'van de hapje6, die'er als koek;- f .

.7ai Ham en ,fog witting

HET INTERVIE If >>>>>> neÈ
àit gesprek eindigt deze rubriek. Ik wi7 de
Teden bed.anken woor de veTe poBitieve reak-
t.iea op de interviewe en de redaktle voor de
goede medewerking. lleTTicht hehben onze eup-
porEers d.e apeTere val àeÈ Le e-Ifta-Z een
beeEje beBer Teren kenne,i en waarderen. Deze
week het inEerview net I|ÍELS SCIÍI UR![Àlr.

, Niele Epeelde bijna
zijn gehele jeugd-
Eijd in de LENS
junioren, EoE het
laatste À-junioren" seizoen. DaE 6ei-'- zoen speelde'hij
bij ÀDo ín de À-
landelijk, Het ie
eigenaardig dah
NieIE zoueL .dic al€
vorig seizoen pae
na de winLerscop in
hets eer6t.e elftal
kwam.

Vorig seizoen wa6 er een verandering in de
spqel+rij ze (4-4-2) nodig om Niels op het
middenveld te zien opereren. Dit Eeizoen lag
het. een beetje andere, maar ook nu kwam hij
ook pae in de 2e helfts van hets Eeizoeh aan
de bak -

Iedereen weet dat Niel-B een prima techn-iek
heefE en bijna alLes met de ba1 kan uitvoe-
ren. ÀlIeeq heE rendemenÈ van zijn akEies
waE niet aftijd aantoonbaar. fk 6te1 dat het
publiek soms de indruk heeft daÈ hij niet
gemotiveerd iE. Dat bestrj.jdt hij fe1. "rk
wek nieeohie,l, de jadrul<, dat heE me niet zojrÈere66eert, maar dat ie nieb zoln
IiÍieBchien ie heÈ de behoeftse 'rrelaxedn over'
te konen.

Niel6 vindt zijn techniek ook het grootEte
wapen. nBeàalve heÈ koppen darfí vulÈ hij
aan, Dat is waar, maar hets kappen iB toch
een verwaarfoosd ondErdeel in het voetbal.
MeÈ deze opnerking besef ik o.a. Peter en
MarceL tekort Ee doen.
Niele is nieÈ gauw ènder de indruk van de
cegenpartij en vindÈ zijn werdedigende werk
beBer dan. veLen denken. Hij conEÈateert dat
er na de rrinteratop meer team, meer èenheid
op het veld stond. ,,De,àpeleÍs beËeÍEen eill-
deLijk waar het om ging, r' denk ik.
Niels is het met me eenB dat iedereen, na '
een ongeolagen kampioenechap, te genakkelijk
over de 2e klaEÉe heeft gedachts.
Behalve het pure loopwerk heefc hij nooit
een heké1 aan tra,i.ning gehad. "AÍj MaarÈer
moegEen we weJ, erg veel.7open.t

De verenÍging tENs iE gezellig en beGteèdt
de laatste jaren meer aandacht aan de pre6-
taties, vindc NÍe18, vroeger en ook nu kan

.hij het beleÍd van de jeugdcommiaEie niet r,r
waarderen. fk voeg daar aari toe. dat heE í.
vinden van de Juiate jeugdtrainers en 1ei-
dsrgvoor iedere club een probleem vormt.'t 'nNa zo'n Ieeka van 72 pvnteu uit T,wedBXrij-
.dea hebben we die aa-compeËiÈi6 rrëndjenÈ",
zi|n we heE geheei eeng. TeDBTàEEé werd.
Voorburg op z'n eigea zoet geapeeld.. OÍr'hex
momenË van scà.rijyen ÍyeËer we àet reaulEaat
iar de na-ccd,.peÈiÈie, die ieLe aJ!.d.ere is
verTopen da, líje]s dacàt. nÀ18 er nieE te-
veel jongene weggaan, maken we eon beter 2e
seizoen in de 2è kIaEEe.n, voorspelÈ hij. Van
een aantal clube kreeg Niele de zogenaamde

': aanbiedingen om daar te komen spelen. Dat is
,-bij eenioren nog wel te verdragen, maar het

wordE onverteerbaar alB 5 uitEtekende jeugd-
. Epeler6 naar RVC worden gelokt.

:'

Nielg wiI bij LENSI blijven, al waren die
. aarÈiedingen eorne."aanlokkelij ld voor een mi-
IiEair die niet zoveeL verdient. Hij kan rneÈ
de spelers van het 1e elftaI goed opechie!-

. Een, hoewel zijn wrienden in heÈ 2e en 3e'.
Bpelen.

NieIE bezocht na de l.!ÀVO een
opleiding voor Reereatief en
Toerietisch werk naar de
Ieseen vielen erg tegen.
ngeË doeT waE -Ieu*, maar de

j opleiding rieE'r. sind6 3
" weken zit op ligt NieLa in

nilitaire dienBÈ te AmerE-
ÉoorE. Hets eergte Heekend
nocht hij van de afdeling

t.

A
J

@
cavalèrie alweer naar huie en hij wae nauwe-
Iijks noe val die rreek. Komt door de condi-
cíe opgedaan doar. heÈ loopwerk van Maarten,
denk ondergeÈekende. Uitgaar in Den Haag of
erbuicen ie Ieuk, mèt éen 6te] viieËden ca-
feècjes en digco'a bezoeken. ,'Een uurÈJe
House-muziek iÉ voJ- ëe àouden om je Tekker
uiÈ te. Iever en je agresaie kwij È, te.Ía}'en."
ÀIs tnuzieËeÈijl h'oudt'-hij er niet van. Zijn
inÈereeee gaat .meer uit naar Prince, spring-

' Et.een, Pearl 'Jam en Phil ColLins. De laatsEe
. artieEt vooral'om zijn bekËten:

Èe TV ie vaaral belangrijk voor Eport en
sErak6 tijdenE de WK in Àmerika hoopt NieIE
geèn wedsÈrijd Èe miaaen. Een góede fÍIm
bijv. mec Tom Cruise kan hij ook waardereri,
bijv. 'Cocktail' èn 'The Firm'. Zijn idèaten
zijn: zover mogelijk komen met voetbal, ge-
zellig leven, wrijheid toor iedereen. Ieàer-

_ een moeL zijn leven inrichten zoale hij/zij'wil.

Nog even terug naar LENS. NieLr vindt de
6upForter6 erg trouw al óogen ze beEE waE
poeitsiever zijn, Na één Elechtse wedatrijd
zíjn ze 6omB aI in mineur. ,zoa7B d.e epelere
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vaj]] heÍc 3e elttaT onB
dat lvas klaasel l- Heë

aÈeuïd; Lij voorhuigÏ. ''róen. ik in de c- en l.E -j-eq9da.-ep.e e!d9; gjng
Teek wel ot,,wii xltuil. ';. i)5 op zondag aTxijd Jíjjf9.n.'.,.. _.11. _í. l:-,,f I
n vaii. heÈ eèrste elftal'j i:':?.t
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íXi3à'#i; iI.E?3i
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Voor adÍessen en teleÍoonnumq)eÍs: zië de colofon op pag. Ia3 Seniore4; Kommissie
LENS 7 en de na-COmpeëiëie >>>>>> van àIie degïadati 

"rrc,rgun 
bewrijd EtarEEé LENS .

onbevangen de- na- competilie iqet een uitwedotrijd teg-en Lugdunum-, irrat de'Lerste wedet;ijA van

Binnèn S minuten profiteerde LENS van een blunder in de Leidee defenBie en kwam zodoende op
een o-1 vooreprong. Ondanks de enelle voorsprong inspireerde dit blijkbaar-niet' Lugdunun
rriÀ.,"è. de rirer Ée etand aI omgiebogeh eot à-r:-zii kregen alle gólegenheid'en ruiinte om "
lekker cerÍbeEballen. LENS Bpeelde ongeconcenÈreerd en naarrnaEe de 2è helft vorderde eceeds
meer onqeorqairiseerd.
il;;; à;:; i;ËÏi"ài"-À1t"".. (vooral de neuErale srensrechbers) werd de EEand door l,irgiàirïum
rrài" ".r, 

geflagtseerde ?-2 uiÈgebreid. Doo; diE rèeulEaaE waE LENS' iri ièder geval'Éitgeecha-

, ."' ir ir'i.::..' È aÏ'.. Àfgèlopen zondag ÈhuiË tegen vELo moegc hec ingedeukte imago weer' .-. '.ï*,- waE opiepoetet óorden' Eeí'grote publieke belangetelling waÉ '.t
.. . ; ', r, ..- - oetuióé ían een 6ne11e VEI,O qaal (0-1) . LENS toonde in ieder geval-'' r .'I ieerkíacht en waa niet g.negén zich reeer naar de stachtbank tè )

1,"1:t,l:11:"; vlak vogf ruE-E viel dan'ook de meer,a11^'9tdi1"9: 
,gelrlKnaKer r-.r-.

De 2e hèIft teverde van béide kanEen geen hoogtsePunten meer aPi . hèt. bleef echEer epaànend
omdac VELO nieÈ nocht. verliezen. LENS had in ieder géval zijn "epoftsÍeve Plicht vervult en,
À"àii "i"tr cadeau gedaan,l,zo he-E .zelf dit àéizoen óok nieeÀ caàeau heefÉ gekregen. Ii' -, .., .|
Dq EpelerBgroep heefc vooral de laaÈete serie wedàtrijden laEeÀ zien heE 2e klagse-niveau.
iÀ-i. t""iè",'r,a ..r, ^.ei!" "t.it 

en dito niddenstukl Mijn eomplimenEen gaan dan ook jriit'
naar de jongene die handhaving op dib. niveau hebben bewerkecelligd en sEeed§, nede door '

oucceEEriinér MaarEen Rog, in"ee-n goede afloop zljn blijven geloien. , ''
volgend seizoen onder leiding vàn àe nieuwe trainer Peter BoE,. zal vanaf'het begin waE meer
punÉen-bgËaa-Id moeEen qordenlom niet aLlea--oP de laaÈeÈe PerÍade'Èe hoeven gokken'

' i;' -'
vari deze oéldoenheid maak ik qebruik om heÈ toEalè b".p.reoneèi, ''de màn(ien) aan het hek '
twaÈ eeri,órufÉa afgelopen zonéag Hermanl), Leeen en Inge v.d. Berg, de lijnenkalker, het be-
Àcdír,-"èe diwerEe Ëponàore, grenerechtser Rob Boni. -Frans v'd. Berg, verzorger Edein corets en
rrainer Maarren Ros voor "lirËà.ii-à.ii 

gà"àrdig ràiro.r, in de 2e ËiaEEe.
Tevena bedank ik dà rneneen die verdsr àchter de Echermen bezig zijn met LENS; zíj zíjn
.i.r.cèn" èVen belangrijk om de verenl,ging draaiende ce houden, en toE EIot: de Ealrijke
ilBiiSÍÀiippàri";À àià-"àót -i"-week-uit ÉeE-weer. hebben getroeseerd on IrENs I aan heE íerk te
zien !

U allen een preÈEige vakanEie gewenst en bij he
weer lang€ dè groene velden aan de Hengelolaan.

t nieuwe seizoen uiegeirret èà i'öI g-oéde inoed

ToN , s-cRÀvBNDrirK iÈ -;
.., $

Ton. graag wiJJen wij ona bij, joltw.woorden aaaeluiten en.ooJ< jou.
.bedar:J<en voor ie ínzet bii 'het eetaEe', vooral vanwege 7 ouw Poet-
t.ieve ir,brenq -ia de .LENsràrru e. Zonder aa-n 'doemderrJcen' xe doen gat
jZ- *àlr"t ij *í .en overzicht rran alle veri ch Èlrgeà van deze p7o$.. '
'we hopea éat je ook volgend eeizoeh de verricàbingen vall LENS 7 '

woor àe Tezerà van de relrue wílt b7íjven vetEfaan.
ook wil7aJa wil ie bedanket voor d,e'hu7p rond de 'Pupi7 van de
Week,. N dje-pi1pillen.ieàben zonder uíEzondering qenoten.rran ,run
iéihiiíti "à, ir,ri"'i'àa"iiíià "r" r,Elvs l. ' 

.: . : i '.1 'a "j

. dé redakÈie

t i,
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É Í:N D,S,'f'À:.N, t ItI .. 2 O ![D'À'G q.f''fV f o R E-!Í'
tosw wssT It 2e klàEEe A r' ' .t "' KNVE:WB$T IÍ Rée'2e klasFe À'r
i-fi6fr----lz - -r z so-zo 1. Ado 2 . rr' , - '22-'3s 17-2L
,: ï"i; 22-27 4!-32 2' r,lnts 2 ! 'j"" 22-32 5q-38
í. wË!ir."ai" iz'ze +e-ta -, 3. vradenburch 2 22-30 54-38
4- r,uddunum 22-26 43-i2 "{ 

- - - 4. ÀIph.BoyE 2 22-2A 57-2A
;: íiË; *' .' 22-22\2e-32 ' '. . s. HmEh 2 22-26 51-34
I. l,eli 22-20 45-39 5' BLauw zvtart 2 22-23 3A-37
?- si. 22-20 25'27 7. velo'2 22-20 45-42
s- pÉrehott.e 22-20 35-4]. 8. RÍjewijk 2 22'Lg 3L-41
à-, pi+^-rit,... ','22_.tg 45-51"o:1i11 .í. r-9, cDS 2., 22-L6.34-14'Ío..il;iil;: z2-r, .rr- 

33:Írql,.ï l,:,1,e:ffi -i.1 lRk*+v ' t',-Jííi'l zd;.tt -'zi -ii.ii.*à; oïö'*'i5:ls' i\-sz" 'É' u '''r j r'12.ilermee DVS 2 22- 7i 2e-8e'

I 15 r"i

. 
-t',: .--4.

*1..

'tr
:i

I{vB re6.1e kla6se E '

1, ,rrENS 3 .., . 22-36 '15 -27
92:43'

I{vB re6.2e klasse F
ï:ïïiË=-==-1'5i_2!iuc ..,:- s -

2. DHtr 5" -! É-ti'
3. vogel 2
4. Den hoorn 7
5. oliveo 6

' 6. Rkdeb,'4':,

"7. Sep 3 " '- 9, IJEIIS { ,

9. DWO 5
ro .llippoldér' 7' Il.Velo 10 '"

20-26 64-34
20-26 47 -36
20-25 72-4s
20!2:5'4r-29
20-23 56-45
20-11 53-55
20-15 60 -73
20- r,4 33-53
2o-13 57- 88
20.5-37-9o

!!.* L ..='<l-t -

' P'_',!1 .:" -.

..! i-Í, i_i,' 1'. Velo 7
. Laakkw. 4
. rrg§.s ,. : .

.-BMT 2 . -.

. Duno 2 '.

.. GDS 3

. vredenb. 4

. Rr{Àw 6 .,t
0.Duindorp j\.

22-32
22-30
22-21
22-26

22-2L
22-20
22-16
22-13
22-LL
22- A

4-34
6;52 - - ..
7-52 t ,,.

6-53 ' ..1 -.
5-58
9-70
9168: , ''
9-83
7 -76

2

5
5

.7

9
1

5
6

4
5
4
2
4

-: 1,_ _ .r.-'

- J.'

I

I r:r,

§rr ., 1...

: . ':,.

1]. . GDÀ
12 . cromvl iet

HVB rès.2e k1a6Èe-B ,. ,

]-,.Post.duiven 3,,. . 15:26
2. Tonegido 5 "- 16'21
3. GÍoen Wit. '58 3 14-16
+. oraniepiein 2 r'-rs
5. Vrgdenburch 6 ,. 14i12
6, rrENS 5, .,,.,. , 16-12
1. DE:o 6 

" 
16-11

8. wP 3 16-11
e..*!TC.3 .. ..-.r \ ,. -16--6

'si-zz'
5o- 28'4146
34-32

18.35
' 16 -26
18-21
r8-2i

-@t
HvB res.2é lilàÈËe r',':i')-' 't)1

1
'2

3
4
5
6

,7,8
.9

4
5
3
4

i:,

VAOE| .,
Voorburg
vcs 6
ÍJEN9 6 '

6
15-23
80-31
6o:3à
58152

18-15 55-50'r 18_1È 39_4ó i.- Í.trv
18-13 s2-{4 --

, 18 _ 13 i 32:.80 '1J- ?/ l

rr 9:jt

2-33
3-66
8-45
5-63
9-.56

ï

, Hvv4
. DSO.,9' r '
. Wagàer-raar 3
: Juventsas 6
, RI(ÀW 9

-.È
J '..

ë
'!
t1,

r'b;oÉc'.s l': ta- 6 48-98 .,' i
18-11 51- 93

uÍg iàE:aà kr"es" 'sr
rIDS 6 ' -', 22-40
ÈaebLir""i 8 ' 

?24s
Quintsue 11 ' 2Z-3O
LYra 6 22-29
Tac,90 ? 22-29
Blaubr zi{are A' 2f-25
Vóorbu5g, L3. . 22'25'
Remg',5" -., .' '.. , 2q-1-4
osc 8 "-; '22-rO

. iIBS 12 , t -', 22: 1

. RKsVtl 13 1',',. . 19- 6

. Í,Brs -8 ' 22; 6

i i!, :'r1r i1..

)!

r') ".,,: r ',Í:-! l. .,'

". , i I.in i\l =--

J , -. -! 7

1

l'- L .t:,Íf1

,I

I
2
3
4
5
6
7

9

ek
. t.w k,.6

Duno 4 . t.],
IJaakkr,, . I
wP6

.,LFIs 7 i.l
1Vredenb.10., .",

Tonegido 1L
ZoeEermeer 3
RKÀW 12,

lo.cromvlièt g
l-1., GDè 9;.f 'r.r

i rr

67 -54 i!
91r78.44-61

41-59
20.!L...50-7:l
20- 9 35-193
20: 5 zz-Lot

20-36
, 20-30- zo-28
20-24
20:23-'20-2i

l^zo-te
20-!4

124-29 .'"'
6L:27.1 ,
s6-25
80-57
.É2-51
"75:67 I. -

131- 4 3
100-51
111-4 6

s9- 53
79-46

1.-
2.'
J.

5.
6.
1.
8.i

10
IL
12

,l: 54 - 88 -'. 'r'
5?-118 ' ' .:

'25-103
31-86 -t =-'

' 33 -103

".:,

,r (!

.,

,,HVB veÈeranen 2è kIaéee " À

,'.. lí 1,, 
'lirl

1. RKsI^í 16 L7-26 65-24
2. DZS 5 18-26 68-40
3
4
5.
5.

riENs 9'1r* Le-24 52-42
18-19 49-46Paraaat 4- ',

oii"r< rs -*i'
sVir' s e$'si,ri
8l'ÍI.'6 r:1 .t
LakkÈ. 10*-t'

18-17 54-49
18-16 40-38
18 -16 41- 50
LA-14 39-62

0

- 'Ji it: ' ,.-\.1 r. i
I

Í,i:!- r,,.''
ei,r| .,:iir1 Í1.'r iJrI,:.1 ií
f ",.':' . -,.- r:1r.11:,:la'.-1!

.i;i 1.ll.r, ,..tt rJ

1',u-!t.,11.'1:i:
)r l :..,1,. '1..-i{,

Í.;Í'.i'í''

::s

:::ffi?-,::."::' 9
Ei BÀXBECT'E >>>>i> neer idein iöó deelnèóèÉL qaven zich lzàlerdagav'ond

culindiie zakerï. Àaí hètr:ririnivbe tba] déden r.. :'{
ploeg Diemel & co, een mixÈure van zaterdag-over aan dd -dàngekondigde sporEieve en/of

uiteindel-ijli:8 ploegen mee. Iiinnaar werd d
geniorei,l.mèt ale goede 2e het team van de
er deie. aïonà, behalve natuurlijk het mooi
dan de sporciwiteitspri j É die dan ook met
zich teqoËd-- doen aan de door de de eko pri
aeetíietréíe' eir irÍteraard de medewerkers die
op Ëhkeld i ontoÈrzlene ochoonheidsfoutj es n

r\'.llr::1...,,.

Fiflise. vooïtgekomen u L Lene 5. Voor 'LenE '7::zat.
6Èe doèIpu iit van Leo van der Velde, niet meer in
verve werd ÉinnengeÉàaId. Na afloop kon iedereen

I

ma verz DATDOcu-eprodukcen. Dank aan a1le
hun BE e =aan deze avand hebben bi j gèdlagen.

een- geE lààgd evenement.

ór<rhe
tP;!i

tt

(
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*^*-#i;'t#'ó"r"or*l #;iiï5l;do"r, z niii' tiir rnrrr ooof 'ïj,l;;'he'i,,'a;'và.iià - ' 't'"
ir-"rr."". 'r""qekondigde tiài"i"g..""a àonàerdagavond 2 junÍ.komË helaas te.vervaltei. pe

;;;;;i;: ;a;;É-;iirÈË;"t' !p p"pËr.i'94 met heË gnderhoid,.tè Ëdsinnen'want dè'eerdàr jeplànde
ótartdàtirin van het onderhàud lei te-.elfdbr ure héE eèn weèk veruroeqd,l vandaai....' -'

- .t;_---. -. r. i.: .... ..1 -) -..r __nt.

EER&Í MTTVOBRDERS: DBIK lix cortxolr vÀIlt Dr .sÉEr,rRiíiiiiBr 'lrri' íog nier àI1e ààirvo'èrderel
f,"uÈLrr. g....'gèerd op het-. v-eizoek van voiige'week dm dè geldigheid, vqn de epè1erskàarten even
Ë"-.à"tíàiàiÉ" àn aàor te."g9y9nr. vapdaar àeze.,Ëdrinhïiíg... 

"..,.-'l 
;rn ;,. ..,: ::; t- ',.
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Fran6, van harte gefelicitèerd. P.E.: omdat niet alt.ijd op heE wedetrij dformulier de
doèlpungenmakers íermeld stónden kan de eEand in werkólijlàeid àndëre zijn'..,:)1Éf"q. eïir-i;

En{DE sBizoBr,ii'ri;.het. eàizóEri zic erop..Àfgezien vaii dè ,tra?iÈióirële jorEani-satbrigehelerr.
kontribrÍfièp!óblèmen ' i s" het 'uiEeinïe1i jk togh allenaal. weer, voor elkaar- gekomen'r -NI+'ev-en .'
twee maandeii,'uitrÉscen: en ohE,-bezighouàen -'net,andere zaken dan voetbal (hoew-eL;, ne-t de wk iin.
aanÈocht... !.) . -r1r . r 1..-Í '.1i9': ,' . r i:r 'ir 'r' '!-r'tr''| r',:
Dank aan alle leden die de sEKo dit jaar in wat voor voïm dan ook geholPen hebben. ook
volgend eeizoan rekenen we daar weer op. PreEtige zohermaanden, bIiJfl gezonC.-enl tot. volgend
E e). zoen.

t: r'rrt:I,
r: , É $U..iiI
,1rí.':',,:.) .I'

Lcrng5 cfa"spoïtën \./crn de Zl\A lcrclöer

. 11 :'. d]r J': ll

HeE eeizoen '9X/'.94 ,íít er ook voor de zaEèrdaga
dit jaar weer zijÈrhoogÈe- :en.:dieptepunÈen. .Een
Eweede.team rnaar de';3e kLasge HvB. Een pluÈPunt
Le team naar de 1e k1as6e HVB, De.h,edEtrljd van
brengen. De uitalag van deze wed8Èrijd is bij he
Voor heE-volgend eeizoèn hebbèn enkele epelere.E
vereniging te'Eaan beproevertr TevenB-zuIlen we a
Boerema. Het ziel er Èoch:.Dadr.riit hecivolgend e

fdeling weer bijna oP. Het seizoen kende, ook
dieptè;unt ie ààrnelijk de àegradatie -vàà' tret
i6 het nog EteedE krinn-en Promoveren van heb
31 nei Eegen Marine zal de beelieeing rnoeten
E maken van deze rev!.re nag niet bekend.
e kennen gegeven hun geluk bij een anjefe.,Í,
f Eeheídi':moeEen nemen.van o4ze ÈIaiener ,rohn
eizoen Èe startsen nets mininaal twee

eIftalleh.
wiii""-àË ""fg"ndé 

6pè1ërs z.s.m. .één pasfoto ,inleveren: iP. KroL -- R: .v.d.'.Heyd-en - i I i
.r. Diemel - À. Lancel - T. MergharE - R. Blokpoe1 - K. Verkijk - F. de VrieE - M. Fortman M.
spa - R. Hatr r:.:.P. Langknap - O..Wic.tema! - W, KlÉnnen. - -. ;.1;'1 ,' ,: ,:4I.3 .i. ..t
Verder rqEE, onE_nog _Ll a1lelr een. preEEige -vakantie meÈ.veeI ,mooi.weer toerEe vrenEel.,en. ..,r.
hopelijk toc voLgend oeizgen. J- i i . .,' . ,í . .. ,". .. ,Í . .r, .rpi

Jrr .Z VAN HET JEUGDFBONT ..,, at!oniàeà róriiartpóriàon:
Paul v. d. Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV.Deà Haag, te|.392.01'54
Bij deèi gehobr: Arnold v..d. Donck, tel. 397.65.32' " r I rr

,o P,e"4.L,8"""!.;"
...1 t,... i--'" ë .- i'

BeEtse ouder§, spelero.

OPGEI.ET OPG,EÍ'ET OP C E T. E-T

-lr.:

.L

i 'ti !s,i--,' - il

Dit is de 1aats6Ee .LENsrevue van:dits eeizoen..tater in,de naand volgL nag- de ,JONG-LENS net

"." t".r'suriík-;; [;-i-ài9;i"pè"-""i "ó"" en è'àn vöoruitblijk- o§ heE-komb;de'. Hietondè] ]' r
;;;;i;;;-;ii -',o'q à.'iaiÍetc- aktiviteiten vàn lait eeizoenl oaàrna ritopt de géher.e ' " 'ijeugdafdelin! meÉ voetballen.' Dd trainingen zijn at €Eopgezeb,'' dé'vel.d-en ,zijn gëelot-en 'en.
íoràen klaariemaak! voor het nieuwe seizóen. Hèt laatsle (k1einé progii-amma) ie : '

À F B E L IJ E N voor de wedotrijden alieen bïj jnaul vld.J sÉéen (3970154);'J
zo epoedig mogelijk, doch uiterlijk de dag yoor de r,redsÈrijd voor 19.00 uur.
À.g.}.u.Ír."-naai.Àrno1dvan'der-Donck(àgze'saz).'l
rrr-uIt.rete nood nog op a" àig z.tt l.ttèr, ,r"ar iENs (i156i314) bij iernand
van dè .Teuodkommiseie ')' '^'' 'r ''J -L' i'-:--' -- ---::l'---;:: t r,,,,.; ' -t/-.-,i .'. ,, . ir: :-' 'S | :Í, t. ,r-:.:-.
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elttsl oatum aanvano tsqenstander ult/thïls .,. velí/Í,oIql,q, ,, , 
=; , . , sa';n k leNS .. 

- '
__----_-----=i-- 

-- 

- - ,4,;L} \ -i_ ,iJtÈ/ _r 1aigij jrL.t {: ,r;:rv^r' r. I} ._:i:, ' ;.;1:,

NWA.J

nwB 2
B 2 '',.*
c2 3
nwC 7
nwD 6
F 1 11

juni
j un-i
juni
,j""+
l9n+
lunaj."i
JUna

t'rglob
.19 .30
19.00

. 19.00
. 18.00

19 .00
19.00
L2.45

eeI

wiirrermuà e't'
)'soàcer soye À
" llilhelrouE B

.l .i''''riiËt"i' . " iieEtviietweq j. . iz.30 '(auÈo)

. .'í-uiq Blelewijk -.,, ;' ti.as (àuto)

.' .' uti' . WeaÈvlietïeg 1?.30 'tauto) ' :

' ,'

- zaalvoeÈbaltournooi -,.uit ..-. -. : Zoetermeer- .-.-. 17,45 (auco)
:'.' . .. .' . .':'': VERTRBK r;rMBURc'.'.'.''. --J -J.A"?. .''17.30''. ": é:''"
' wilhelmus c,.1 -. l.- uit..., , .' weEÈïIièt'iieg ^. ,,7.30 (.iuto) '

wiLheLmu8 D i . 1 ." uit! . . Weetvlióiweg '."- 17.30'("uto1 ' '
r,EvEND GAI,TZENBORD (zie kopv) 11.30-(aur.o)

-- .':..,-1 , !tj.J jrr.i :-;::--, 1,.' ,r\,r,r .r- !F .r ,1:e .. .- :j,,,--'
P
l,l

omdat heE ou
Ier6 moet voor

de velr
hets nieuwe seizoen een nieuw

en lË.',
EpelerEpaEje hebbehÉDe

Y-l,'

.",
io

chópirietia

B- MÉàad -

We, Verzoekèn de onderstaandé spelerg om
z. s. n. één pa6foEó

rop
1(tqet naam achÈerolr) in te leveren bÍj

\t Paul v.d. sEeen. 103 2551 SV DEN IIÀAG.
tt

eI Haitdiouí "/ L. Sendàr ,/
Essiad .f. Gu /Dt

È,:r'rl"r,i"t. - R. Riemen
-eI Haddi.oui/D1 M. eI BaÈtioui

K. Iliev / E 2: A. Àkkabi

rn- ncla -
t

À 1 : M.
B 1 : À.
D 2 : M.

Mere
B2:.
enoun

C'1 : I
Bukman -
'iÈ '.i r, -

I
L.

NiouwG spelsrs r R., v. Beufden ."

N I:E..U.9íl'.8, E'Ir F T A L L E IV.>>>>>> de',komende week Èoch nog wats wedstrijden -.'
met'dé":nieuwe eIflallen: N o cuàÀL g diÈ zijnNI E I"de vaEle nieuwe ÈeamE maarr een
selektiè'uit de béschikbàre spelere' In auguaÈuE'gaar we pa6 echE. Eelekceren, Voor
bovenBtaande wedÉtrijden verwachten we : .: ^

O P'rS T E L IJ I N.G E N . r'
J
i

NLèut{ À | R
H. ouahhabi

.d. Berg - N. Degermenci -
T. ozdemir - K. Ruward - J

.r. v. dienen - J
. sandiforE - s.
.-"W' r I,EIDER

. Iloutman - M.
schaapveld - R.
: R, RornbouEs.
li, ' ,, :

MaEtheijer -
de VrieE

* 'ï"I11ins;í:.-- i ÍV I

Níèiiïi--B---;': - ÀkliàËi'-::lw;- Dààmén- .-.. D' DJae.lani-:'--F,.'Duran' - K. -Elakbi: - -I{: Groot l- .. '-t È
J-.eI.'Haddioui'-- It.'wig., ir_ei-jagn -; -r.j1 !,11t._È1!;91.t"r.'- R. Nianat- -. L. Peek':-.r. pro"k -- l-.,
4: Èéri':'-c. sprocké}: " - tErDERs : À. 'E-Gravendijk en-F.' sÈa.- -''

Ni6uw c : S. Àlaca - M.' Batbioui - J. Brittijn - F. cijnbje -M. v.d. Donck - t

M. Dijkgraaf - K. FonEijn - F. Gasuii - M. v.d. heijden'- P. í-9!t - I{. Leder - .- ;-
M::tÉÉkè Schipholtl - N.:.Niamac -,R. Oened,- y.:Ozgoy - J. Schelfhout - D.. v.d. Steen.

: ) ',. r .. i , | ,.. .. LAIDBR : F. GrenE
. a.rrar ' !

Niorii'D r M.'ÀÍ66aEi -'8. Bribtijn - J. DroeEen -. p. v. Fe66en - s. GonbaulE'-..aI. Guenaun
R.'-Jarise - R, Kaffa,-.rR. oeldrig - M.. oemed - R"v.d. Sande - R. Smeea -'C. §Prockel.!. ,,:, ,.. ..' IEIDER r R. Hageraab6. ,

rrl N E E N'À L É E U À À IJ B I G E N B R o E K 'r E.EI R O U S B U' U E E lll

K L E D Í.NG R.E f O UR r'r," dè jeugdkonimiesie miet nogal wat kleding bij de
diverse "iftallen/t"amE. Een veizoek aan dé Épeléra/oudere om thuis eeíe goed'te kijken
of er nog iet6 ligt wat eigendom 1s van LENS. Te denken valt aan :

.: A 1 :. eponoortae€en - ehirÈjea,:, inlooPBhirEjes - broekjes en ÈrainingBpakken.
'.1-"8 r ,'shirtjee en broekJee. :,".t- : a -+- '- D :. : ePoneórtaeoen. .1'. ,' '-

- É i tZ.'F.4ir, dè.shiitjee meE de.leclame " cbqp, of ciamérl-,- . ,- "-,]' "j'-,ï -_ r .'J . .,:' ' _'

o."-r,"Jri .irJé., irJ'*".ra.i. trl."i"i"u^rràr,,'eponeorerrircei o.à: 'etaeÉànaer Èi"." 'fg

L A N D'Ë L zi K E'V ö E r.B'a r' D A c bii' Psvop zELdes3$l >>>>>>"
ve hebben. nog sbeedg .kaartsj eB. Ze-,Zí)n §-B-,è-EE-§; a1leen het vervoer moeE je zelf
regelen. Het-iÉ de moéiEé'wàard. -InteresEe ??? MèId je dan bij PauI van den steen !!
oiÉ.kan nog toE 3. Juit .(bel..39701s4) . , - ,r 

.

.L E.!I S C 2 If À-à R;, 'L I,r{.8 U R. G; >>>>>.>. op.yrUd.g 3. Jurt het laatete reisje
van diÈ Eeizoen. om 17.30 uur verwaqhÈen we oP LENS i S. Alaca - F. cijnEje -
M. v.d. Donck -,s, EEEiad - K. FanÈijn - H. Gokkaya - S. Gopie - À. Hagendoorn - R. Oemed
-Y.''ozqoy,-:c.'sProckel,-D,.v.d.Éteen.

en blauw) - rMeeurri6Eeí - "'E Karrewiel" eEc. Gaarne allee uieerlijk op 5 JuaJ. terug oP
tENs. wij zijn vanaf 19.00 uur op IJENS aanwezig.

WaÈ tooeÈ Jc uccneuoa: een luchtbed (geen streÈcher) slaapzak - pyjina - EoiletarEikelen
(thtee Èournooien ll!) - drie'-

e drinkEn en Èe Enoepen voor
om t 20.00 tur weer op IJENS terug.

- voldoende Ëchoon ondergoed - kleding en eporÈkleding
handddèken en een zwembroek. fn een aparte taE ,' ivat E

onderweg en lr 2o,oo zakgeld, op zordrg 5 Jual zijn we

\;I
.. -:è
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.LEÀIS .B X, e ,E P R O Ilt,O .V,E E R D ,>,!,' eindelijk is de beE1ieBing sevallen..,
Àfoelopèn 2ondad gpeeldd VI,C'BI. rièËid.ni'Í.-'een beeliesinàewódé.trÍjd 'iq. de 'rierlenging, paó'I
.r.Írid'. zii ËIiíï;; ;drie,'iri de hérde ' landelij ke.divieiè. Hierdöor. lE EÈ.eèn Vereterkté'-. "
iiài"Ëi;-+k"ii'iàiilà Ér-"rir'à" B-piombtÍ-eÉIaà . rJENs Br pióïiÈe'ert hiérvan, .,en,kornt.J 

t"'' ,'
iolgend jaar dua- uit - in. de . B- PR:oM9TIERI,ÀS. a__.__ _r-.-: . 1..,. ï n.trÈr: .- - t,i.i , -..i

SpeÍèrs !p l_e_idgË.van_1f .deze p1ek, a1qlgg 
, 
GE.FBLICIÍEERD l!. "..' 

^., )-,:.' ..r .. ,,-,,:1 ,. ,. r,
,;. .7..:41-., t i ,-,.,,,.. ,:-.,ri; ...-.- '. .r \È-.- ' -.. 1 ' :J.iJ,., ,.j.:-.-.-.. .:1

CROtMftlI-, ea,- FAUIrEàNDEL.. ={Er fi À 8.R E- W- I E L >>>>>>-:'.t KARIEW-IEII aan het .J.;
ÀImelopleinr iE,.weer. behoortijk. gnrL' geweest. met hèE weggevèn YaIr iruit 944- oLEe j.ug{. . , '.
Zowel; àe.:E:..aIe de Crklaesorà profiÈeerden hieruan op hun reigjq lraar Limburg alemede...r.,.
LENS:.c3:.&: C4 È!jdens hun"-.supen eekend. Hetifruit Emaaktse_ weer. opP?-rbeBq-._lPY9,_qllemaal je ..
groent.en en fruit, maar ook rauwko6t, halen oP haE ÀleneloPlein bij 'È KARREWfEL l!!! ,.

L' E V' Ej-.ÀI D'i.G rÀ- N Z E .N .B O R:rD >>>>;> de ondereEaande í F-kIaEEerE hebb.en zich r Í:i'l
opqegeïéí vóbÈ"heti Ièvend lcatizehborà wac..dooride.HvB gèorganieeérd wordt oP- "lr;'1.,3',i 1:J-'1"

"Àí"ia"g 11 Ju.uí: j D. àrslan''rR; - ten Berge:'- ,r. BruyEtens r : M'. '. Droatsed - M.i Guerrero ',-,
en T.'Hàsean.'À!.Ë leidiet)ere ga'àir rnee : H'.' Een Berge en ,f . BruysEenE. -,' )ri1'. í"1 :':.,.' '

.I O IV. G - L E Ií § >I'ji;itnàs eriede heuleh'eén àantal jéugàLèiAerij,hriii:bijatage voór-A
deze editie niet ingelewerd. Dit iB onze laat.sÈe mogelijkheid om er nog een E naar te
vraqen. Lever a.u.b. z.tcEdag 4 J'trat dit in op de médewèrkersavond. Deponeer uw Ëdpij in
de àroene brievenbug .achterin anE klubqebouw bij de kleine bar. Een goNG-LENs zonder
iiài;+É;;rtr,.-";=ij;'.éà;"t;;ï:,.t.':.'roazl^r4ry -rcfr. Nr,Er;'1.'!'!'.:;i;]''..,'".,;:,.j:":lïti"ïi

B E D A NK Í : DE IIIEDEWERKERSÀVOND >>>>>> op zacard.g tl JuEL woïdÈ de Jaarlljk-
6e medewerkereavond gehouden op LENS, À18 het goed ie hebben a1le meder'rerkero pereoonlijk
een uiEnodiging onÈvàngen. zijà we u vergeten en benE u w9] een. medeterkerrbel lCan 9Y.e1 ;Í,r
naar paul rrld.-Steen of kom gèwoon naar LENS. Vanaf 2O.OO uur iE het klubgèbiuw geopend.-

r,1vànàf deze plaatÉi.-wi1lén wij:'iedereen aLvast bedanken voor huq i1zeqli4qhet.,; -i., ,!.,\l
afgelopen eeizoèn. ÀÈnold v.d.,Dorrck'en PauI vid:i steen zullen hetaag ,.(vinde!! zij) nlef;r1
aaiwezig .ziljn'omdat'' ze rmeÈ'C2 in..Limburg -ziEten.. Edwin Kuik en Ruud vereecken zijn.er- -!
echter wef én ook-en aanapreekpunE voor jeugdzaken. Nogmaale bedant,. een fijng, vqka4tie 7r4

DE .'EUGDKOMMISSIE ]" ',' ' ] 1I.

YERS&ÀGTIT

en coE het nieuwe eeizoen f994/1,995i i . 6I. , ,r ,: '..r ,'!'ljfir'1+;'.:: t. J- |

i:,--, I {tr_Í.! '-

:è. ' l'!

S:}i"/'$YfltrïlJ-i Í1(l' ïà

' 
_ -r ' tt'

'd i,ilihi?*ï s#rC dd,'1

:à1,X";i:l$;í1"5$:iààBïi::3 3:ïE!:i',Ë:"Fi;;riailtlï'iiii3$:íflès;r":ii:i3'rï,'flEgàï.rii$EEà!e'ï
f le6í.è'a1dèat !'gemaa]<t.,. Er$rerd.: f;]ink.geechu9 r:.SlEp9!91 Sl _rl'Se?gPlFlt:,., -. 1.1r.:::!. 'ir.t; +Jr:arlï '
Over deëieëultàten kàn'ik korE'zijnl wanE die''waren: nu' nreEJrom',oYer, naar-lru1s Ee iÈ:,tir rrËr
echrijven' (tournooimoe ??) ,{ilËfiÍI$;l'ÈlrJ ?$HIvgï *ri"qg,e
Í,4eL een combinat ie- elftal (C2/C3 2e jaarE) naax Àl-phen waar Ju11íe ongeelagen winnaar
werden en op.L,ENs (c2/ca Le Jaare) een lnEernationaa] tournooi waar de 4e È1aate werdvèroverd' .. !ss;ï r.Ís $tsqIIh
C4 Epeelde nog vriendechappelij k tegen Engelsen (PrinroEe FC) en veraloegen dit Eean net
primà voetbal- (earnenepel en zelfs de èuiEensPelvaL werkte) met 5-2.

. ,J-: ..1
Zo het seizoon zic er op en bedank.,liÉ. alle chauffeure, de leidere en de va6te grenErech-
ier Kees. Een prettige irakantie,;.Hét jaaroverzichÈ Éunnen juI1ie Lezen in JONG-LENS.

.i'- § I t:.cEEs - <'-'j' :i'- '1,t':7'.' '. "' .' i

=ia*\, /
LrNs D blt !ÍJORBA!Í[ -.1 - ,/

Ë;G,p."-,.t"rd.gJ8{'eivondinBoekoophet,FLoREANTPUPItLENToI,RNooI,P1aatB.À1
,ró.q i,o".t.r, onzé D2 àh Ds.aaítreden, n1. om 9.00 uur Etond de eérsle wedstrijd oP het
piosi..m.. r- ,r"l-i ...{_J _f- , . tt.§: 

.
í -1 ,< '-<í 

1'ï "z '' ''
Floreant iE een jkÉieve ,tcíuu, nietredn 'frét r.FNs vergelijkbaar aantal j eugdel-fÈ.àlIen. En
à;i-;;' ;.;-"kÉiu". J."'ga"à*,nitéi" op 51o-:ai'rt'ie wàs wÉL merkbaar: véel-touri'rö'oiel] 9l?, -andere akÈiviEeir.en vindeh'ër pIàatà. Zo-ètàat er voor de pupillen in het weekend vàn'L7
luni no(, een epeciaal 'Pupil]enw'eekeild' op het programma waarbij ze lekker kunnen BPelen,
àol1en ón,.Elapèn,op het eèmËfèi.. oàf kélen we mèt Eoch lvac jaloerse blik naar heÈ nieurre
ieuqdhonk; éèí epeËiale' iciuàaàimte, 'grdnàbnd aan de kantinè en de j eugdkommiseiekamer,
íaaÍin o.à.',tafei;, voeÉÉa]-'àri. uitl arÉ' déepleei.a kan worden ' ook beschikÈ FLoREÀNT eind6
vorig jaar -9yeríeen schiÈterëndé grate k'auÈ-gn" met aanbouw. PrachEig! Het is hier in de
groEe sÈad:Èo_clt vJeI behe]'pen.. .: it,t

Het Eournooi zaE prima in elkaar: wedEÈrijden van 2 x 12,5 minuut, lfaarna een half uur

de l,ENsrevue Pagina 9
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ru6t.. , op 
rite -i.iiietereiaÈ verden moesE oz aantr'eieï tègen.'iroreànï (2-o), cstv (B-o) en -'"."1.

DileEEa;r (?-o) . VerptetÈërende uitalagen in het. vooideel van !ENS!'Vol beuonderin! we.rd i
er gekeken nàar de bàlbeheereing en eamenapel van one team. ze E1eepÈen dàri ook de-le
piijÀ 

"in hun poule binnen. cef;liciteerd!- '
bs Éraa .an t"!"r, Floreant. (2-1), sportluet {0.-5) en Dso. (o-b) an'eindigde aldueí op'etin:
Èweede plaatE. D3 speeLde laEer op de middag Floreant voLl-edig van heE veLd (10-o), ,ieaE.'
bewondering ontlokce van de legenèlandere;.voor3l ,de echeidrechter van die wedstlijd,
paul Milte;burg, ' oud- LENser, eí cegenwoordig' Jeugévoorzieter van Fiorearit keek tó'cÉ íeI)'l
z,n ogen.uic.(en vïóeg zich Etiekum:af of et niets een paàr e§elere'uit hogere Èeàms ,.r' !!
neededen'. .:. ) . lNeó, Paul. daE)waE niet heE geval l Later.op.de middag moeEt D3 toch iirog we1 ..
een' nedeflad§ incaÉseren \r'an Dsov (0-1) .: UiÈeindèlijk eindigden ziJ op een 2e plaatB in :.

Wat hee]- poeitief .werd erilarén, was de uitreiking varieen pri j e je . Vcjo-r .de ninÉrirgepaE-- '.i
eeerde keeper van elke poule. onze Patrick van Feseem (D2),,wa.9 va4 zij4 poule de bèBte!
Datizo'n prijeje 'e middags voor de nodige spanning kon zorgen, bleek bij hat gelijk,,,
eindigen van gliee keeperg..D.m.v.. pingela moeaten ze elkaar . bes.lrijdeE. ..Èot 8 keer Èoe!

À1 met aL gen geqlqagdogit.st.apj e naar BoBkooP,- tnet prinla resulÈaEqn! U .", Í.. ,:- , ï: :í l'

ta

oe redakiÍie, :.,, f.i. .'. 4r ' .-,,
op FTor.aaJaè 7s 's Dldd.gs àca tack acàÈcr gàbtcícr rzal ó5a va.u do r;rclora v.D D3. wíc hcL'
rigt ka! coDt..c| ot aqDGD aet Àló;rË ,ÍilÈas.burgr' (c.7.' 327.32.85).

:..Í,r-. , .iÈ.. i ,' c : j -, - ft,:;.i:-"1. '.',-ri',i -,,. i.Í I _., 'ï. ii:: .-

Í,Eirs '83 ( r :[ an Èoulcn)
-,,, 1q-!ir: ,. !

onE LENs-touríooi en daar veioverdeni we de ééreEe plaatg door overwinningen op tIIiíSH en
DuiÉdorp Èv en een gelijkspel tègen E4. celukkig wàa Ricardo,: na eeln lanle bIèseureperio-
de, weer van de bàrtij.. zo diE lvaa her dan, althana voor vraE betreft het voetbalËeizosn',
MAÀR we kon6n nóg éénmaa} bij elkaar om Èe.B-o I{ L E N.
Dit doen we op zater&g 11 Jsh{. l{e verzamelen om 13.00 uur -

(t uur 'E-midàags)op lÉNs "i g.", dan naaf nDe Hofetedeí in Rijewijk. Je rnobt alleen geld
neenemen om wqiite drinken. Kan je niet bel rnij dan even thuis (3883531) . i.1 .

'r{r 
'-1"

. :t -,MEr,iS i. ': ',:.i... : ::.\ . . ;_ I _ r t...., 4 ..: :.

De redaktie van de LENSrevue wenst alle lezers een fiine
vàkantie ert"ontzettend veel'plezier bii de komende liIK!
Graag tot half auguistus_ wanneer wii weer.met de volgende
serie Íevues uitkomen.

Albert en Cees
.t

Ĵ

$t01
$to0§

"Ti
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DE IJENSREVIIE

iIONG .tENS1

Í vëekblad van de voetbalJererligirg IEt§
6t' jaargag, IrrrEr. 43
L6.jrrÉ 1994

,{

- trBII.9
HOT]DT LENS T'OITG

Et zo is het @k, uarrt wie lrrerkt neu jcrEe
ÍEnsen, blij ft zelf jcng en gezond lran
lijf en lederr: celuldcig Ien onze vereni-
gjng net, troÈs .z-eggen d"I jqS en crrd jn
goede,harrrslie SaÉr^er]<èn en. dat daarcrn

T.ENS.B:R IITST l
\

,onaer bovmstàbnde titel \Èrscheà.35 jaar
iieleden de eerste afleverirE rran $,at'ru
'JCIilG-iJEN]S 

is, Alles over de verechi'jntg
.van deze loiant heeft u uiEgebreid ]oJnnen
'Iezen in een afleverirg van EIÀSH & BACI(,
welke eerder i-n de L,EIGïevue rcrd gryr-
bliceeÉd.

I'

Í

crrdenlöaar, een seizoen zcrrder
,TONï3-L,EIiE,' het zcu n.1. LENS-cn-

. ,r waardicr ziin.

-rr. {rners iedereen, van jcrg Eot'' '.'oud , kij]ct aan het einde van
hets sejzoerr, rrit -naar,de"ze editie wan -de LEIIS-
revue en zo kunnen wij alveer deze slleciale
LEÀÍsrevue 4.1 . ",JCtE-lENS.,aan u aanbieden.

. ri :i jjir J j { .,,;'ï -:r

wij, a1s redal<tie. w:isÉe1en net aLs aIle (?) ccxrmissieleden even van eEoel naar haryttaE
en r.lensen u veel lee$fle7ler, -een pretsiige (vcoral zcrrri. ge). vakarrtie en tot1..volgend
seizoen.

;TE BLI;TET LEZEN ! !
}-r Lri.., ir!J

,: f.ir.::1,:j : L, at
de lJEÀIsrevue pagina 1

P. Bos t
Íet.: (o7o) soalàr,62ÍïI -',,, ", ,-r{..ry/É,..:.. i
sèlcttie zoterdig'r'' f'ha ' '' -
vàcatufe

15 50-: .! T-et.,:i(0ï0).197 0l r5q, '; ::

,1

\
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ï

,rONG.LE.aIS : HOADT.LEÀIS ,f ONe.
'.:'.;--:.t ..,i'r Í .31'r;tELr. ).1 , I,i) i ' .i: i ::t .ir ,; r'll j'.rL1J'i.'f:'r.!I '.I't'r;:r:'

I\tet gerErEde ge\eIens begrirnien wij aan deze ,lGti[i 'LEtrts.r. We] hetÈËín èen seizoerr'achter de
rW rEt pieken eÍr dalen. De pieken wan het afgel-c6En seizen uaren o.a.:

,.if l(}:i.,. i..t{rÍiÍtrt.l :-,t. :..t {- \ ldi.' .' 'i,),) . .;:r ,.,, *, í 1,:, ri .:4
1i.r r,ri t =. 1' de'.prqrptíe;"rran Bl-en.Cf.naar,,reep:-de B+prcfiDtieklas;en piqle ct.,-,'11" .t-r-ii.; het .kanEioenschap. v-dÍt.Ïltt.ls D5.:' ;:1Í'Í, .i; ''. Íc,r ;, i'',-.. ii! -

., i' ,r'.. -,e',a.rde:lotirrg rr,roor de.c-§én/Èéén crp en.de ;neidenlcckaa.1,:cp LEI,IS. i -,-;-i:
- het truosportrjrgtcerncoi rret, pfuiksteren. -. t 'r':, r. ''tr.:.:r . i , .i .
- de herfsEr.reek crdanks dat er rrcga1 r+at F-klasses vegblevEn

'il. ï :,- ''.,íisheEr.sinleijdà=Írfi:est,',de vossejadrt. en de zrangnrtijen,r-' '- 't:;
r/mr de C-.gn D-jeugd'.;. " i i.:;,'.'. ' .l::-1";-ro'ï '' ti i:,rl

- de reisjes van entete jeugdteane naar Limhrrg.
'-t-. ^ir:,. ''" ..; >(: t 'i,;,r . .' .' ' ,*r ' " l.it., , :'

De dalén .zijn mki gEÍnald<e1ijk cp te noeÍEn. 'Te. detrkèn.vatt aan o.a: i.t :! - . . . ,. .r:-r.it

,"--1,, r-r- . . I ' , ..r.i- ,., r, .., ,' -. tÍ
',.,r ,. I { r. het :i-rwu1Ien wan.het'treidersc}:ap .tran LENS'À2 ón 82. : 'r. I 'r'll

'i. -,, :-., r:..'ide fuwullirg .tran de traínÍlg vbor de lageJíe'C-en D-jewd,' .- "".r'.':r'
de slectrEe ancel-ai-sclptfuie-bij veel jeugdted$ (ciuAers) . , , .',1

- de regen a;m rode en gele kaarten bij vm:=l A1 en 81 IÍEt als gevolg
veel te veel .schorsingen.

'r:.,; j -'--:- de sleclrte,betaaldisciplhe rbij veel oirlers vzÍn di2e, jeugd.,:. ',.
;:r . ." ' -"; a het gebrek, a.ln uedeuertcirg v-arnrit,de irercnig:ing cÍn zo'n gÈote jeug-
i.!.ír, i;' i::r dafdeljrg iàaaierde te 'hcnrden. '. . ' ., -: i. -,. ."giii-t '. ., . n.. .l-.:,- .::,: de vele overécttrijvinga: haar anderc vererÈg-jÍEenlaan het'èinrt-rhn'
.,-r.rr)r .. ï,- ..rl ètt eelzoer en het'getrelí rran sctrmige clulcs aan cnze . jeugdspelers.
{,*..r ,'1. .rtl- ' _,,,. I :, rI. ' i i ,t '+.: . I ,h-,

;.... Er wàE beïgen llerk te verzetten door een te klein aantal .nedeuerkers. Hiérfuo; i
bLeven ec zaken,:Íiggen. DaÈ is, rreel verveJ.eni en wij zien daE. ool< geJcelren omar Èiia' r

onEbiËei<E. crn ;er.iets aan te doen. . ,, -r . , , ir. :, r ,.ít
'.'. tj;l'r ,- ii :l ' j.. d-:j.r i'l'
I[og vervelader is het dat de passieve-Ieden, vaarsder oo]< We1ers rrit de , I .:

senic,renseleku.ie, net een pilsje aan de hand aan de bar ongeruanceed kitiek gevenr Èp
heE klejne hardwerkemde kader zcnder er echt Íret heE kader cnrer te praten of er ook
near iets aan.Ee witrlen doen. , -iA' , l. !" ii!.'

r-,í. "rÀ " .,r , , -. ï/ . .\i. ".!I! STEMMTNG TiIAKEN,I ÍS DAT 8N...... DàÀR B,IIIEM wT;T STEVÍ,G VÀÀÍ J J !.ir..-.ri.í"l itq-\ --1.1: 'J'!: '

,ffèit blijft dat er rrrcgaf . wat lederr zijn vertrol<]cen rnar anderé verenigjrgen. - I{cE
nmit- c,Ës deze gzogp zo gr@L i Dit rÍEet niet allleerr cms te'd€mken.geven ÍrEar Eo(:h. ook
de te grote- go€p:passievelSrgen bjrmerr onze vermig:irg. ' :

r d. t'
. - !..'i '..:j: "I(ctrt, er'rliet neer tulp dan zullen He deze hr1p. nreten gaan futuren en dats ]<ost

ge1d, uat, bpgellrst :zaI nreten ltorden;drcr de leden rran LEtiE of !è voifen een kleiiiè:.,
vererLig.iry die prestatieE nieÈ zo belangrrijk lrfuult. I .,"É*

I -i., Voorlopig wiI1en wij ook volgierd seizo€n crue sclordere er nog crder zettën" naar
fEpen dan r,el cp rireèr Lulp wan de L,ENSIeden en de orders. ' ' k - "':: ,'r-.': ..: rrr ..' '',i,

, : 
" 

Missclrieri -een r€t'sfiÈere cpenilg van deze ,fOlilG LEI{S naar deze is o.'à:tÍ{
irgegÍeven door het grote verlies aan jeugdleden irt de afgelcpen neand en de onteidld€-
lirgen jn het afgelc6len seiz€r bfutrEn LENS.

. t,-- :
DE JETMI(OVMISSIE. I
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', DE LENS-E,LflALITEN Fr, .àe iR.ESUL,TATEN' -
,ï!/',')\, UIln.] iGUOfi : ïl!i;}.ri. itfiti"r'Hoewel jeugdvoeÈbal eigenlijk bedoeld is om op te leiden voor de senio-

ren . (bi j LENS, Iukts ,dat uitstekgnd) ki jlen heel veel , spelers en ouders ,!i..
,Ëochr, Íneer.-naar lde tdirekté, resultaEen ,en.rde 'standenli j sten.:,r..g "f 

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

i.Í...r1 Íit'r',\-:t; irryJ:j L:;,.) .;'.;; [:,;- !i .J:di ,.rïn ,,' .!;.l.r i:J ^. a 'rj:) .r.r .",;ri - .r j;:i rï].:
, Soqls Ís dat .jammer maar vaak is .het. ook we1 te begrijpen zeker aIg

er een -prgmotie;"en/of..\ampioenschapr zit aan i.te , komen-; , Vanaf de D- j eugd
publiceren.wij ook de standenlijeteil rivèkefijk's .op ,LENS eri vieren wij
protnotiës' èn- kaqiioenschapper met,.-dnz'e j eÉgdteams ..r Toch hoeven presta-
cies niet bepalend.te zijn:voor,-een: geslaagd' éeizoen':r .+ 1

. -.;',rc lCir.;ti ;iy,'^.'..r.i?l { ..'.r* ir*z-.; .-, :t i; ::.,Ír-l ,.':; . '-rli:-lx:.i ,.1;

Er zijnr.àok !tseams §ie-eeà' heel,',Ieuk 'seiboen'.r hebben,:§ehad en die
toch zeer regelmatig hun'wedstrijd verloren''. '.' 'r, '.: : , r,-it

, ,-1L' -'l t : :,ii íÍí :-'l':' '''; 
":: 

, t',\ illrï -l ..' :'-i
Zoale altijd echrijven wij heel kort iets over e1k jeugdteam. Lees.,.

het maar eens door en', wíe weet: hérken.- je..e::rook wgI..ieÈs 'in." Vèrvo1§ens,
laten we ook lezen wats de meeste leiders van hun team vonden, De een
schreef wat meeri.;: :de r.dnder. wat, :minder,'en een paar schrevén helaas
helemaal niets;. Dit:laatste ..is -de eergteï keer -en dat" vinden wij echt
heel j ammel..,,Helaas, :i r'.=J; " i..... Iii-.,:'.-; "i'i .:.-:-riC.{. ',Í,1.. ..

T; ..,!.+. : 'i- 'i:.!n lÍr .,- i.' I'.'r,," ' . 
t.- : t.. 

", ,:ï:.:. ;1,-,_ .*rn ,..,",. - .:
r,F,'.,)' trEMS à I" : VELO wae orÈetwÍËt de bés d ploeg in deze dfde-
:,:J '"Iing ,maar,LENS A1).had. beEt';'op, de. tweede plaats kunnen eÍn-

,.-íJt -is,r 'ÍL
)l : :i-j.r

-ría

digen. Het probleem. van...dit- team .was vo1§ens one een gebrek
raan 'idiscipline bi j.;,een aantal. spèlers en , het ontbreken aan

Iternat.iév'en..,Te, denkéri vaf.ts .aan ..een . elechte traïni ngE ar-
eid/opkomgt, slordig omspringen met. het materiaal en een

:r sLecht, gedrag,, in ,de -.wedstrijden. met. a1s gevolg -veeJ. r te veeL
:r'-+-ï:.ri gele(26) en rode,(4) kaa:rten en"daardoo.r. ook veell :te veeLr'

schoreingen. Zo krijg je dus nooit een echt elftsa1 . Dit moet.beter: ,Í.,.; .

volgend seizoen. . Heel posíEief was de bereidheid van een aantal spelers
om op Veel zondagen ' LENS,,2 en 3.

,_j ...;;'. -.t.i ,.-}-,...,i,-lÍj .. i

.-;: : , 1l ..-'-,' .,-.; r,:',a. '. -' ,d'.

te heIpen., i' .r.É- .-r. 'i :1r '. '. i-r, r.,'

;í.. , ,-i, . .L. ,: ..; :: : .. ,;. .'.-' . , . ..,11,. l
1-, ,r -r. "......t!-. .i i. -. i _1....-. . i_-.,t;.'r :-.r

1

J'

Ít-

&EÀIs À 2 : Het- vinden van een Ieíder was het grootste .proble'em
Àangezien we dit 'wisten werd er een hele lage indeling
aangevraagd'en gekfegén,"v-an de HVB.. De méestd wédstri j den=r i ti:'.ï'
werden dan ook simpel ger,ronnen en leverden weinig problemen

'1.,

op;a1s..de..:scheidsrechter€ solts waE,door de. vingèrs'wilden'r.i
zien. Was'di.t niet .zor dan wilde het ook in di ts. elftal -nog- .r1,
weleens mis gaan. De accept.atie ,wordt. helaas . steeds ,minder -':,.;r

::, :ii,..,Í -,. :'' .'. .'";;Í .i,.,'-. ;. ' ., ,:í. 1- ,, ,1, , ."!.,..i ,-r.. ,:

-{.)

, ,.EEM,B J. : Promotie,naali de: promot iek:Las was. eisenlij'k de:-.
doeLstel-ling voor L,ENS ,81-.:rDiE. is ook, gehaald en itiusr een . .
kompliment. waard, Er werd vooral in het begin heel goed

': gevoetbal-d maar hoe hoger' de,.spanning opJ-iep,, zowel:,binnen
ale buiten hets veld, des të'. onrustiger .werd'he! in'deze : .,...,
groep. Met als gevolg minder voetbal en ook hier te veel

-. gele (12) en rodel (4).",kaarten. , ifammer .hoor-' want: het köstte
' jullie'echt het' karirpioen§chap. '- .[ ,,,r 'i-.:... .-J '--i'-, iÍ.*-,r- .-.!l

', lI r. -:f..Li ':': ,- t.*:';. r-- "'; 'f

Í,ENS B 2 : Ook hier problemen met heÈ vinden van een vaste l_ei-
der. ook daarom voor jullie een lage indeling aangevraagd.
Toch vielen de lesultaEen t.egen door een gebrek bij juIlie
aan de wi1 om er echt iets van te maken. Gelukkig kssm L,s6 , i-i._.- ";
Meeuwisse en hij wiat er wat meer lijn in te krijgen,
Jullie lieten toen ook zien dat julIie best kunnen voeE.bal-
len. Een kompliment waard was jullie trainingsopkomet.
:;r .i.i.. .:( 1tr . , .t .:h
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i'r';rEEtrIS G 1, ':.;rPromo!i:e naar.de;.§1-:poul€ .wa€j'het, uit gangspu4l,i'I,i

{i}
v.oor iditr"eIftaI , ,Dit. ,hebben lju'1Lie' gehaa Id en: daE is, dus. r,..
ook }een,t gïo-o! . kbmpi. :tmentr..Wa_ard.: i,JUl ]iq., w_afen : ër ni_eÈ.; È'e - r.-,.1
vreden;imee .wanq-he.t ;kampioenschap glng :(onnodig) . aan juIIj.e.
neusjivooïbi j.;' .Son1s ;ilrier-d, eI, te "VeèIi àe r nednfk oÉ. het f[e.ieke'
gédeeIÈe; tgelegd en ook,r.werd ier,. eoms ,!e .v_qgl..geie4geeró -op;....
besliseingen van de scheidsrecÉtere. DaL 'fraa:. t iè.,uit .j'e-1.í ,spel en levert bovendién onnodige rode (2) en gèIe (z)-
kaarten op.

ni. "
tr,ï.

en.n

l r;', È:Í

ii:,r) ÍÍE.s l1i.-r p.ii:l;rr i,'j r I si' riïÍ: ;.,. . ,j. J:". i, I :t-. '. ? ;J ?.: ,,.:
ij{,i:hsir -tttrh liJ., ?§ ij:ru'l' . í'.riÍ!:.:r.,.: í,:.t ';i l. .:)-.-'l} t, 1a .1,, ,Í. .-), .
LENS.í C' 2 -.ztiEenr: el,fÈa.trr metr;ïe.e_f. eers_Ee I jaars C-klasEers wat _ t
hoog werdt. ihgedeeld ,en,.,!ía§,ittlovendien , twee-,.keer 'in.. de .w€ek- :.rl
zcid r-gaan, traihén ,..-,.A1'lsnetr .tbleek C2 ,gped " 

meg "_Ee kunnen, .i_n . : 
,

tl\r

poule C4r,:mèt..yaak1heë1 .,Iqrk v-oetba.I . ,..Toch . gingen :erj .!t'e, veel,
wedstrijden verloren doordat jutlie baltemporen fyeieke i'L:il
weerbaarhe id Èe laag wae. Dit moet echt verbeteren wil je

hogere poule goed meedraaien.
i,rqr. -., r?r;-r I-i q :r.rr i r :i r.-i.:: i, r,ri. ic .;,.

?l;ti I ,.IY(ÍÍ, l ;t L'- Í.u i--;I . . 'l .í., ,. : l l-:.1-:rr]-:. ,

trEMS Ci,3 r ..Een'"izeer e.nEhous.iaste groep:voe.tball
ook de meesteispelers trouw, kwamen .trainen.. De
in de kompetitie mochten er oók best zijn. Bove

e.rs E4?r,vë4 I
reejultaEe-n_ -,,0

ndien een

i ii

t

I

groep meÈ ouders die er altijd bij was en zelf8 heldiJ.euke
aktivitèiten tueLj jul.I.ie;deden:; DaL rer toch-zoveel dpéIdre
de beneninemen begrijpe.n" wi j " 'dan ook :recht",nieL. ilamdèr
hóOf .:i ,1.,3:r;rr .; -.;-.-ri;. .-. I I -r., .,,. .,.,,^ . : 'ri1 l.r

C.,L.. !.r.ÍÍ ',1'.'O n-i-) ,.i I l,),r i:

LENS C 4 Met leider Frans Kaffa ging het best r"rel lekker
met dit elftaI . Ze1fs het vervoer was meesE,al geen pro-
blbem:t Ook;Qróf iteerden Í.j uII,ie.. mee 'vELn de nevenaktiviteiten rl
van LENS C3 . Toch:VerEr.ekken- er;:ook vén dit . efflal ,,heel

r: r.i I r --,rit

r irr:1irri 1 .

t, i "l

t i-Jt

u!'

'Í àl

d_qi
!,v

rV!:ïè

vèe1 B

rii'

fers naer éIders r ,'Ook ditr:begii jpen wi j . niet. ._,echt .
.À

..r i .l

.LEMS D'1 ::Ee-n wisselval.lig .el-fta'I.. -Som§ .voet
baldènr;ju]-Iie echtt.heel goedr, maar'.af . en 'toe. wa6 :heL_,"tochL
echt een etuk minder. De basis was misgchien iets té smal
om konstant te kunnen presteren en bij een aanÈaf. j ongens
ontbrak soms de..echte witr om ..te preseeren.r.,Toch
dienstellijke: vijfde -plaats._en-een .heel goed res

i.lril )t ons-:Eurosportringtoernooi .,Jàrírirer .daL:- een : aanta
huni. setu+ ::ergenè anders probeert . te .v.inden .

. a)0-! Ë 
.:,"ld,i 

,j,

fÍ€r")i
ÍÍ:Í: ''r rrl
iri:'[.|f ïq, ir I- .Í'Í{..

Í,ENS D 2 Net a1s C2 met veel eerste jaars spelers een toch
we1 thoge indel
verblicËte tra
wer-'àb:..:'öbr ui
en Iiet.èl ju}I
dit voloènd se
rateill'"§Ëtr\eten

Í:lP., Yl

',*,Pl ,-.**I*,

ing in poule D4 en ook twee.keer per week een
ini-ng.., De .vèrgel i j krng meE C2 gaat 'verder ook.,r.rj ju11.ie..gnng het er. te vaak te : lief ..,aan it.oe ï.i i
].e ,e het'"r kaaÈ .vàn"rhét brood teten.. ProbeeÍ j
1 zoen 'echt -te vérbeEereí zonder hetr, door ,t,e .!i:r'
naar de.:andere karit í

'; Íi.

U"
, íIíró:{

t
,,;

:l r .,:
i.Í1

llr

.LEiIg{ Dr 3.i: :'. EenÍ. aardig eIf ta}r.waE., even Last iheef t gehad van
dè-i hoge klasseÈing . ,-,Toen. de ,: eeiste plek niet.. meer '.haàlbaar
waè,"kwam de rust..-,tser-ug en: zagdn we heel , -leuk voetË_à]i,vanjulld-e: De Èrainingsopkomst -van éen.aanÈaI ,spelerd qqs -echtte 1aag.';r' ,1. .:: , !. ,... ,.., - 

.,:::.-..,, ,.1 "* -ïrfa;,-

iI.
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.L.ENS,,D. 4. j Eèn' elftà1 mëC.hoofdzakelijk'' Eweédé. jaarsi D-k1à'se
en héIaà§ met- wat'weinig vervoer.' Traineh .ivae een. woord wat
Len aanÈà1 j ongene , helaas , nieÈ kenden. Toch .i's dít nodig om
goed Ee Ieràn voetbalLeri,' Op,de .zater:dag i,irar'en de resulta- -

Éen n1ët slecht èn Èa§ óok het enthoueiasme 'best wg'L, 36n=' . "t

wezig. Vasthouden -dit.'.ei'I ;volgend 'se'Ízoen in de' C-klasse- ook.
roat ,óeer kOmerr. Eràinen. , ._ ,.. ,., . ,t.*i,. .,íi rL, .-:i 'tí:", i,;+,i! I 1,. j. : o..

1.. .a;,r11' .r. ,'-i '- r.-' -11:1,r,....,:.r,-r,'Í i...'i 'l- .t": ^I ..;t-.
i . 

'' -r'i

ers

@
l'"

,.$

i:
''l I i-.

.

1a

,"t'l

LENS'D 5
épe1en op

Dit elftaI had everi de
en groot veld te wenné

tijd nodig om aan het
n. Toen ze dit door haddene

en.ide herindelingen, warehl door§evoerd' waren ze ' íiet mëeL. '.t
houden. .Zowel'op heE "ve1d, als langs "de, lij n was, het.' en-
t.horis iaEme lte'-merken:r En. .i.'. IJENS D5 "werd kampioen i a1s
en].g e]ït'a1 'van rJENS dits .seizoen.':Dat is nogmaals een
f eliciEati_e .wàard. ,r I ! 11r.

t-4 ':j1Í , t.l i

.''as ::. -. "',. i

,, 'lt
lt h

i .'-r

T.'ENS E I-, Met hoofdzakelijk eersE.e jaars E-klasserg werd
er'zeer §oed meegespeeld in poule E1 . wat vooral opviel vras
dat deze- j'ongens' zowel voetbaltechnisch' a1s' fysiek hun ..i
mannetjd stonden, Dat beloofd wat. voor volgend - sèízoen. -.-qr,. --rr.Í..:,: .-,i ..J, i ,._ :..:. ., ; .,:(-,-. _r

lrs.. i

LiENS' E 2 i
poutre viaar
maar voor
Èe zijn en
zo-

'ook dit
in -.ze sp
de ander

rÈeam' deed goed mee in de , -.,..1

eel-den.-, Croóv1ieU E1 was rechC 
't

e Eegenstanders hoefden juIlie
dat f,raren j ullie dan ook niet .

e stérk
niet .bang .

boorgaan :'

trE\rs"'E,3 t

:J".i:f', ., i: -.r..i -, j: . {.,..i : i 'r :--.i:i-;
,l ii.-, - í- ",! .' ,ji .l ":\i - r-;

EerJ:ijk is 'eei.lijk maar dÍE was eén van de moeili jksté' Eeamé',i
vah'de.,. jeugdafdeling van IJENS in diE seizoen. De karakters -

van eèir aantaL spelers boËsten in dít team. zeker de laat--
ste maaíden kwam diu echE sterk naar voren. ,fullie leider
heeft er laf les aan gedaan om dit te stoppen maar dit lukte
zelf s hèm niet alti j d.r Jammer hooÉ want aIs julIie wef -r;'-. '

IuisteÍden.lieten-juIIie''vaak goed. voetbal zien. Doen dua ,

i ' i,:.ílr. { ,.r;, r

,'.LElv.9.B 4 :'Een heel leuk téam waL echt pro

. -,..' .tii Í . r.:1.: ). n

iii beerde tse voetballen.-'In heÈ begin nog wat iwennen'.aan de
íleuwe samilnstelling. van het team, maar- t oën. dit:rgàIuk t was
wa::en jullie een hechte groep:l ook gingen' jullie oÉder'
leiding van Harrie (Nak) Beenhakker nog naar lrimburg toe.
Een afsluit.ing' van een heel l-elrk en leerzaam seizoen.

.LBIS E.\ 5 : Weér een. heel ande::.. tséam dan IJENS E4 . met hele I

andèièrspelers. Trainen wilden de rireéste speferÈ nieE zo '.i!
graag':maar zaterdags op heE veld storiden juIlie best je : i ,

maimgtje. Want st.evig maar sportief voetËa1 schroomden o-:., ,'.
jul1iè niéts. Toch hoorts Erainen. er ook bij. Doen: dus votr.- :
gen{ -6eizoen.

ti vr,r)+
I 'I'HÍIS'E.6 ,:".Een Eeam,met een leidster die héèI enthoi:siast

- meÈ' juI1ié.aan deislag ging. AIIeen. de uitwedstsrij óen,'gaven
í-nog.-weI i eeís problemen-., Ten eerEte was 'er níet alti j d vo1-:
^'dgende vervoer en', Eloms waren de, velderi moeilijk t.e .vinden,.
Toch kunnen jullie tserug kijken op een treuk en geqlaagd
seizoen. r ,i'

_ .,Í;*,"

)ia

@
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Ï,ENS E'8 D t
,{ 

r-: i.,

.,1. ,-,.{}

ill

? ?,I

r\roeIspr9.'r.

. '.r'\' . ,. "..
I '&BIS E- 7' : Eerat problemen meE het vinden van eeh. leider -'en- tdch óók wau àersóneIe Droblemen. Bovendien vrag het.vervoer
,r-lbok vaak een probleem. ' èelukkig kwàm er een vasÈe.leider en

..i. rÍ rrr "',/1..1

die heeft er met zijn vrouw heel wàt energie ingeeE.oken.
I{et ging direkt een stuk beter en het seizoen eindigde toch
nog goed. I{e1 was de trainingsopkomst niet aI te best,

1

I

,l

.,jl{

?;

aeísë
à1,ve',1-I

,gewp
órilg^

f'J"
Ii

team rÉi een bëet l9 de , dupé rden. warï de ve
emen "van . E7: zLerL.. ze

rre uat
aat? :€C

-in- dezelfde

ht "er was geen.,a
,vo

p
or E7

àdé

za.!e

re
Ni

n
e!
keus.

Fpee
heï

AI

I
s

weósË.rí j den' e-
bl
den ze eenlàaàt
maal eer Ir- ih van * Qns r.n

team deden Ju IA e'goed Je bést en ' t.rainen werd er ook best
we1 regelmatig gedaan.

.: r 1í I.ïJ , !.

VoLhouden dit.

+'*à4.; r ((

id

»

r§
oí

5r
''r.'. l ' r trr'

1' : IEMs r I i Deed iÀ poule F3 göed' mee'.
rs s:.de trainingsopkomsts bij een aantàI spe

warlrresièh viel ïas
fers. Àls j uIlie

ruerder wille n komen in het voetbàI1èn, ok b!j_; LEN§). Qan
1Éi rarnen echr iéts wat er bij hoort,.DaÈ rmoet volgend.à

'lgeizoen dus chts'beter hoor. In'het be§in i:robl-emen
.een vaste 'keeper , 

'' Dat kostte best eèn aantal punten:
.\i ,.celukkig, kwam:er a1srog een va6te keep§r bij èh'.beuaata en

ju11ie mede';daardoor hele eJ esultaEen in de Eoer-goed
'nooLen .

-)

:met . I

"{-

' 3 r'ti _ir

L.

I,ENS.F 2' Een echt leuk F- Èeam met twee hefe enthousiaste -* t.l
.1L eiders In dé poule 'konden juIlie best goed mee en oók

lieE:gn jul}i el)vaak h-eeI lleuk .ivoetbal z
allemaal wat ,regelmatiger ( eigenlijk
komerr trainen." Echt dat hoort ei echt

íen. Probeer we1
iedere week ) t.e
bij. , 1,

@

I,ENS F 4, :

LEMS I'3
àie alles
r§pms Lukt
paniek hoor want' jullie
{èren I VeèI -vöetba]len
'rrl.k . Doen idus en dan

'; -' ii 't

leer je het vanzelf .

,}

Eigenl i j kr'.hetszelf de verhaal als .bij F3.^ -Ook

:...Een team met allemaal eerste , jaars.,Fiklassérs
'nog moesten leren. DaE is Eeen eenvoudige opgave,
dit, nietfen soms gaàt het weer wat beter'. Geen

hebben nog alle tijd. om. alles.te -

en Erainen is daarom heel belang-

fi

a1IemaaI,eerstse jaars F-klassers. Moeite in het begin met
de' regeltjeË eir ook'niéC altijd zin om te .trainenï:er zijn
ook 4og anqeqe. dingen in-de wereld (feestjes eEc.). ,Dat
moet "kunnen op deze:leeftijd.' Maar ouders toch moet het
mogélijk zijn.om uw kind waE vaker te laten-trainen a1s het
afóeIbóen iàar. uw inoet ze-daarin echter we,I stimuLeren.
peéu'vàor óit'.team $ràè hei dat'Ée waren ingédeeId in een
westLandse poule gn dat..: ze iook nog eens exÉi:a veel uitwedài
kregen. ,HeË LENSveld hebo-en Ze echt Ee weinig gezien..en dat
eer] ii k:.: ', - , :' r -

... :

b

riióen
is niet
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lErirs'À1ï

tr..l í::i e ei' zcr:dele.'resultaEerr

j'
,Irx een sctrittererde Ét tÈen ae

]'cÍf../zwart geblólÉe I-ÀAKI§{ilEÍiIEhders -c' r
,r.lerrden zsmar S dcÉlpdnten'Slescórd; .:. r.

j_at*eI. e ),oqf tÍre :.1,_ró"T Eti uit-ty__,,
delijk vrerden we iri de uitfled.ÉÈrijd jalE: r

gEhluft dcor Èe veal'fysiek gHreld.' r':'::
Illerfur rierlietiàn-r,re iret èdn orícdigé t.t
rcde kaarE.'-Ét oiièrveràitte. siÈelveIà.:t.-';
hor 'ilie) aiit i.lrcietliàI. ui=d od< veblcren
net 0-2.i, . , Id: r: .'.

'-", Nret' vijf ge,+eefae +rcdstrijden
achtér crrs, de trieste *i;is,redstrijd
tegèn 'S-GRA\IEI€BME SII. I'Iet vier p:
sc}nrstè baeisspelers en een ziekÉIèing
cp àttndàÈIÍDrgen, .r.ierd een cpste1l.irE
uit de,hoed oetoverd. I.Iet resultaatiHas
ftet kan nieÉ arrCerÈ) esr b-z nederlaag.
cehjrddg irerri, hét''ééh en aildèr,.rechÈge-.'
zet ,i.r] de uibÀredstÍijd en lsririfuren tré vlali
adrtei- de :&rirnenr aan eèh, 2:? gelijl<+ii:1.
Eein tereclrte uitslag, gezÈri hei,_ sEEl= r

verlocP!' r '':i
IBen IxRA-wàfén geen pàrh1éiÉn, ''

eèí'+-r ÈnrilElfinrÈ en e€n 1-4. uitoverj"\'

i-È, -'' I i g€bekE.l(l)nndri ';!\f,rden.'
.rt.i ! '-Ditl cEríler leiditlg.vaii.;'

frolf RcÍÍbouts;.: die'de
r I ), l. i ,t..r i iÉar::ilé serdö,ren olrercÍe-

t-r'p dg4Èe; beter, Ècs cp'Érirg,at

i1, .vglgen.'r4 ird l.-r' r !, i r:

tda een steuige ceferperiode learin
net ve:rscfliI]ende sarenstèI1-i-ngen irisse.'
lqde resulÈaten g€boel<t lterden, koden
rre iedere tegen§taddèË' hehben. (b1uf !)

Ttsgen VHmgI behaalden ue il de
eersÈe I ccÍrpetitíe$redsuri.jd b eíEd.r ter-:
rcin'eeil'2r2 .gelijkr.spe] en\ jii de;:"uiE- '
potr' teijëi.i aeàe trèà- uit' ncetaiit" fe-
haalden.r.le'éen }g,dEpé irve:wirinilg.'vàn z-
3, na eeqst een }irdfÈjè tegen, eeir 2-0
acJxterstànd Eekekdn te hekben; Prima
tqrugEeknÈn dus l, . 

{} ' '-'11 '"zt; r . "j.' r Daarira naar..Vtt op'tbzóii( gevree6E,
Haar sléclit. nEar pittig gevoetSald uerd.
Uitei-rdeJ-ijk keerdeh rae ret bijrn il be-
slag gdqcÍrEn brcxnfietdeii tocà terug ret.
esr órgrvrirnrirlg rran 1-2. ïn de' "terug-
vrÉdslrÍjdn zeggen de, Belgeri haddeir'rc
totaa.I'géen kans tegÉn de heren. .l§e g-in-
gen daÍËok..'lekler douchen rÍEt r.,rat ver-
velenile kàrten. ftr deze f-S nedeiclàg 'i
]<r,am dsrool< "redelijk kfud aan! v ./,r: l',

. :..Tei9sr,'nuo,, de.ruiteirdeli jke kam-.
Uitldiiï ÈhuiÉ:'èh o[verdiènde;1:2. fieddi- .
laag eru irr de uitbèuït'rct ïèld,hrtatiès
nà:'én tiruta,Ie 1-0 en-bijha 2-0 vcc,r-
sprcng UiÈejrdel,ij k toch-eerrnieÈ teït.'
vcoil<oien'3.1 nedertààgje àan de brceli!

wiffrirg zegÉ rrcIfognde. ' Í : .r '.r r,.'. I
Bij het'stéiiè \IIESSB IELFT,

rÈ1 een 2'j0

vciètbdld.ï rbóli'ftcS terw-
.. ,i,.,r:ge-kèircn ,van'ieert 2-0-edr-

tersEanii naar, een ,ver-
' disde .2'-2.' Qrrieuw éèà''

Én'3-2 {i4ij
iaàài'èen gelijké

stard', .Mààr helaas: h de
atierlaatSté i iiil]u-' ' i i r:l

:'lr j

Ln-
middels ho€
ruststand'"in

'genoteerd; I riérd:
.de..uib/,Edstrijd sÉerk ge: -' -

begreen heb, ' lis' rÀi: toch :; '

terilíesÈruretijq ld,.laÍn v:D, wàt. ge}:Idcig
airn een 4:3 overwirrning. f-n cmze thuiÈ-
víEdstri-jd vÈr:'derr' deàe heÍÉi'r echtér Ee- 

-'

trÉltëerd c5r em ndÈrIaag Èu een Par'
§cldttèrende -doelpunLen; 3-1.' . ' '

'í I,EIG/mTERMEER, dé i,addsrrijd v-ad
fiosse, uijf maal trof hij tul. Sleihts '

l-:0-bij de ruÈE'eiÍ 8:4 bij hèt ejndsig-
naal-,. er }lan iiils wan 

-aIIes geber:ren in :

zo,n he.lftje, ZcEImME]ER/Ln{s sÈd ech-
ter-. vÉiziekt dcbr een i-n de'eerÉtsè helft
prinrà lei@rÍiide, naeÍ jÍI dei thÉeCè hé1f8."
de r+eg lsrijt'.zijrrb' sdaidbièchter. I ":

ceel, rrcod;lafkÉlii]gspàïídÈ, nÉai gped
toch gerror_men tIEt 2-4. ' '.'.'(lr
.. RIJI9{LIKAEIS r,lerd v}ak.v@r rust"

gestaakE'na'een gebrokeri héen of was hëtl
éerr- gesct*rrd.. .Í. .iier wiel geluldcig rEe
vodr" de Rij$dikse verdediger. Een niet'
uitgÍispeelde veostri3a,r o-oi thiie t'let '
een keèper 'dié de oitÉgelijksEe balleri'''
uit de cuilrcdè3.ijkste hoeken tr»kte er ook
de dàg vàn'zÍjn,Iëvèh hàd,":kón Rijttdjk
de sdrade beperl<t 'houden Ëöt'.eèn nipte '-"
1-0 nederlaag 

r.;4 ..1

rr,eer -de .goede eaad q-
geeakt. In de thuÍ§,,ed= r:L}.{t
slr"ijd tQTen de' ziirarEe tërnruutjes, wËrd'
uitejjadeli'jk todr:,í{eér ÍÍEt 0-2 LEt cn- ''
derspít gedol.rol." .- , ,,,, '

r ,. ,t'li , :.'. ,i,- : ir, '
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€."1 _tukiÀf0 zaLiiil-_S7,e-,.porle,,_riraar

-noest., zigl-rj't e_rUgt{e}den gldat een tkreede
A-team, rdet v@r harden vJas. i.,.. ., --rl- ,,

. a-.vrij ,r-i!cg geé$aigd irr'drye por4e..
Ik. -r1eet Zelter-r alS iedereen, 9r dit sei-rri;
z«:ri wici gériiryeLí rÍE-€,'\,raÀ, öetsAa; ;-@ .,
trairriry, cptimaal,.bezehtr zcu tpN.en,,..J.Ir
!'Et meq.geagcepteeJd z.cN.r hetben, vJat .,t_.r

r,. t. rl .r .'. .," neer lEDr elkaar o49Í€e-,-I
\l had zcnr hetben, s.!Ét --,,

---r II . , ,i .mi.ndeg tegien .re scheids-
. Gl '. -" . rechter g;cnaehoerd- zcnr

.- &KL - -,,,'zijn enzj.,;enz.r, ; ;' d4n.. 1

ï ;.i.ë$§Fr, .r. zouden r,te.peker één vq4. .

,,;.;'ffi..",' ff:f#ffiïffj,,.,
.I-':i l.'r.+r. - li 'i +:r, ''Voefh'] i,-iF: een r .

Ee+rspoft. -R4qulrlle9.behaal-.,je I[.E'E,: 14 -

yoetbalvriq5den., ee1argr§k'.is, daÈ er .e:;

v6ór,.tijdens_ en zeker frg de.vrcdsÈr:tjd.
even'.r,prdE bijgepu:aaE. Bij .rreel .È.e. veeJ-,.;
E)elere h€b jl( dat getnist afgdcpen.l i.-"",
6e1Z@n . .Voor è traircr "de leider
grensrechCer sr Èeí-

IjEti§.'8.1

De B1 lran het ,s-cizoeà 
" 93y'94 .vas.er.1één 11rct eerl. igrillig karakter.. Scne..dedseqrd....;

rran _r,f,HE.DQEIiME- llEr _El4q.'r. :(denk.aaniDdO,
ttrrrie) €Ír. st rE \ra4 !E TEEEIiEIANDER.- fS..1-
VEEL-BEtm.n. (GB,,tlnris) .;.... t;,:, -r.7_;j tr.jó

...i - Illj,uinden irr ieder ge\ral dat juln
lie Vpoiuit zijn gegaaq nEt'tet. veEtel,-;
1en en' hcEnn dat jullie deze lijn: Èaarl l
door"zeËten, Ibtzij bij de A-klassers. :. r,.r .

hetzij 5n ae e-}<IàEse., ,,; ' ..f..i, 
'''-- '

ir.,,r'...V-go[ir ons i-s he!,in ieder. ge\ral een
1euk, gezellig en zeèr zeker geplqagd
seizer gs,{Wst..Wij trcpen dat juIlie
dit ok Vj.$en. rr,$..1i i.t.,,' ';..'.,;.r.

, , ; .., l iot- eiót. 
"rËEF 

r-.s,ij ieaeri$ir een
zcrrrige en,}rpe.lijh feesteld (derrlc aan
het I{K) voetbal-rrahntie toe . '!iïii';r -1'

,i- " . , l-r rï" il';'-i...: ,--:,,i..,1 J r.-:.' .Jr
CIÀIDIO 6cr DENIIIS"I .,.i =,r,-1.,. r.i-..--.;v ti._::

-.,,......., .r..1 ,_ . r.,. ,.{.t-, .: ' -- i. : I :,.1i. r

' .; ' 't ^.,-.1 
IX8E.B 2.!:i'-,: .: iir,..,7j :i,r

.-i, )''" '-to- :. ...--, . .r{ 'i t:rrr'r'U
De 1aa!6Ee adlE, \.El(en hpè,rk lleÈ leièr-.,
sdr4 van 82 cp mtj, gemcÍren. Nhar wi1 :.i-'
teh wat. ovesc .dit e]fFr scbrijven. ItreL;
zijn jcrgens die.str:k*vcc. sLuk erg .1,-,.1
graag vetball-en en t?ainer Arrro van. ' .r.
BlitEersÍ^rijk . kan di,E gok;goed..@nenqt,,;;
rcnt de cekcÍret rÍEE. de tra.irÉ.rgen..(2r1 i.r_;
per treetr.<,) vas prire.'Hij heeft,yeel ge-1
traird cp teghniek €r,-1; 1,-;y
ccrditie r+at je, ter-gg 1' , _ ;;{
ziet. iÍt de uedstrij§egr. .r,1

.:

de
reas dit)

niet zo geirrig! ! ! ,1... ,:., ;-,.. ,i -, , - r , '; :,.,' Ib! vo1gqde,. stu§e ie. waarqcldjn-
lijk. o9& niet .zo gei-rrig : ats qelers..; .

EtotrDeJl, -o_f-, w:ilIan stg[penlqB iversctril= ,

lenàe.rpQgr*len, dan,ie eq geen eer.rrEer
te beha1en.. ïted, .Ieffrq,r gestc4*., elr
zelfs paqry, Rcger wilden er bijní @
stpppen...!ts1. an?Èij. de f tjnkè', sdrjËjn-
gqri,ya_n Miptlpf,;, BArT)a1,ar Tec'àË' aà :<b-
IIEn r/rt aan. gen flirrk gelmakE È€iam!- :.i,-.
.. , Í.,. Vcor de hard uerkende o/erblijve!:s
een. zrmre - deÈber. - Gelo-lperr dcor À-2.& - r
m.b.v. P-t spe.lers r,erd deze ccÍTpetÍtie ,
naar vernrgen uÍtgespeeld. verrl81èens-,:-.
yraa1fl i.s de irze-f,.van,Rcb I\15,j è:,.;,:j,.<
'g4ÈÈs", , die r*e :rl r^,eer. ó t ina rJrfuó , ,
de lijn hebben,zÍen-hcbbe1en,. fbt qÉ-e;
g Iqte schaamEe _z],jq !Etljg:i1e.I, pr:q ver-
Se§.eJl,q-t daarvoor rcgtrEale uz.]q e)(cuses:.

r- iosl< de sfriÉjee lpr,en àiLijd l"éersctmr en altijd s!od.,ef ,_Íiieer theè in _r
de rugt,- IÍeeI $,at qengel zijn qf èls .. ,
beaig gqpggE.-gn lret._cns_,.n4a4; de,.-4irr te r
mqken;,Volgerd jaar geef, Íki'de. tas v.eer.l

,t [,r.
EbnEsqj-sdl l\rÍD.v@r je tr ri-.:
inzet en bedankt rurrErns ;-.ii::*,

over. De Uj.eqre A uens iJc 1"

veel: §pe-ces en span v@!ï-;l
sdrijnlijk trhoEe cÉenrr

prjncipe vA-cr de .eenste :pl-aatg,. gpgpeeld.f
uorden.. ;WaL.cprire-I vaas de. actrEerhoede,
$aar de sÈrijd hegEr-r @r..IdDIJD, lrEIitD,.
lEli[IIS,. ld8ÈT erl al§ rlitlcliÍiket WtrjIE! ,.i
Natuurlijk cp het middeveld rÍEE.Rmm,-
Sf,Etr.en een str:ijderde REll[. Een voor-..,
trede waar e1J<e vererÉgiry j alcq-rs._ gp;al
karr zijn ne!.1- ., ;;j:. ' , ,.-l:. :;;;' , Íi
ÀBIIE" ..ilBru' en RïCmRD ^eri.ef laEer .i.r,-r1
bijgekcÍrEn.ilEIàY., Erl,.nielr t-e,.vÉge_ten de
gebtesseerde balgqpcleJaar I|TB@.. 82r _

1:9glo9}.<.rri:! k1- agen over zijn_keqer.c
rlq\r.rr+ 1a1e; al.E lrrl .er IÍEeI'.v@r o_ver i:l.?
zor hébben, een fantasujsche -doe1Íren kan
vorden.. Irtsnige wedstríjd is goed afge-. r;

o lcpei..dmr zijn ]ppersllerk. r-ri. ...;ro 1.=;r'
' fr. li J' -.,.' Í' r,r,l --iy ri . l, r:1, '"

Verder ruat negatieve djlgen.zoqls aIIes.
beEer r,'eten - pr-aten i]l IEE veld - kqí- .

fiEntaar. qp elkaar .(niet, , l Ei:jd n;r.?Ir.,.]",
scÍIrs) . Èt. is jarner ! ItQar sanen is [rettot een goed eirde gel<diEÍr (à'àó ".- -'

.1 'l 't' :'

*F tt

v@r,'

.. .::

.: /,...

,''..'l

t

@l_en
óie'íu

Ooli..de. qelqr-s-u ;, ;. I ,
echt een grÍote ri.É,. .i. ..

jqpen ,2,.i jn el bet, _bij .de
EeÍu.oDíeln ..gaan pqgberen, .;' ,

veef ,'succres ! !Ihren-(en

gen leuJ<-,p9iz9en. Er toÈ ,sJgt irJenE ik È:.

naqnrU.jk aok,de,:daires) -bedankE

IBI.§ mRSr

iedereen -egqtrxetÈ:ige.\rakantie 
.en Ro-U -lr

ve<i1 plezier,neÈ" je nier.nue gr-qgr. .i .;- . :
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uvreede ' 
p?Als: cp, een- torizrcoj) . , . .. \r-: Í,.

- Í.',. ,:j:t.';iI.-í t. , \ ?',':'.r- ,Ij'..:I ,"..r-r:
,,..:. .1,.i.!}I-IIEA§{TFQ{ !l:! -* -" ;i"-r,.,r.-,.-

ií.j i,i 1r,i ií , ,,..r.,.,'.t ;, :t-., i.:r7,:,-.tI ; j,
,Iongens dit vras he! qr. :4: vFr,s ,jU11ie" - -.
een fijne \Ekantie en veel t)oetbalple-"
zier \roor,hets volgerd seizgenl-.'. -, L,.', i ir.r

.'l r' , !.':i '. l, ,r.
IJm MEUI^IISSE- .:r1c.,i... -,, :..; ti :i_r:, i _ ir i -. .' ,.-.;1-.,111 ,.1 I il. -r, .' .r-Il.ll .;, .- . .l ,,IEtiE!C2

I r,.ir \ .-l ,je.;-,: ,r. ... 'Í.+, : ..',J,,
Ee;r twaalftaf aardige \rcetbaLlers en .._;,..,
aardige jcrgre$, zo zal j.k ge, @ terin- , 

'neren aLE dit seizoen .afgielcpen is. fr ,.,
uas inzet en.'trurpr bij dé.rcei dà zeq-;-- r.
tig trFj+ir€en, en j4zgt eri aarnrallerd , '.
voetbal- bij de nrim veertig.vredstrijderr: .

... C2 bleelc een echt. voe.tbalelfEa.J. . ,
net nllnge rrcbr telerr:gestelde" en sons ,- .t
boze, )«c6piesr.nà €€n verloren .voetLul- r,.. ,,

$jrgen err in s,edstr.ijden gËpr-oleerd v?n. .... 
.,.

aarèige vÉtballers goede te ÍEken en
scnrs roerkÈe heq." 14 t<oÉe gésprelsjge- @b..;r ,.
iÏ retrde spglers àitteir t<IetËen AËr=.,".,:. '
strijden, knol<kerr,.. vrcrkerr, wirrnen,.à.r. ,,.*.- 

.

els, sljmheid en lryictr!. Àf,.en te.vra-..-,-
rcn er-pl?chtige nrnenten, uaa44r qElers *,"fel van. zich af Leten, vlaarna het-in qe .,.:
voLdende. ke&trijd .r.rreer IEel- rrrggiAarn I | .l
giÍg. ' .-r' ..' t' ...i _ .. ii- 1 ,.

De--vijfde p1a4!s in pqrle,4 i.s.- ,; '
telerÍistellend. Een derde ,plaats r€r -.le 

.

ceara&it, -niàar voral de.ti;ee'aÉBtre ., "

pnten. nqaliten è qpöiadlt cm.ritsver- 1,,..,
baar. Qrid<_ Stgps en'I 4sH.rÈren fysiqk .a,1.,
veel te sterk en let cp Qie begeetde -.., ,'. ,

derde plelc gËjndi@ I,Iaaldtrijk 1E .2.. .'.. i ,

vrcdstrij&n lang var: het 1eId gespeeld; . , ,

maar LENS. v_,erget te socren. Èt tenslot-., .

te fr,cnrvliet nog net. v@r ql§.de_vierde ...
plaats irpikEe had cok aI1es nets fusíeJ<
g€!{e1d te. ma]<en. Na iï"e'C:l teaÍs stcrxi ,.-

C2 ste\rig cp de 5e plaats. Te ,Iaag, maar -r,:

wel verdiend.
' - In l,fuÍb:rg lgeeg elke spel- er- bÈ. ,.,..,

jaa::overzidrt uitgedeeld net.cijfers, ;
gr4>jes, g:oI1en en ardere _qpeelse za- .t -u:1

ken. Vor JCtUg-L,EI.tsi -(en ó:s ïmr der ge- ',.-
sdriedeníe) vol,q.ta ik rte-t. de ruren.wan
de spelers die dit seizoen voor elkaar., --
e"rlËo. mij geslaagd hsen ganaakt. : .'à:..
IXEIihIISi ïIEE - IENNIS r4.d. SIEEN - YTEIE''
Grcy _ RÀrrb cplFl. . .FBp cr,nvr.rE - ,JÉ."

ÀÀRT IDGEImN - SI"IJS @PIB . SMIR ';,..
BSBD - IiARn1I[ v.d- XX,EI( . @tr AIÀG:---:
- TIM ircZEE : CïLfES SPRCCKH, -- XEN, FrG{-
TI'JN - !{RAI ffiIGB.1 .2 Í1. :,:'

FRM @EXiE

Eevecht en nEE nlimte
voor een aarrrrallende ma-
rrier van voetballen tret ..
plezier, vco iedereen, _,..-

drg cok.vcor.de tegen- .,
stander. JamÍl3r genoeg -.,
vrerd dit laatsEe r,reI eens
overdreven ! -

NaasE het q»rtieve gedeeld"',""
C2 cok pretstig, lezig rct arderc dhgur.
celtolpo door- zei:É enthousia.sEe orders
zijn er best, vee1,.lerr<e aktiviteità '
gdÈest,-,eó{s ., iia54iA<, .bax'beqrje, - t
fi1m, ziEvoetlal,- slapen Sp LEDÉI, +ort-
dag, alerrren,,,.vrcel<erd' Li-qrtqry en .BJ:a-
Lent ; een g.-eq uit 1de , geslaagde- vol - .. - . . '
Ereffers wan dit seízoer-r.

. '.-Kiezemd vpo,E l- lleq;ler;r 3;,,verdedi;;'i,,;;
gers, ,4 midde{Ivelders en 3 aarnral-lers .

prcbeerde @;gp'de l:elf! van de tegen- r

.,j :

).:fl r.s.talder_,te qrlen, !Élar- r-:ï

"o.Ji;.bij tr{e c4s yqrdedi. gend
Icr,,etgbaa5, (te l§4eÈsbaar? )
makten. ïbdr is deze ..
wij ae van voetbtsllen vrcr

LEtiE; C ,3 & LEIE'C 4 ii

»
.. vee]. gpef,ers gÉd ge- l

. D.lels. ÍEesEen $rcr- .
den ga,rcrmen er-r let u?s

Dit keer een ccnbilatieverslag \ran tvee ..
elftallen rtaar fls7s tga$s nel veel ge-
neen hehben fiet elkaar en het afgelolnn ;.
seizmn gezarerÈijk hebben deelgegcÍIen
aarr diverse akEilxiteiEen.. -. ' l,;.,!

t.,(:,.,
àIGEIEEN >>>>>> beide elfEal-Ien kàd€rrt" ' ' '

een fpeilijhe, cfiaoEiscle .sEart @rdaE
het forneren van de Eldee sele}<tie C-. ï -
teaÍB waÈ stroef verliep. ItreE v,as edn.':"i 

_

kcÍren en gaan'\ran spelers zodac het gaan
draaien als eenr. heciht team er niet bij, . +

!eas. vceg trier, noq bij de- prcb- lenen bij .i,

het vinden van een.leider ar.
en du.. is het begijpe-. @
lijk dat je in de begjn-'
periode (cnnodig, ?) w-at ., .

punten, verFpeeld.crn 1e]<- -

ker jn de lrccgste'regio- . . '

cxn steeds. de-n gpslg posities., te..kiezen. ' ^ 
,

IIadsr.se, d9.baI, dan rrerd.geprc&eerd,,. = .
gced te I ccrrbi4_er. en'. I\Tcoit is, de ; gpeeJ- ".

wijze_.yegan@rd 91 het. resultaab,,, wanE i
een-g@ rÍe+!1taaE yror, CZ.-rvas.:-. gced ., 'i

",. In, de"eerste, zin van dits verhaal- .;.
tje sÉqat- ok het gr@t*è Erobl.e€Ín $,aar -
C2 ree r,eorsEelde_..-t"te-!"qprdi-g voe.!§J ,' ..

a1Ieen lui<è heb Ès9al .niet et_r Íret aar- . "
dige -qpelers !s',er te, tae5nig gtIfjd. - :-,

. I lvlet* z'nral1en.lEbEn vre cp E:ai-
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rran, een Ëèizoerir ietè gel-'I ei'.'
zelligs karí:riEliÈh:qua.

nen'nee të }amiien: di#ió'..irirt ,nt , - '. 'íj -.i
i. : iÍ'ÈirJir 9.' ,ilis:+.t-:: r.[L::'{;l '.r '... r.ií.r:t;Ír

'rr{BtriairlErr, ,;;t >- È'i,Èè íéIftàÉe6rii5s . . ; * , :
rpuf u*-' ai.'*ieÈè"; \,ràE' de' jtiÍstèi..àètlal-
nenEaliteiÈ:'is.1 Gé2e11 ige'nraiuÈi*:.1i";,:'.r:-t,-',

-, . IplÉcJ.es aarwce-Len noe

liaakte dit seiloen'tot heÈ Íipe1 van.,ÏeÈ':'-
}niperlictrt. LEI{S @ :- na volJccrren weg-
geapeeld te lrcrdàir 'vrèrf de'ki:er daarq
net dr}Èele cij fere sgrcnnen, Ibrtàn er'
uras qe€n EËiI ó te Èreklteà: r.' i ": rr '."':iu-i'- 'i';-r" t;.':v- i..' 'r --., *r.,.:i -.;-.i: ";t.,
IE REsutiDNIEN >;>>>i tocti 2iin ae gir(l- :,i:
resultaten heel erg goed te rmren en .

zel<er een felicitaÉié vaaad. ia{§ efëàíi:'
derde en I-EÀIS C4 een vijfde plaats.

',-'.i.,.í1r -,i'

ÀRIwIErEII >>>>>> Daa.st het vetballèri
Herídsr éf, jdmdat'èr é.ó'É€itieiTe- uit-
sEalirq vaí heel vee.I spelers .uiEgir§; -,t
eer palar mèriËen' die zór:'tgel<'r '.i:,1 :'
roa:ren cin eéÀ:itietal- akti\riÈéiteà Ée'iii '.: -r1{

organi-serhni Door: defÉÉte s[!:Iàl§'ra,erd
deelgenorÈn aan heÈ sipeirée}<erd (nEt'r .''\'
sla;:en, -arrsnren,'boplen etc: )', een bar-
beque en éeà midgetgöUEori?cöi. LEtr{S C3 r
rrrerd ttyvsrdisr cbk ncg ÍieEnkËeèÍd op ..' -.'

een bÍoscocPje. ' -r 'r'i
' rril..- .- i'r"i

oiegerÈ''iiie naar de B-]dasé
succes eE.doe je best st daE'
tur:r1ijË.ir:k v.mr de sBelei:É

r ;!1., ;,.-. : ;

ti

,.,-,]I

voetbaf 1én'erl' al<tivitèi -

,_t

r,r.lJ

vras dat "er. in beiAè elftàLlen .'óci]< èen ,
-. -..,, - . l--. f.paar klËlpen rordl].epefi :clie C[) a-LlerleL' ' '

IÍEgelijke ÍTeiderén pirctÈeden'oír iË- bóÉll * .
te dr*arrÉrbàren: GelLkkig slaasiCéri:àij,L t.: '
niet j-n }ir:n cpzet.'t-t ' 'r : .1-'r ' t r ti " t:

t,.". , ) j', a j) -. .i;(, ,' j' 'r,.'.. i -: .',
[E rErrFrÀS >];i'; IJEX{S'Cd ke+Í I<oOS a1é',,.
leidèr: en tiij nàm'eruiÈda§irg-aa1i.sm - ,; I
rÍEt dit elfta1 er. een gFze]lig'Èeizoen r 

"r'rran te ma]Gn:r ERAtrrlStvrerd l-eider vàn .UfnS
C4 en hij rhad. de '."r6d'i àn dit'toch t'tël,', -
noeilijke èIfta1 'te leidení 'Boièi:ctien tr'.,;-
vras er een lGèpe-rsprchlesn mi+"ge1iil<kig'.,'-'
lsegi hij tuilp van'ilè rdcilrtemen waÍr- C3 '

en Ce, «mS hield vdir leldrer tiJd<en i?n. - :'
scoren,_ terwijl ook het q) .jrdste wijzs' :;:
uitverdedigen Éijn vboi,t<irrr grencict. elg ='
er' gced'gÉ4eeId roerd r.;asl zijn lna1Erg 'l r\, . '
prira;,:51i stectrÈ slei,'(ók aI'!€rd er'.: :\
eer,ionnen) r.rrae diu iétsje rÍrLindel': irgÀl\E '.:;
hield van bet. z.g. i'ilén.Érbreedspeli, en ' '
kon dagen larrg vo}J<crreri' ilit 'zijí 'dak t'.'i':
saan bij het zien van rooie *rïIIïi,,, 

,
DE $ISPCRHS >>>>>> LENS C3 kan rekenen
cp een \rasEe kern wan sr46nrters! en rrit
tiln midden werd I(IÉS de vaste grensrech-
Eef- I-,ENS C4 kerde eeIl paar trourrle ou-
ders :die altijd .a;arÍnézig'imren.-- oo)< kón 'dit elfta1 ràak .iékehen oÍr,isÉpfxirr' van.: ",':
de oridere vàn C3. .":' -,"1 : -- r illl]-. r I'-í

gaan \reel ' " f '
gEldc 113--i-rt''

E-,r,

,'.ï-.

öe rrcg ee.n
,i

ser-zcen Ín de C:klasé blijvènJ.,:
.r

CEES :

". ..i :,..: ,_," _. 1'; -., :i.*: ..,

ll;i
- i er-Í

'í ir ilÀtÈ D.1 rr" .;_r_ 1,'

IIer Eèi2èe; gz/g;4 ztt'&.:,
op en vccii JCBE LEI{S heb' .r-L

iJ< dit'keer gekozen àn de .'qetèrs stult voor stuk de '

',r1.-t j,È r .í+:rt

HEf SPEÍi';;>>;> een'pór.,
-v-an julIie l«-rnnen of
liever willen iliet 'SÀI'B{=.i'r,

revue Ee 1aÈen" i:asseri:n.: r'; +;ii1,-' i'-'i . '/ii.:'
' rI'- '-lÍ- -- ; tii -:' .. .:'J='1"'

ÀRIIED GIER\@.. ; EeihrÍiÉch'én sÉede
keeper; ". is 'etèrk IaÍrgs de 'gtri:a ;:rr à .e '

het uitkCtren: Ibt rirgé txilierr td:*'frii ;-'
wat rnceite." Irr'heË begdn rian hee, &izoen
r€s het- evèll r,,einiào,' màat lateÍ.:jn het
seizoen'is hij gegrÉid tot een reaeUj}<
ber:ou,bare sluitsFosts.' iffi Eq1ÏETLIIVI: al ;.,
trce jaar llmd eixr bètról,ribarc védedi- "
ger van Dli' is 'ill staàE crtr de.. sterks'-te
aanvaller uit te' *ha]<eleni'iltij hgeft-
zidr iri de "afgelcped 2 janr geed crrtw'ik-
keld.en,zal alleen @orrerdi rrcg ieEs r..r-;1

BEerker.ïrréterl r,rcrden. PÀUf, XIIIRR : -de ' r,
vmrsEoiTrr; tri-ft etxr'tafelijke tgèïr- ..r;'':.
nÍek en e€n geede Lr?ip irl beidé benen. í".:"
S«ts is.hij ÉaE. iiiurchalaít nEai dEit }<cnÈ '',
furdaÈ de :G:nceóEi-atid nieE laltÍjd -62i1: ;5
r,ezig ie. I\AICHEL OEIiED : rechter veÍdè=:'
iLiger en hèfE,: iÍ,ide E: re:htiàldriten ge-
spee1d, ló.té.í,as. hèË ymrr hjzn ei*r he1e",; ,:-;:
oisctrakeli:g.' Ik Èet zeggÉn dat tr-ij dit 'vccrtreffelijk gedarjn hëèfE.' Zijn tech-
niel< is Stdik verbeÈerd. Vendef is'hét"+-..
een pretEige jahEen itbo# àijn'.telani;&ro-

.-.Idjk afÈ. je dit:
"r^ld.1t- miet je cP eejr '

irdirÉ.à,eïe spórt Sjzinn .eí
:"- nieÉ- dèelniírËri:aan eer' ')'1' '

tensport.'He! TÍEakE. É.1.'nieE, uiE,WIE .:.
de doelprnten rnaakE - als ze naa:: ge.r .;
rsa]<E. uorden, De dËe'sEen van iullie had- 1
den dit goed begtrel)eÀ.en rEE'prina Voet-'
ba1 en eLlàar coaclren rrerd er rueruig 'i
wi-r:stprnrjè bi-nnen geeleei2t..LH{S C3' :-'' Í
vlagén -rlan grardicoe rretbal verden af-' ,..1:

gewisseld ret I'oude $,:ijverq:-vroeÈh-'l eri

^'l-.'"r,de LENSíevue - Èàíina, 141:-Í{' J



Een. IFII{IL,4ffiB-I, :- }i$ferVqrddiger;
j ij rpgt" Èg 1 

voo4gl wan 6;i9, 1-i4zqt ; hel*q'I,'je j;:aidrg i.s goed er je rneet-cp tijd in
te grrijpen.- De enise .fput i9_ dat je sorc
te::vqq1.1net.. de bel qllE den = ..dlP eer--

'ibgn ouer de speler-s/orders- van.D2, .vaar
ik diE jaar ree irep gq,rerkE,, ; ..:il;....,

Na een gwde vooÈeryid$g+eriode,"zijn ,

!È sp_" 4, seFËeÍnber 1993, .gestarE ry!,:9 -.,,.i
t$@.. jaaÉ D (PAmIG. BCRàI{. xHÀLrD.. -.,,:der. af$eLen' JEEEffi Iry : r rectrEer mid-

deqvelèr, talerrtvolle qPel-er .en ts,
rechtebenig terrilijl .Links ..xr

ryrJ., r.qB.:EsrAD, .4ÈqÍr @F[N, ...,r
IERmr-IjIER) + 7 eer:ste jaar6 D ([ElqS 'ETEIIiG, PA|IRÏCK val EES§EM, JCRIIiED, T--;j,
FMS,"..l[tCJffi IHEIIETJ, .RIID. KAFEA, Bq+B' :
§@S,,CTt AID SEaO@r) in ae'cgrfàti.- ;
tie, ,{àar..r.se il;trufl. e   wa:rerlirgq@1d.

..:lL\j. r't', .. . .: .:Jt :Íi ",,,,2
Nr cp heÈ 'ëirde 13g het seiz€r de.::e;, 1
sdltaten van. het Èem belcijkend, . stel :Jq
]rà,sE daÈ ue diver=e nelen vcetballerd.-.,
zeer g@ preslaties h€bben gelggrd,,

ii I-,.
rcdelijk gaat. Vorig.'jqa4 i
recllEsadrter qpelerd en -? I
öt jaar, treeft hij 7icà,; :
sterk Cprhet J!I!@erye1d:. ::
o:tr*ijdceld. ,.

IvnRfIN ruP : Hat voor
plaats ?? Deze jcrEen ís

!-
':: :j.t

q a1le pLaaÈsen i.ruetbaar en is rritge-
gorceid tot één van de: neest Lreurou$balíe
spelers van dit elftal. Is recihtsbenig
(]futks redelijk). en heefE eeq go.ed speI.;
iJlzidlt-.. I/$IIR iBàlfIÏCf,II : linker miden-

,vetd+,err is tti.aeinrlg; iheeft éí È -
fscte -techiliel<. en goed ,gv_erzictrt,.. Scnrs .,,

blijf je te larg a:rt ie bal; e{r. afs jq .,r

eerder'afspeelt zal .da! ,lIeen.naar je.
spel ten gede rkcÍrEr. MIISIIÀD,NIÀI!ÍAT. : .-
rechterE)its ret een redelijke tectu-riek;
r*eet 

'rraak 
zijn tegensEarder rli! te spe-

Ien. .Het. durÍts íeEq te lang v-ooïdat hij
de ,bal voorgeeft. veder een prettige
teàrgencot. IAICIItrr v:d! IlEl@iI .: spits
en ie,oofi cp nEerder-er plaatsen inzet--. .

baar,. . is-.reclrtslcenig I (Iirn<s_ rcdelijk) 'elt
heeft irrzichL en' een .g@e .tectrriek. . r;
Àl}een je inzet zal iets verhoogd l«mnen
.q rden. rIÀNIë'L ffiB. : lirr}<er'E)its en
is zeer, sne1. .q€eft pfima,,1@tr'zeuten. ...
Ileeft diE. jaar gosd.geverkc cÍn @k.ret,

en slechts fyejeJc irr versdrillende ..vred-

s!r-ijden Eg]q)rE ]«.larÍEn., r rr-,:

- LE!{S D3

'.ii l'f, iÍ-\
-Wat,mij vooral. 'l§: oFÉ19-. r
vaLlen is de Z€AF. goede

, en srell,e qrqghqJ1pfjrg
,,. .. dmr. Ce, eerste^. jaars.D,ry-
,, ....rran rhet spelen rcp'een ;r*_

rrechts te schieten: Zijn tecbn-ie)< .. i e
r.en sclrotrde Veet a.i tr j aar . Ifi j

is een:rraste.keus rran de Haagse jeWd..'
JaSN. SCHE EHIIT. : staau gEeFta] .ispits
of c4r recJ:rts; ',Ís rechtsberrig ;(Iilks nr4" .

tig) r .lij Lert- een , 
jqngen- die niet wiI

veiliezen" en je:irlzet is enorm.: §I1een. r

aIs je ' aari de. l',àl . bent . hordt- je let on=
rusti. g:*Àanleïen crn de boel .goed te .

orerzien en .r-ÍEer de ccÍrbinati e opzoel<en.
; : r.i.' .... jj.l..' ,,.Ï-.1 . ,

Tenslotte wi1 ik Àgnus Kipp nog bedanken
yoor de saÈ'die zij tret Lrele . jaar'treeft
gedaan-:rrVerder lens. il<r ' jullie . alIemaI- .

een prettsiEe vakantie.
' :..;,f. , :,.,-it, . .r , i

ERm vàn DI,JK ; i:
-"J: '- i ^ i- .. . '., _'.r:.a ) i L, .:

. -... .{: ,Í;. *..,_, .;r.:_ " -,.í..:
HeE.ei-rde. van heE seizi=n 199.3-1994 is
irr zicht, en cndat het de goede gerconte
.islbij-L,ENS ctn de eruarirgen over. het
af. ge1c6:en - seizsr; dcor der begeleiders cp
papiër Ee .laEen zetten, ga iJ<.dit rn: .

het nieur,e seizgen, rdanE hets -+E.zo'n.r; .
leu]<e eeriheid ge\,{orden. r, itr..1 ..,,r,, ..,.:iJ

Iaijn dank gaat uit rnar de orders 3

vall ,è qpelq,E, die doo,r het; beschjJÈgar'
stellFn. vart vervper bij uttlgedsÈri-jder :
er,r- he! uitVperen van de. taken als grers-
r"echter;' .le+g_o4er _jl hets VgJd; efr Elj,;,
dens de rust rvE1t. EhqisqredsEfÍjde4 de :',ra
theeveno-rg-jrE, alsrÉde fpnatie}ce,gp": -
porÈers. het voAr rnij rpgelijk" hebben .-'
gernaakt qn.diq seizer rnijn ,taqk_ qls .;Lr r

traircr/leider; -te l«:nnegr gitvoeten.' . xi
. :L U.it-.het ypqraÍSBande,b]'-ijhÈ, dat r'-

ik net enlls:siaste $)efers,-+ o$gr-e 'heb
garerlg;,di t seizoerr, en ,jJ< t_pcp, id3t ideze
Suo€p. door;L-uLr positieve 

- 
jEteltrjm, r- nog

larg, IiÈ v:-an . !E{S : za.l- .b1ijWn. }; t-, . ;--.,-.,
e: -a, ïloE, sloÈ !'lens jlc eó.;ieder-een: -,

pretÈige rrakantie, en.hoc[) U a]-19n,. r{r ..

het nieuue seizcerr, irr goede gezqdt.Ieid

heE:Èeam
nie!. bij

telgntnoelen.. '.s.{

PIE'I. rran GII§ ..r ; I +1, "

rÍ:'-

,}.. i

t -''. ..u

,, 1ai tr..,. Í1 I ï:Ér.' -":r r:: ,.. . 
r

-..-;,:-i ,r;-..
' r',li ' -.. r'.-

Ng een,.gcgde start'-in de , I'
coqleliEie. 1ieten..r,re- he= r
laa tegen de bovenste -- 

-,',

sfits-qtrpdige trlurtjes j .,-

de LENsïevue .paSine lq'

J

ha]-f: .'I -l



- ffifuiÍ (i$iiEdtrcJi) r'löirr':ír
heefE ëbn 15uL:="i269f")í--- :,

neégàfuaàid en ib' ool<-wel,:.
sterker gercrden.,Iarner
!rcí ije dàt je irieÈ, iri de
selektie .ned npchts tiài- '

liggen.i:.TrdC1 nog iii:èjildigd'c5>'iE vier"dÈi-.,

.plaats. Dit. !,rardil de' strelóÉ' : 'É i j ' I ;'i '
'rran qÈ' elftàI :' wa-È bíjna ra]É"i5a:'ae .,''
siààl«el<er lJàir-iiit elftél '(al-d ,bÈ Ebed
gtrÍEr) qasbanz .v,l:cn je nqi,sleeAs-il fet
boe en'. zitEeil jé tFihdgl. nog Ios? Ileti.-je,
t[tEë b1a[nÀ]e círeri ënz: fÉ. i,'el' tapècolrier
en rrcrd 'a1tijA g6r4sftf door de- tegen- ,

standpj. Is -gtr@t en §Eerk én kàn haid .

sdlieÈerÈ (Ecrrs oök r,e1 mis) lr ltrelàas fí'r ,:
net zijn been jr het $ps. "Sterkte Beí ! .

_r, Ik heb ale Ïeider. van D3 èen leuke
tijd bij,julIie getrad en^Jl< lrctip dat rio
julu,e bij. ËEtiE ncg een'leuké tijd nbgen
neeflEkÀ: 'StLtES ! ! .}.-ia..i t.j;:i!'..

. t* - 
'' ." .:t 'r:'. -'!,.:- 

"irlY.',i;wrTiÍ F*,Ia':il:i:'i .,;. ; ., ..*.,i 9s-'. L i c /r;Í}i;
'jil , '']i 't :a;::; irj\i'i Íiíe-Jf.ijJ.r j -.1:É aÈ1.

't!: -,' ;.Í '{ l,-rrIE§_E; rril lr; b-i.,.:):1r.,

-. rl. r-..''. . Í I. .,. l- . .-... i.;.- ..:r...[v;
Eerr 'jarirvëirB1ag nettan is eigeniijk te- -

nrglÈijken nÉiar het afgelftEà:seizcen' en .

zo de :jor§uis één .vrcr 'ééln ,prcbei'en- te . ;
beooiileleii daat' llr:n prestaÉies, Tbctr'w:il
j-]r trier eer.r uitircoldeii-rg nÉlier] cn'dat: jk '

vird daË.juftrie als tefr er een'ge,reldig
seióeÍr van.gdnaà1ft,, hetbën. '. .' .' i r '.

' "lrlaE cp ndj de rÍEesEe irrlrtrl< nàakEe
vJaS daE" jdlie aLs echte vx i énde,rt ÍIEË'.,rr,
eilaai arlfrgeà en vmr elJaiar uaLiover
hadden.' fàt bleelÈ irr {ersddllénde sed--.
strijden.':Ët:juIIie cok'voör de 1o1' .'.,
voetlÉlden blèëki uiE de vrilerdsctratrpe- ::

,Iijke'. vEdstrijden: die juIlié',ryeeI- Ir r{
den. ...er.'iiend er. darcdc geen-één ge!u:n:
ni:ri ..geLaclleir uel' I ' il.''ií t'i lrral.-/
r', cr Ik rmn daÈ qlEladirE vàii;de. qgan-
ning:in,6. ' 

"cr*EÍEíe; 
u,riht die uas er :

en deb voeLden jullie. pÉ:rfel<t aari. I{ant'
a1s hèt, cÍn purÈen.ging sÈcrd'er een ged
gsÍDtíveerd'team die l«relÈe vor iedere."
Ëaf err eU<irar q4§rte. r,raarf nodig was: ' -: '';'. Derrk nnar.éens aan,diè"rrcdsb:ijèn
uit -tega !{estlandih en's:Gtavenzande
(Íesp. 2-3 en L:2).'lèn a1s k1a14:er de.r. '
IGMPIGNSrrieclstrijd tegen NVP (2-3) i. r Wat
rÍpestén jullie veel geven 5l die h,ed- '

..:1, 'J

?;dï,i?

nen..hÍ;il,ri.i -rv Í',L1Í: -j1il ,,-j, --*,' ,: ,i: f :...,,

- sNrER'(1ààËÉEd;;rÍÈI'à'àànvcÈídéÍ) : 
-'

is; eeh goeiCé.Iaàtste nwr,.kËui allden- "
rliet zo-sel- lcpen,. Was,bijna altijd crp i

de ,traj:n-ilg; Techrrisdr een goede speler.

- sàslrÀÀN (rirn<iiback) ' : leukelÉrde-
diÍier aI'kan'hij sleclrt 'tegen crrmentaar
varraf de"zíjlijn (zijri'vader) . 2ó ook
ue1'érÍ §oaltje wi11en nn]<en. tvlaai ja,
vrat'd*! jë als verHiger ? .:.!. r
- . RAI,ftD -(VèrsEoiryei)'\r: trad het'niet
Siereld€lijk @' zijn plaacs, rÍDest eir
hard 'voór v+erkeii. Ik hócp -aat :5 e ;rnr'.'eens
een' seizcÈn-zsder blebàres: h:nt. -vcët: 

'
ballen,'.j!1rtÀntjdat v-a]t. t6Èh'i:ok sËèeiÈ I -t
"niet nee. 'Joop en,Carla bedadtE voor'hèÈ
ver0ioèr., '.:. : ' :r -L' i, :irj '. '-: rii
; KAIJN (U-nkslulf ) 

' 
: = de jcrrgéir . Aie at -;

tijd-èí:,irveiàI cp'tijd iS. Een, l$bld<er- .

Eje -did'dè. helè eredstrijd er/ooír'kiiijkE I'
(oók.; aI : etoirden' jullie - achÈéË) . VéeI -"',
succes {olgerxl séi-zoen in -de C. i'--: .,;.
- CRPIIEIIS (rechtshalf)' : is éÉn van der I

hat§té: íredstri-jtlen iiEÉfÉ1Lén vrËr AB-
If,IL '(hijr:g"jrg iÉirl D2) ''eÍ,r IÀiIEll, (íar-',r.r
huÍsd).'Is 6e1 eeh', hèle sielLe speler,
naàr, nDet de sgËh§e1s "en zijn |ta"ts .
nÈg ler.pn. I(cin vooral veef trajflen.:'it .-

'- LCIRINIO (nidderveld) L:. tseclur.isch 1r")(
goede: spéter. maaÍ'!!\frdE 'Vatl de hÉ]- p--r,
loperr cÍrdat-'hij v-aak, Énelheíd Éet<oiti'. i
kcnÈ i.'wàÉ jalrer- is'. 'MaaÍ de ínzets was
er oök :r,uëI . Rocha: cbk bedankt vair-. het .l

\ètIJOèr :'i'.r:t -;i*:: i- fr ,r,j.rÍ.-r; .j.., t;1 -t."!,
- ROlf (r:echEslariten) : ha:rde-iuÈ:kef 'dÍel
ool< zij n gbaLt j e scne rarel Íreepjlcte . Was
één rran de kleinere spelers .il'cms' teilin,
rnaar deed niet voor de anderen qder.
,fan en Hetty bedankt vmr het \Ervoer.
- ROBIN lli*shriten) : sneLle links-
briterfrGÉr;D3 en heeft heel ?iat ncoie'
goals'gerÉafit. Is 'aI1een gaure afgeleid
: .i.i'. -! -dmr i4i jri- orders vanaf de zijlÍjn, wanÈ:
I<qT_EfitaE wil je niets.'- je w:lIt il.Ieen
gcài, voet-hàl1e11, 1'.rí-'lr 'Íi. : "-n -:r j'- -

) : de:Ii1lizutter:.(hà,ha)

de LEÍèrèwue',paginà .16 .l ' '

sErijd. De slpanrfuE stscnd r'
cp jullie r@d bezÈète ;

Srezichten Ee lezer tot de
béóIissirde , en'r, viini:errle ''.
gpa]. in het neu sloeg
vlak daarcp ltet. éjrdsigr ' :-'.'-
naal lJ-(ÍIk. . *r.',, -..--I

. Ear uas heer die
crntladirg : de shirt jes gjrrgleri uit én' - r

als één aan elkaar gesrede bal rolden
Jullie ouer elkaàif .í,ir I

Dit al-les symboliseeïde missctlien
r,el tix .héëht dit Leam èit lseizcen rÍEt':
'e1kaaï iwa.s.'t. -, '::. , 

^1, 
,. -- .: .: I'- . j j.lÍ : :L

'',.i veder'\idI ik' de or.lder,é bedank&r i
voor d1 ]a:n ster.m en vooral: lam ge&ag.:
dat een vcc,rbéeld iE. ge\àeesÈ vocq'de'.r';:

T,.



jonge$ga vant '!,{aE :6lc hier gryr.t er, ,: ,...' I

-+E[à ]en egthe*-t-,!teàm ? !r dad$-.wan
*'1 ! ^ti,. i . ,..7. ,l

. .,,lorgers ganiet wan de vakanEie en
veq] p).e.zier;bij het kijken ruar hets I{K:
voetlal,,';lred@.,dat heE'bes!e. team !se:.' r
reld l(anpioen lrrcrdEr ?? '-r- . . q .',i- .rorgens e4.o$ers Fdankt voor de i

Sezel}lge bijd':7r*] '. '(:;. r,&'i ':'.r '. .' :..
a,l,..i..? :t ...1,'r.,In .rr..l'":-l:,r, . . 

._

TEUN ne::i.,, - .'.'"1;-i-,r,-..*" .r r.''1 -.(yr. "", .

IEIISE1 ': ,1...

6:. i:rl-! I
Éven terugbli}ken cp dit seizoen is besE
eerr leuke"bezighsid. A1 vrij srel; hadden
vrre een: wast, achEEal en een vaste q>steI;
J.i-ng,,, Toch.,vas. tret ;lroor':'de..tteesEen';f1fuik
vlennen: ,in. de".E-k1asse.- Ibt,du:r'de dan 'l r

@k elËn, 'rvoordat..i.edereen- ilr de gaten -
trad,ldat'je, je. plaat§,:rlEest kruden en !r ^r
dat. err,,rf ,atsÍ.rÍEe!-. l,georgar .ii.seerd, gevoetlald
diende :te t lcrdert.' Iogtisch ook,. wanE er'
]§^rarïrà: er-5 ;zqnaar uit-de-F-jes j.rt de'.E
roIl.err.: - r''ra) 1 . .,- .jerÍ: '-t'r-- ') , ,r, '' .'

De oefenr'redstri-jden:en Ide, eersEe ..
cqÍpetsiEieÍ/iedstrijden uaren eigernijk
slap. V{e kel<èn Ee veel qP-,!fuq{} Eedi- -!,.
tiger tegensEanders en het àe5 nin.
concentreren kcetEè lieetr':vepl nreite '
Ivlaar er rierd Eoed:yerr:;fanatie)<: geÈrajrd
en:r?il.'sne1 nerkcen ue.'dàt" .$Je-,vretballerd
nietsvcrder . lrefden';te :doer voor dét an-
aere vài"et'rig:ngen- ui§rpq.u1el'rl' Éi )= .l:iij I tln bijna aÏIe vrcdsËrij$:..tiàren ree

de: :beter,vcetlaLlende ploeg nF§j EelulÍkig
hëeI;vee1 i-ndiv:idrele akties èffi'v-aalc i,,
npole ccrdcjnaEies. over de vlertjels." E
uer§ niet, al'te egoistisdr ge§peq\d en
je kon rck,zien,r daE iedarëen. iiidívidr-
eel sEerk vconrit g:i-rg.

r; Jr[!.de ocÍrpetítJe $Èrden.we tleide '
(18 vEdsEnljderr r;i. 221p:ntserr -.,68.:dce}- r,
[lrnten vcor s: 53 rEegen) à -freC waB c4)- '

vallend, idàt' r.È.- 2' x. verloren'-rran, glidc- '

(volkqrBnlteredrt ).,en ln]C t(dlé :één. ha"' -
laaEsEè !.1,) r, Iri bijna,:aIIe'9eva1'1en be-.
haalderr:,"lle. in, è' trneede:rvedsErijd' een - .".
beEer rcsultàaE dan. de;.'eersEe keer.,(bv..
IIW tlnris 5-0 verloren en rdt 2-O gel.!cn-.

..iijB'eteeds beter.. BIij f oefenen:c6r ide. r-

EechLiek, uitlcÍIEn kan beÈer.',. '. r. L\'.'.!
- RICTDFD : "rrretige .jorpen,:aan' de: bal:

@
^;7-;2i -t- ,b l,,at duíustig, lekker r ' ..

,r,,,., 'sreI.., Pr$eer'gp.ed raah. Èe
;_ sluíten en rrEer te \roel:,,,
baIIen.'i .r; : .': . .. i ..'í
'; WIlIif,àM :: shel;- ged' ;

ovelzicht, nrcie pass: .; ;.
Sqrs te slap en neern víat

irÈtiatief .'l ;.,..'
- CIiRI.S : -.Eaat ei: altijd stgÍrig iri, kan 

-:
geed ccÍrhinercn, behcorlijke " tectmiel<' - .
,Ie nret ,ook proberen tiard Ee- verken, als".
heÉt tegen zít-. ... . . ,; i' i'',.'il t-- | ' r.
- BÀS : cnze dcorzetterr rvcolàeeId vbor.
iedereen, is overal dicttbij. I{erk aan
je tedrriek/sdtot:'- .ii: 'r'-'vlI,í L. ..ii:t'ri
- SEEBN :: zeer €meI,., veel loradÈ, -.,'.r .

schiEtehé&l-.'sclEE., sitocEt -ookirEt,z'. n' :.'
rEofd, '[,bet,niet zo: s]eI de ned'q8e;r i.

VEÍI;ri .. ,.'-1.., !,i- - '1' : '.i
@CtU.:: ripoie passeerbeMJegirg€r!, Eoede

rtri:

, ,t-) :r.

j;: ''

t, l

,i: :i; r;' ij,
;I.1*^.:À /-:: ,lt

- kcEDer,l wi}:al-tijd. wiruigl. v{erk aari-'je.: -
techLielr i(beter efenen cp de'training)
en.let dét tei/éel cpr'6s ar&ren. . r. ' '
- RoDtlf:-: iaterk aan de-ibal., ,somrt heel',
nEkkeujk, je nrag best !sat, f)arder !Er-rr.
den. vqe 

"íul,Ier-r je grapjes rnissen volgerd
jaar.)"i-t'l,: I í' ::':.,.:... '.1 ;'
,?,i.t'.. ..,iÉ , r..' r ''ir:i ' : '. 1:'-.'

TéoglóuÈe; ÉÉí even de prirna "trainjrgts@'
)<anstlij st rran EL &.E?:;, .' , 

i, . . ".':.'i''
Idilliam 71 (1x grfftist. ! ) -Ric$arf 'en' ctÈiii
59-Orris;6c1ry, I(evin'si,ÀIrned 68:PaEriclt
5?-t tichael" 65-Bas, 63'SEefan: 61:Bar:t ' N 'j 

'Í.1

sg-Bartr. IJ:.' 58-.Tef f rey T; 56-Róddy 55-Tbm:; .

my 51-'Íeffrqf.r4Ïr'('laEer gtr.l«nÍ:n) .. -.i. i;it

IÍIED IIOEFIiDGET ",r Y . '

r L.,Eti§i E 2 ',-t,
'.;-. { --

5 -1:)

, ,.. (r ' ..' :-r t: .í |

NadaÈ rde.jcrgens jn au- -.

1 grÈtus 'lret, overtolli.'..i s
ge (?) vet \ran de:'valentie'

nen {één van de beste : .::
rarcdstrij den tro:vels} ) .

AI net al ean prima
seizoen ;nets aJs
afsluiÈing veel Le

j zen in de torrrroíen
en een"gezellig.'s1ot ' jn..:i

"t 
'i,.,,,Li[Èurg.") ! -r':' i.'i

]sache wai€n; ''ndm' jl<, 'na @ 'oeferperi- 'r
ode,.' tre.,t-ncèr vaí; Theo. over:cm dit E2 i. i

dcor heE, seizen.té 'lood^Èen., we. gtartten
il de' E[ ;pou]e.. .De:reiersíte íÉdstrijden.-"
waren tegerl rdet gelijlcwaaïdige Ëegien-
etarders. .Zo, wièt ÀDO rÉetr r,saL hen ot/er'-
Itv,ram toen g16 EeEIi, na,'tvrEe keer 25 mi-
nuten slrcfen:c6;,25 :doelprnten voor bleef
staan. Tegen hadden ve er niet één ge- ,
JcregeÍ]':r Ook Scharcliiryen; die rota rbene
hbger gbg sleler, rruerd rÉts 17 -. 2 van ';
heÈ veLd gevaagjd: i ïn. cnze parle b1ee,k 'i
CrsÍv]1eE,r gE$IocrI 'de .stserkste te zijn.' '; j ,

!Ët nog een'.gtrcot aanEa} ltedstrijden t-e'l

il;ir i..;ir .,'.-eraf . tiadden geLcpen en de
.rír,,::r 1;'spie:en' v€er cEr'volleiige

iÍi )l rÍ!). --ji rr;,1 rÍ-. { $ i .' 't1' - ''
Diu rr,axsr dé' spelers..rran'E 1 :

- PÀIRICK.,: héel .fanàËiek, :ge€ft gÉde
aarnfij zjrgery prinE ccncerrtÉatie, . cp de

de LErilsrevue pigina 17 il;



E)elen h,aren.rzij .aI.ftanpioeln. i Vàr, hen " i 
'

.verloren ps .rlan 66ft; zei heE nipE rÍEE. .3. -
2. L Een tweede vedstrijd rrDcht van' ile {

vreergpden ÍrieE. Tetkens als deze ued-::y
strijd op het prcgrarrm sEcrd, héIden'de
velden lreer. eens afgekeuri. I ' ,:

ftgen I{.B.S. speeldenr irE tqree. oiÉeluk-
hige v,Edstrij dei: ïn de uituredsErijd
haddsr r+e de. neeste pectr. ; !.

n< rÍDeE zeggen dat dii e2 t"à?.n i,."I
gezeLlig, :.\rrolijk erj gsÍDtiVeed tearir'
was. De jqEens r,Élden.sEu]< \roor'sEuk -,'
prristeren; hadderi c,e1 eens een off"day,.l
naar lieten zidr duidelijk het kaas niet.
van larn bïcod eEen. ' ' .. j . ... ,;'.I -
: -,.::. t..., .,_:, .".-^, t . ,-'. ,.-1 -.:, ..i-'
ÀCIIED en XEVIN, die cnze vcorlrede ,' ,:
vorÍder,' vraren rap4:e," snel scorerÍie.,J'l::r -
spitsen, die elkaar heel, nrald<elijk ,kbn-
den',vinden en voór nerrig doelg.xnEjeè '.::.r:
zorEden. AIs ik heE goed cnthouden h&,:..,
heefE l(evin" de ÍÍEesEe gescoord. 116gli-'J
gelddcig !'raren wij toen hij jr heE. H.M.S.H. -
tcerrpoi een doelpunE tegen Feyencod .'

scmrde,: q) het nÍd@mieId hadden r.re 2 -
echte sjouraers, BAm t en JEEEREYID...*4

.:e eraren rÈdstrijden dat iJ< i4e1 eërÈ 'r,i
nEdelijdsr net ten had,' zb. rieÍnig lceeghij dan te den. . ,'.r

;t_ 1,.r-r- -.. l-
rk heb iïEE dit E2 eeri lreef,tijn-sàllen '
gehad.: Beri 'aanEal- \ran jullie, gaat r*idr: . '
de D-klasse en de i"est nag rrcg een jaar-
tje in de E blij\reri spelen. i r;
ik h.rcce dat. jullie zo lekker peiEief ...,f
blijven voetballen, aan r+crrEen iuttie
stul< vqir sÈul< "v,ereldvoeEl:aller:sr ;i'.i, r

IBI\IS !...: :1:. ' :

IEts b,.. !... t',.,,I í:.r, r: _., í :- ..,,i"{l

k is rnij gevraagd.i ctn: een aEukje ts, :,.r'.-
schrijven o/er het.'afgelcpen setzoeÈ, Ik
rrcet zegEen daÈ het. mij' de laaEste uel(en
is tegen gevallerr net aI dte ruzie: qrder
elkaar; Dit ,had il<.nrcit lcmnen,der:]cen. .

Z,ejcer niet cindaE, ju1.Iie (nadaE,'er cE) ef-
kaar was in geqeeld); z.s:r:n LEuKE.irEà- t,:...
strijden cp"de grasnaf baden neer ge:.
Iegd. Hoe dit gel<cÍrEn i-s. r€et. -iÏ niet,lën
ijr Í"Jril- het er cck rLiet rrper over heÈbeir;
Ik cnthor:d liever. de "leike dirgen,

Deze heren hebben een. , :r

gigqnEÍsch locpveïnpgen t Í
en dat wilden ze de te-
genstander duidelijk 1a-
ten. zÍen cok!' Ze stcnden

, I j -:. '.. , -' ':, l -...'. .' .i\'': 'r .5i

eoed sanenryel '(rran acfiter, orË, .

' I " heE rni&errÍreld .naar voren) .. ïsf,a';

nt:' Zoale z1'ln: ' ,t' '- .r ,"-i

tt

ha;nst altijd cp de juiste
ple{< crn,heE.qgel van de ;
tegenstaiiier,Ee:storgl.' .':,- .í'-!i

IbE verdedialen (r.rat, later cirl<:door
' 'de briteribpelere goed :

si{g)
Oo}<.zij. scóorden Legelnutsig tjun dcbl; i':
punEje. In'de actrtèrkéde'storrderr iIEE- ,,'FREY T-, BÀRf N.. en MICTBEÍ,;' .Téffrey .r,r
cintpryte zidr tijden het seÍzGri a1s een
goede achterhoedespeler net vééJ. j-rizët .'
en balvaardigheid. IIij wist neriÍg tegen-
sEander te -st. Cft)en en cpbo-nae]id teas lÉj
cok steeds erg goed. Michael dàs qtze
zeer betrcu*bare laatste nran..IIij; dmr-
ziet .het. ryelleEje,perfect,err r+éèt Oe .

tegensEarder cp tect[r_iek en irriic]rC crn
:zÍjn wjrger te wJnderi:..Gigantisch zijn,.
van hem oolc zijn: afstardscloten., Ik,hèr.-
innèr ne er! ncg esl .Eqlen- K.M.D,; viaar,,"'bij hij van, voor de niden].ijn sctlcot, en
zodaar .doeI trof .. Bart N.. _had 6cÍls; . -rilvrc!:al tegèn die kleine ba*eeglijke i
vce'tlal:l;ert jes, .zijn ler'.Ete r,,íaf Éegen,
Naanate het .seizen vorderde, zag: je- t,
Bart steeds. IIEer, vooruit ]gaan. ]fu is hij
een tjardaerkerde,' bet rcuulrare acàterhoe-
despeler,' die blijft'gaan,voor die bal.
In hét goal stcnd. ïCti![. Ook hij rvas het
heleljaar zeer beEr.orrdbaar en reaCe v-aat
cp zeer.fràaie wlj ze (dei:k naar eens aan
die. redding jrl de }aatste. mi-ruut .t§?en "i
Fryrenoörd, vraatrdmtr we gelijk..speelden) .Í

; -.:.1:=.: /, Ur dan,naturirlijk
í -:t:; : ; de beàutys'(Éoie)
.r. .r:, van doelpmten.die
,. ;{'r í-: tegen r het ,net (\ran

de tegeri partij ):-,'+
: belarden,'l'. '.' .., .'

l. ^.., 
- 

'. .I}u ';r. '1 ,.r
Ik rnird het noeíIijk qn ovel? iàjereen
iets persoor:Iijks. te .schrijven. (mis- Il,':
sctrien vergeet. ,iJ<..!rÍel ieEs) en daarcni., :.t

doe il( hetrr dj-L jaar dan-ook nlet.. Verràer
uens jlc julIïe een zeer fijne 'vakanEie ,.
toe en wj,é.vreet zien rie e*aar in heË.-;:
volgerd seizoen" Heer (Of jJ< dan".ueól- tr
leider ben r.reet ik nog niet) . , .. ,r I '.',-l

ME IS '. - ;; :.:,

-:trIEIB E 4
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MICIBHT ffiSI :,dit raas Michaetr :'zijn]t,
eerste seizoen cp UENS, naar hij Èste;zich al- snel aan bij de ardete jongens
en deed het. heéI erg goed.1 l{ij ble,el< aI '

srel zeer belangrijk te zijn nEt zijn
I«cpbal1en tijdens de corners. trlicfaef ga



,9e{§:
) ,-4)'

r,.1t::. I

'FgPFF,
.Irerd" br.l

t§ iliilumr hij
de EL al ve4e-

lekèn nÈU nchafa IGeÍiian,
en ook èit. jaar r.erden

. -'r; ...' t..tr i -.---, Í-l
Ileel veel-'plezier tiidens" de- vakàntie ëil
ik hoclo ïuuie iirxin ÉëioÉ't.'rieii'cD' ' ?

,*r,:. _,]t 
"-, 

| ,,,.,;;1i;' 
". 

;",'-,",. 

"_,:..
HAtrtRy ' ,', ii :'; ,' " t,'":r^i.:J: ' ... li i;

" .:' L 'j ,,:; .".j Í^:'jl - l-:,.i l'l

'.-'. 
.. , 'Éjï:i''i:.: , ,';::',:-'l

Her làÈsEe oedeeltè .iàt h.È''èir'éàI É"b
ilc. ju11ie. ""ó*, tbqr"-I leideà"; Ft. Ri.,"
mu. een ge+egen. .,, _. . .i' ' g.!a voetlcal q-irg heÈ in het begjn .

nieÈ 20 a1s luij graag r*ilderr, naar zierr-
de fdaEste tijd begehrËn'vre iÉdstrijdejl.
te wifflen sr als r,rre- aI ver].oreil dan uas
hèÈtà. 6àn unrr:enéram'Èai+riè Uit -' "

"EienjarigÍe" jqEEÈ'die ltrcrzièn w*àren .

.vanreen volr.raesen sror (RA\A)'.i -- j Eën aantal jqrEens za1 het ]<cnende
seizcen hcger gaan voeEballen en die àt
j-k mirí of neer uit het 9pg v&liezenl-, - .

,Janner, iraar uitet-aara È+,.+ B*..app.
succes E€f -, - -... . . r.i i i.,- .r!
,., overígens, vlat eerr verscheidr:nhéid

aan na^tionaÍiteiten in E?; è1s de noej ,

ders eens l,roor crrs zouden kcken, IÍgden'
lre greníeten wan de zaÏresé,' §rrjnaamss,:
I4arckaanse, Turkse, Irldisdle en li[eder:..
lanilse keukèn (bijri.a 'ee;r i.reek lrarE I) " *

^l' veel. vöetbalpleziér'in i.!et kcrnsrde
seÍzoen en tot àiend.'-, l,.. ,.r.: ".,1 ..iw., .l i -

q.[.8 rran @RT .,,lr.t :,Jr r1,,1t i] :..:...

, rE!-[sjE 1

De jcrgÉns van.Et rDgen terugkijken cfr
een-tree]'goed seizoerr L9%/a994 i: er'r.eië
maar 3x. verloren eii zoals julIie t+eten "
i" È! "gq 

treel §bed.resu1Eaat.. . -",'...,
i -r'l- jÍ- 'l

-at il L

uedsErijd vreer\ ataan. te gerÉet€n van-lstr
en cok tijde.irè' è tq:ri'roien' jn Lfubrrg,
bleek hii ook biiEen lbt toetbel een
cÍÍ6te''aa;drst te' ziin iroor oirs'e1ftal.-
Í1Èfu' riijr vrbrariie' Lert órsed ..,i
seiziÈn. fk Zal. je rnisser-r- tijger.' . '-'-

RE!E) REU\IER : een lsuisiÍio tuEsen'.tÍans
van tireu:<eten en patricf nlieter, ai:s "
gevóí eeir zeier lpeAg rceper. ïbt rÍÉjn'
spij t kregen wij Ee höÈei dat de farntlie
gaaÉ nern:izerr nià Èr*e1:RoderÉijs' en
cm dit c4).heE laaEste rÍEírEnt. nog te
vorkcnÈn ie er een.handtelidJdxàerukÈie
gestart;, tévers Ís eeri'rrr.rcèeschrÍjwing
Irdn B.-R. naar IEtrilS te rrerla"ijger bij,..-
c".,a*É:ts:.e.rAe. Ik ?iI jul]ie-Ë'i-ssenl',' I .

etY Rf,iIGRs : ook jij- kv,nm riieuo bij '
olg op f,n[s en w:iaE je al zeer mel
ttmis te Èe1en. ht rvas te zien aan ...

de rJENqJgygg jp,?sil.. ,re,t.r ei,



ffi:rer,E ÉEcn àiË i.*É, *"í$.*rr ai.
.steed.È- mirder leukl Dit. lyetrd cpgelost
dcor ziin rede-spelere crn'de beurt:,een
híye'vredstriia te htdn ]<ee4ien.=:[s '
qgeler deed hij heï niet slectrt, hij
bleelt een aamdnst te zijn en scorde .

18i. ^ ' .; ' ': -'. ,,,' .:* ',." 'i i 'OíEeveeï'de helft iàn tret .seizoen kr^rarn ,
!,trOUEL ons, als keepèÍ. verËtqrF!,' l,'at 1+t
heE begjn, i/@r,Iqn r.e1 everr vi:nnen r.né -'
n ar na eirioe r,edstz:iiden lukte het ' i'.

- .'n' -.-:..- 1 ^ .. I l!'.
sEeeos DeEer. . .... Í .. .,.'' .

MICHÀEL !'as eer ij zersterke verdediger,
iLie ireg zijn cpkcnerdè akties de tcp- ., -

sc@rder lran Ht !,rerd rÍEt 25 doelpLrrEen.'
Ook .ruMIY lEefE veel rEte!ÍE gelcpen dit
seizoen.',Ilij uas overal q) het veld te
qirden,- zcrrael voor als achEér wat hern -

het aantal van 24 doefpfiÈen cpleierde.
rlqtr (}rij scorde 15x) draaide ook een
goed seizoen. Eij begdr jl de voorhoede
maar ats de leider er on vroeg dan Isi.lam
hij ook ÍÍEeverdedigerr. RICIef speetdd "
zijn rredsurijden reestal c,p heE midder-
vefd nee. Van daaruit kcn hij rEe ver-
dedigen en aanyallen lraanree hij er 17
doelp:nEen insdrcot,. IEIUitrS speelde de
rÍEeste vËdstrij@n als ierdedigeï en
deed .ri.t goed, maar als tr-ij de kans
léeg cÍn trEe naar vor:en te kcnen. dan .

doeltrrrnEen cp. kr dan afs laaEste Bi{E(.'

.§l de zaalÈarrnmien ueren jullÍe fe)
2e en 3e. Od< ret de veldtorrrpoisr de-
den jullie het'Eoed, er rleràen er enkele
ge$Dnr4lr. IZelfs toerr- er een keer de
laatetè vÉdstrijd neÈ g-O gerÀs.merl rÍEst.
t.,EÈden, rr€rA heÈ 7-0 en rrcrllrert juIIie
drcr strafsch44rn. t' '

' De resultaten vJanen. gred en. dan te
t edenlcen daE dit team geen \raste keeper i'
had.. De nenjng \ran ju[iè
elfEalbegeleiders crrrer de'
q:eIers zijn :
- IÍHÀN i je berrt een
echEe E)Íts, die véak
sc@rt en rreel nÉters '

aflegE. VleI rnet je er
aan denken de ha'l af te
geven aan je nreèqpelers. '-

- .Imrxr.I : cnnavol@ar in je badegiiryen
voor je tFgenstarders en je eÍgen qge-
lers. .Te Èet je l<oppie eràij hcnrden en
rrEer aan het voetlcal denken.
- tfifEIIiIS.: aL6 laatsté man ben je
bijira niet te passeren,'preer ót eerS
links te sdrièten en Ee kcEIEn.
- R0Í : orEe 2e spite, die veel uerk ' -

verzet err vaak si@rE.. Blijven-dmrgaan
en luisEeren naàr de arjuieàó. ,: : 

-
- ldlRAI : crue 5rnralkeeper en een goeie.
Ook dbe jij het + de voórhoede cp links
geed. Dankzij janll Srzidt h let, spel
sEa ie rraak cp de qoede plaats en scon

- ,JEEEREY : srze terr:ieÍ op hét middert-
wld, ove::al ben je te tdrden en leg je
vee] ÍÍEters af .'ca zo d@rr Ook jij ben
een goede kéeper rÍEt e*r'prima tirdÍg.
lvellichE zal je Ín de toel<cÍrsE rrceten
kiezen tussen-keepeq en veldspeler. .':
- XEIIIN : de a.Joeger cp het' rnidderruèl-d, '
altijd oveml Ee vdn&n en.drcr zijn
Írlzet heb jij belargrijke dcelpmten
ggraarrE,
- S!,IIR : tijdens het seizcÈn bij het
teèm ge]<cÍÍEn en dat qns nieE zo neld<e-. '

Iíjk íóor je, ondanks de korEe tijd za-
Ser wij toch progressie bij je en dmr
jourv spelvreugde zag je jo:ro eigen, spe-'
lers vlel ee:rs, over het lrcofd. :'" ,',
- ÀEEI( : onze reclrtslariten, die door -''
zijn tectrrieJ< renig voonet. teeft. gege- "

veri !,,aaruiL zijn maldèrs ]rcrden scoren.'
B1Íjf jr je zelf geloven, dan kun je er
u,e1.

wij heÈ6en heg "
uleiderenu Íret veeL
pLezier gedaai en ho- -
pn jullie volgend
seizoen rrreer tegen te -

kcÍrEn: , 1,.-,'

r

Q'heE midderiveld ifuaàide '
hij I'ekkei èiï seizceà.
Hij luas rceilijk'te pas
seren' 'eri zijn perÍal-tia§
garEen steèds' betsèr. Iti
maake a gbals:

l
lr

g.rrten i:n jrzeE heeft het nieE gglegen.
Ook r,twrren *ij nog het ml*I-tournooÍ
dcor o.a. qrarta net 3-0 'te versLaan.' Ik
kan .i.'s.als jullie ]eÍder teqigkijken cp
een heèL fijn seizen, raaarjl we ttet z^n
aLlen hard freUfen Eeueri<u en let heel
gezellíg'tp@n gehad.' . -: . .r,.,,..1+,,

Od< \dI 'ik de orders bedanken voor hwr
rÍEdeverki.rtg (vervoer, lirrnade haLen
eÉ.) .'-fcngens fk i,iens julIie voor de
toel<cÍnst véeI succes en tot ziens.'t ' t '

.]Ui,iI,IE I,E]DER, HT]UB "Í ' T . .':. ..

IUr jcsisens aan de dèI-

IJETi§"F.2

". : -. .
tn de'd@títid heben juuie het.goed'
gedaan, vaak htcnnen juJ-lie - enkele ke-
ierr verloren jrtlie. -kortcrn qen'goed'l' -"
seizen. OoI< in de torrnooieri §tonderr
jullie je nrarmeEje :

de LENsrevue pagina- 2o '
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LBtiE F 4 -éÍ<(i. - 1,.i:íài ., 3 S.e.4-rrcg hm jnzet,. iÍI het. bij zcslder de- " ierlgd<oftiBsi€i, 
'de terrejn-nensen (vom

i'ta eersr kerxÉpgela4lÍE..tC-hebben te.t de 1.,., -:r.-Eq.Y91d eq.qg,lcfeed<anrryp)i e kaht+i..ï
6rpterg en'ot@s. @-$Je.dit ."iir -, :.r;,.,.::.p9{]fflSflH.SP .lr_9". Tfl§B,S ,F,F,.r;
zoen neE ett<e+e.ceteq€€slIiidjpP,:Pg ;.ei. ,; ,cBÈP+ag. r::-#i rr.'-! rrv ;ri fs rf,ri,i:,,r-.*r
resuLtatai vÉr€{r tÍi"sgelerd:,: .lPt 'glPlrrcE- tr. ,:'"J:.i-",,r Íï .t'lr'r{ riF!-. ..-\ ' r.,Í.,'. ..rr..1 r.;"rar. J.,-,1
nen, efikele verrloaren. vcor ab spelers ctte volgenq 

-Eerzcn.r+-.- .

È iotretitie $,as erEÍ clced vaft h heE een arder e1ftal gaan ffeIën-'i v€ieI * - ;
Ëfi Ërdi"r u:.jna'íÍeer-r.,,Fqar: gqr4g-ie6,1: ..,,,,-.P19g!eF,.tg:**rrl.<-,t, heE +ig$.e- We!+l:;x
nen.' ate 5-k,ne niet.rprg[9 -ffii. rc z<r* 

" 
j*r .?*{,8*15-.5q,Iet:]<-.3}*P$ï.*,jr

gelijk gespeeld er.àr'verlgren.:.!ts,?ijl,;, ..r ,,iaar géhàd.i;'BEDqNBf-!, -. :1,;[1;i1, r,. rsi+i
;G-Íi ffi s"i"i*"=*,íÉà, "r" t',Eedé" 

t'"- i *r /r ! q.r' r I

ffiffiffi,tffifiËtHi"lï *- blFli-i 'ri
:E*,; 'Íri.'I isj].[r' rr-:r Íi(.'.' Íc.€i, .r! :1,:.t ..::Í -rïris t;Í--Í {*i :\. fi: !:, É§.ir r, r'r:4,.írr\,'

Tijdens de'winte.rsEcp.;lÉbben lre rHe;§ ï-.,ii.i' trÍ,.Í.1 cr] .r;JI i..jrÍÍr ?íj\1. i -íi(rv i)íÍíi,:u :')ï r:.tir
daan aarr, trree:Èctlrnmien en".ziln.brJ :e€ÍI,.:i .r.1-.Í:;fi: --::.::.r-;-'.>'*,4 :.,+r:.ir- j Í ,t i$,, t-Í.ír*!i,r :, -,1

aIs eerstergeëirdigd,r'dankzij ' de"!uIp, I-, -ri;., iï ,. rv,',,... ej jr;-
wan veel qelere van ardere elfÈaLlen: " " .:i r,;r Í-.i ; 

"ri:'iIIet airdere itourrrci ) (Zualur,ren)r: Lelnalden "i' . :.ï :..r is,
!rÉ 1ran de itotàa}r 4s,.elÍtallen è.'?e 11

. uic .tosiroÍ ó:urde,'de.geÏte1e
d.g en dat rÉs i,,Je1 eeg larg.
p1aaEs

.:,.r:s;.al Í)", :-.;

z;.r jl.ftrjiv rl3::
-rarl-,:) elr-r.1

i."p iis
Ífirvl:

irfl,
,..'1 r'., .-lr-',,i9j

:,CY

-,',.-J-1 ;.1:

we @rcnnen iret: B lÈpe.Leë qn'.'I.J Íi'.ÀtrrvrN,-r.: ,r.i.,)
w; JÀxm[, mnrc,,nnBj':iCHRÀË. en 11ii .t.'.:1
MIXB. Hiér !<vranen vríj slel RÀtiNo en na
de winters@>:rDEtillISrbij .qr.lhadden, ire:i1ï .ti :
e€n team rran':tièh 'EÈlers " 

(wat,,' j]<,.Per' ;rrc.,:- . .
smnlijk het ne:cimm wjrd) ,.1rÍ:, r '' {íJ'i; .'r: . r .1'

ÀI'rcÈ aI lvae dit een geslaagd seizer,
nsar er.ti,ira::en'öol< een,.paar,rClr€Err rdie : ' r':' ïn 4l

Hat ÍÈlder, 'Ísalsl zoale i iLrdé rlage;qr:"' 'r : i .:

l<crnst bij de herfsEvrcek - r."egblijven'bij';
het 1e EcurÍroi zcrder afbellen - de
srrns Hat rn4ere cdrcÍÍrst bij de uainin-

gen (somÈge heb j} zelfs
heIeflaaI rliet gezien) sIj'-') toË 'sIöË de-rcFkcmÈt.bij,:"i; . ..

'r. ' r afgelasEirE€n.' 'zelf riaa r', -..1
iJ< er aleijd wel et IeE
:is vmrliekaneri. dat iJ< -er

.he1eírEa1 ÀL;IEEN sÈmd,,''.,',

, ;:' í-i-tj !.' i..:, c:-:r.r :í í:IrL<}l,it..r Í8.Í3 i,i+
' "' :0.1'. ' , 'l!:Y-'t, .'i: ,. L'-I ';!1:t i

{,,rt.i: ,. ._ _.i ,.f.nin.:rh;t l._li.i. -: Sri
i' r l,\ ÈÉ:..'.'i i]}.- ..;Íi:'i,l't. r':! lij,x)i 'ÍrL;H., i

;r., í,Í-i .,r:rí 'Í liq§? qa!

, . , jFr S..-,rrj.t:-.! í.,b .ij_ .-.ïi i.qï.,

'irÍ
'1.3'r

r"; i..Íl iai

.,t.I ii""Ttri:J li.t.,-; Jverder bedank iJ< alle spelers vmr de
aarrr,rezigtÉiil::ën' Ilet -§FéI"en'rran) de l,bd:l :'' i;.'-i ,''r .,..; ill'-r
strijden. JtiLtrie [hetÈËn11119ra61'r je':begt,;'. '- :!i'.í::e -{1

i

Jf.*'d. ell It;:

Eedaan. Ik ga rdet één s5te1er aanw'ij zert
a1s deltËÈÉb wdít vergr:ét. niel; 1alleeinr . i.r:

ijí.-uS rtr-i.i ÍJ.e.{ tivrtr,

il:111,ïI<an je niet-stËIén daàr heb;jà ,ià .dei r.l't. ^ .: ï.r.tii l ,!{
eerste plaaÈÉ - jee voàr noèig, ji'i í ':,':".'rr.'-.',
cuders, het, Besttnrr, een leièr en na-
ttrurlij li het à11èÈ beiarEdjkste : (vcóiÉI '' .rl ii:r.,ii.r'
dit eeizoenl.. DRffi WEER: We.treÈbed dÈÉ'1,.' .i t.!Í i:.. i.-iJrr 1í\iè fE.öi

& à §{i.,;.r i:nioi$r j
Lr[fàr-i$rï à i){i'Jlt:]í L íl r

alle afgelastirgen naar mijn mrriry veel
te rr'ej.rrió fuedbtr:ijdai''gespeeld en als $E r: --.r.''-

Eleelden waa het té \raak een Étued-
etrijd.

.t-):X: ir'(ïrfr (iÍ:l i.íi6
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::, - lrlr]'t_(- ,t "..- y:s,:;) r s È jr.. n.o'E ii tss4/tsss. ., ...:;*.,i .,
".-ï:71 fri-lrÍ;in..r iÍ.-: iill Cn .-.Í *,, i.:!iÀ-r-;ilï 'r;.nL ,;

- . -.: .sr, . -., -r - -.'- .. ; - ',:
E rr'g@.Ëàntai' rrÈraÉt{.lt-*rd i.,:qd.fd"ri{q zàr liaUqila zijn-in rËlke r:i.::i :;t-' ',;.

trainirg+oep zíj- zíjÈ iigóeera.- yoorjècnniige speler:s - zal ordairstaarde kctrf esr' ' r:.

fevesUging zijn van hun ideeen en aidere EEIeL's zullen tela.rrj#eld zijn bij;'-'" :';:'-rs
het 

mF""ffi1g}il.oEY:,h,11P..s..se\ralren 
bliJft'de:&rideijj]tf,lq.,r"v::i',:,i,,

r<".it*: led; 
-inàar 

eerst'aé oftérstiiàrde kogr go€jr -d@r en BEHAAR aeae:àeker tot ', ',;.ri r
nLiaaen ajuor:stus. Het kan";iÍnidat'dan pas íe éerëÈe ËENffevue:\En het nieuwe I 'ir! . ' .

èir*r, "Ítront en s<nuiiàé gni""eéj.r sta;t$ ar r^eer eerirer lieË'de tràinirq.-.':i::. n ;liirl' ,'
_. - _ tt...|lj < f,. ,r._.:;:. i.t.. iIl:,..,t:r..i:.-i I,.:.ír) !, ; ai.r:'i:-'.1 }"ÈI;E :c:.Í'i:.( ci{ÍIl. .jLr, :,Í11i.i,i a.r".r-:,r_ r.i,rr. .,:,,! r7)i.)rÍt-.:ï,-peA-ierett. ' ,': *, ;;;.;.:ï;,;*Lïf ïi*i;:

Volgerd seizoen hetber rie 20 À-kl,ass€rs. Ecàt te veel voor een eLftal rmar zeker
o<Íc-te ueinig voori' tr4ree elftallen. De cplesirg zal '@<i'àt -rretcin'uordeÍ rdoor, .-:,-".-ói-",'

het vjrden \ràn 6 à I nieuwe À-kLassers maar uaaÉcbijnlijkèr. is h€t, dat'Èe':voèrr.,.* ;,--:,-.i;

een viertal spelers dispensalie aanvragen v@r LENS É2. óit zcilden €lan r,rcrden: r"r.,:, . r.,':

M.de eooE,..I. eI Haddio-ri,- F.eI Haiiïfiori en D.v.zuthar.:. tr '. r'u'.t ?)r ", i -, 1 ', v
zij gràan aan mt<.t.r:r'iiËn ii*.9-,aó.'ryefeirs rlan LENS B2'op de marna<;: en.rersdaq- i,,'. r-,''
arrqd vàn l9;-15-tln 2o;3o..rnt' 6lndei. leÍdine rran Àrao v.Blittèrswiik. De. eë!:ste
b.aining is- cp, ís' augils-hrs'. ; nrLi"r,sta94" =É"r"rs-LoetenE vóiffi zo snel ''.'Ft .:r.,:íij.:
rrqéIijÉ eeh pasfóU cnÈtUren rnar. PauI v.à.steerr. .ty' . ;,'- . '..r 'j-.r, ;' ,....'

1 ,..-'.í 7 .- i'...t_ \ .- Ir i r/.. t...
De overige ie egefers'qàdn tiainen, order leidinq,,vàn.Ro1f ncsÈcnrtsr'De hinirgs:-.: i :,_---------:--:---- - ,

dagerr Ëijn ÉaÉaf ien rÈerEdagavEtrd \ran 19.15 t/h 2or3o uiÉ dh \roorlopig. ook de .'.tu:
rrijdagarlud' rran ,18.3Ö,t/h 19.30 uut. ' i' ' i.,( : '.!.:."'; .r1.' 1i '-'.,:i -^,;' .'a--.'
;-r,1;.;we:lr€l:lgaetrten rrcó1.§g dàÈte tríainjrq cp mardag:J. aiqustrrs, de,volgerde;-.'-ir-,r r . .:

§pe1er-s @l .18.00.uur C[,;LEI- {S: R'.v.d.BgIg, . J.euden, l.'f.rye!íÍEncir' J.v.Disenr' .. .:i

s. eiaÍenbercir,' J.Holtmaii;tc.I,fiaduro, ,I'i.uattheiier, H.orahhabi, : T;ozdsnir, . . " -. : . L 
. L t . -

K, h*vard, J. Sandifof'Er_ §. sctnàpveld; L. sendar, À.v.d.I!6rn en R.de Vries. i

':::;.:X ".Àq .sqq5,il*rrirrf .* "*,'-à,"-liz'l*-,e,,-} "*-íiï. *,". ;koiipleet loveràicirt 
-wan hë rtrrenp<iri.oa"..lorijgen juflie:rrah'nolf .tllrSsgeshrurd. . ,1..1. ..-.,.

Neern. aItijd.l@-en'vcbtlalsctioenen'rrEe naar de trainirqènj' .' , 1.'l r;: 1.i, ,:{ t.,i;rl'Sti i * l{:'+"r{ti, ,,'-' , ;-'i;; , ;.1., llï:'','',, .t'
.,irjïS.,:1,,3.1,-'?i'' '1.',.;;,.:. '" :i'. .i .. "::i ."

qp papier heen wij z-orrler de bovènstaarde dii+enàtiespelers 24 B-klassers.- aij.r:
elkaar voldoerde cm tliee elftallen te fonrrererr. tíel zoeken He nog ee.n keeSir v«ir,
LENS 82. Wie zoekt er nee ??? :: -'i [.-r,, :.:- ' r i, t.-r ].' i;i:i,''l:.

De qElers die niet bij de sele)<Eie zittbn zijn: S.Àcar, lI;AIaca; ..r l*),
A.Hagedocn en M.Kilic. Deze gioep r{oldt dus uitgeÈreid ret de vier dispersatie- ' '
spelers uit de À-klasse en nre[. ai iorgens die roid.eird uit de * t. . .- - '. ]
A/B-se1el<tie teugvalleil. ;;' r.\), ,r.,-:' ,.- ,i ,i i-|.r, ...j: ":, ^i -.!iIu[ie trafuier is Arno v. Blitters,rijk en julliè Èrainen op, madag- en rrrr.sqafFsr "r:
a'wrd rran 19.15 t/n 2o.3o lrrl De eerste trainiJrg is op mardag 15 augustrs. .. . I ...
'' ..,. Bij .dé voorlqpige selékEie zitten: À,Àldcabi r,!Í. Daanen, D..Djaelanii F; Dplqn. _, ,i

K..Elaklíi; s,nsë'iaa;'.nl,re,;*torih, !í.Gold(a)ra, s.eopie, I{.eóob;' r.ef Haaa:.àui, ti.l,i . , ,.
R.v.d.Heijdenl, f.van rt'Kloogler, J. Lanza, R. NiarBt, L.Peek, J.Èolk; À. S€Ji, - ,. . ...,

"'*HïrrïiliïË'L*E*r=&*rrr u i*ri; ra.$; 
"e 

ar,-=a"gÀ;d'.n,' ., .'
18.tlo t/ro r9:àq'rr# en oe-@G-rm,ir Ís'..@.t/n 19.1s rrr. È-óL-ste...-..,. , '-
tríàiniry is cp dirÈÈaq z- arrc-ilsUrs. , ,..-', .. ,.. ',,,.-, .. .-.. . -...::,-. ::.-.,' -,...oI) zàterdaq 6 augusbls t:ainen julIie é*rter ook cÍn -14.?0. t4S_:.; Nee$ r4àrii .ir. _.

alle trainirgen Ioc[F en voetbalschoenen nee. .'-; ' r, .'..i .;:.. .! ]! i :, r.lr._,lr.ll. ,,
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rec-iaÈd,.,;r;#à;.f,,r -..,r1 rr..Lr; r,,i,:r,...ir,;i.rrr:.Íi,.';.irÍ.,i^Í : i.l:'i... r,';..i;I.

o', DaDier r*tug;";" àï';íJ-"d=*d'fiè;di,'& àirJ ir"* *i"r5à àiJiii3''',}o;'-.ri:;
'ri.i àtt rr*'. vciortwíg jor«en we'cp h€rt laatste-elï I,gÉ.J, !"* nog $i-r-+{ea}r-:,;,.i-'
vier C-klassets l,,aarcrrdex het liefst tÍ,ee kegp€L's er bij .te lc.ijgíen; Het i.s ooB

iuLlie beianci: dat atit qaqt lrJld(en à:s. zoelc let ons IIEe. ,. -.. .t. ri ; ..;tr a.i. ..,tr..r, :r;
rn eÉirstè ilrstànÉi€i fohrereirï wij trrce- gn:oepqn !.w. de ,qe1eklie.9{,cle- niet , ':- -l

s*"rèË;H;#bi[-=aliLtiÈ-t*at'in'à,EG@ seieli$,+n,tr,,eà.ér":ërqs 
! " (:

t.w. ei:n ygcq ql,entger-l v_oor..C?. Q$< 4+.I"f.,. s,fioS.een àantàlljor-SerË-af_qff"n'..,..,".,..:
naar de niet. gesélel<teeden g9ep. ., .,,.i1 , ... 

',,. :', i. r.-...: ! "-...-..4 -Íir,.;.,
sit de idoiröíqé ièréxuie zitten!' N.Àkkabi, s.Àfaca,iR..v.Beuddr,.,. '.. ,. -,..."

p.n a"aii f:È*Ji.-i:BsËri. ,r.rittijn, F.cijntje, P-DEhoe; rl'i:DijkÉeaf , ' ,'-' '..i ,
ra. v. a, ooirctc, M.Essjbd K.-{srtijn,r FlcasiÈ, r.er Haddiod; M.v.d.Heijiteri; ,J'.Jans€n,
p.I{ncrr,;R.frd<, H.r€dó; i'g.i#r,'J-.v.I-oon; M.Iuu€ scttidtolt, F-e.;1j^uascn.4i;l-irri.r...::,
N.Niarna-tí R:öóed, A.öo#errËéi, Y.ozsoy, D.v-d.steen'en R.v.d.'rbil;-:::: ra-.r 11. ,y.1'..,

JuIIie trainen cp de mardaq- en uoensdagawrd van 18.q) t/n 19.15 rir.-De- '

eerste ta.airlirg is ecHer cp zat€rdag 6 alEpshrs \ran 10.30 t/b 13.90 rrr. NesÍl

naar elke tninfutg locp- or- voetbalsctroenen ree. Fred G?ens È trainer w 9..e1..;',..., .-+_iCl=elektie en trij vordÈ cp de uoensdag geassisteerd door Hans Verhey'
I-eo liEeuwisse,woo:*.ae trainer.,Ell,ge 9:§efekeie., ,-,;Íra.. _:,r. :,, .j.ir..1ii .ilïcs 1.,.i3 i.. -ri...,',1

De jonserrs arË'ri"J rÏi d; ="ï!lid;"àittà'ziinj À-Beli;, À:B-rjTí'r.r$1dÉrii.:;]i;l:ï
r'r.nicn+Érti, V.v.a.qee5q, K.rlierrr -o.rag4g?Yr .I'I,.r€i.9el*er,. 'R..,NPIt€n,. Y..P99!,;.1 i r , r,,,
R.de.Roode.. N.siliakuÈ, B. Stri'ik, en T.Yildirjm. .. - r , :., ( - - .. ,nr. y1 ... .,, ..

juriielti=iiner, ö'aè r.,r;.nsqàpioag r4r-r 16.15 t/n 1.9-oo qE orn§j]eiairg . i,".ir.'
van Berrv.riÈsen,' oe eeÈte-trainirq is -op rioerqdaq 17 augusq§. .': .,r -.:., . . ll.,,ii.;,

.tl; . -,. ..1i i,.,,-. ... ,'11 ,j' . ..'íi.,- i i ..,', 'ïl(Í1, ,. .'"r I'' .,\

De D-iarcd.

@ papier heÈben ue 56 D-klassers, Net iets te Heinig vocr'.S rtearns. we rd(eneD

Ët ài= fij a" c-j.ugd c4r erikele nieuvue -spelers en ocr< hie,r weer op erikele nieure
É€ee!:s. zfu< ret-ons nee. ue! als bij de c-jeugd starteqt Y nqE-9en ry"
g1rËp rraaruit in augusb:s eerr' Dl-seligctie en een- D2-selel<tie wordt gefcgteerd.

In deze grote-grcfp zitten: M.Aissati, a'ÀlrkAbi, a.Brittijn, ],.-BrJ,omn, - - ;

R.clrtirlada, f.oaànen, ,r. oi-ostai, z.,spo$arnai, D.Elsirlg', P-v. Fesssrr 
-.!Í,' 

y: gagls r
s,conbauft, n.eoer-o.q'uqy, N;HeidéI, R.Jarrse, R.IGffa, F.KtijJ<,'N.Yt+sr;,'..i-*,,
R.Nardpersan, R:9ekÉig;"Mroe:ned,.' R.v.d.Sarde, R. §IEes, Q. Snrea<ef, J.E3l**.
R.Vefg'eef . "r:, í, -lj : .- -, -i . i;Í,,i-.i-t:':- ji' i, r

Jullie trai-nen bË'dÍndq- sr dírdsda*i.ddag ian 16.45 t/r 18.OO uur Iraar
de eeste keer, tr:ainen, julliS ql zaterdaq 6 augusurs van 9-30 t/r l,f ..!9.§T:,,N?q
loopsdroenen, voetbalscloenen en een lunclpakket mee.1 r..ia :: ,r . i -: ili :..r ,r r

De jongerE Qie nie-t bij de setelcEie zitten zijn: B.Blans. S. BorDtarga, $'.e1.,., , ,
BorstaLi, .w.àe Uuin; g.uqan, R.e1 Gezei-rlf, o.Gd(gul,, D-[Ioos, T+<anSI+ ' ,. '. '+r:
U.KiIic, R.Kipp;,R.de Klerd<, N.!{a}orr}<i, s.oufrighe, D.Petruc, R.Popcrnier ;,r;
il.Príc,nl<, N.Ràrrpone, M.RiedBrà]d, R.de Roode, o' Sensoz, H.v.d.spiegel, . .:,-Í.-., rrrl, '
T. stuivèÍÈergr 

- 
D.Llnnu, D.Vermaat, M.v.d.Voort, G. we.stettrort, L.witteijns en

c.Yildirh. -.. ' .,i, .,1,r.i .1"r. ,..'Í., i,:'". ':...r'rr..í,í; ?- -__ íJii" s-"." Éài*#'ölà".r i:eigiaa"s.'an 17-fi),t/m 18-30 ii'ir,.q9'eerste
tÍAinfug is cp rrij@ fe auqustDó. Wij 

'zijn nog iJr'orderhardeljrg ret een [aar
het IÍefst tlvee b:-ajners,voo.f deze groep. , í. .:. :l ,: . .: -.i':r r,, r' .

r! t,,. --.,r .l,1ni. r t..,-"_-r lÍ:r- ,.: r. I ";:i-,:.-.r -"ih:r.í'l

l

,1 ... ,i g í. .., r,. , .'ii -r"-.,
E E-iergd.

op de ledenrij"r =tHi:ss'ír.ràL"Ài'*, a^i iJ g".*à i;;';-;;4.t ii.''àrd'ui"
is sanergegterd docrr 13"í,Ë'iil""ruref*,sA'À Í.=ààt'oit aë'vorwíàe s5i:IerË:'
c.v.d.Bo;ch, ,s.BoraLi. 

U.. qro+er-tÍ R.Hopgertreide, L.-frfiÏers, s'ltaayeveld, ;."' ':
s.v.d.Icul<, È.ranrers, v.v-Ioó, !{-l,lrLder, P.l,fustsd, B...lEttgp, c.s:ctEaqyergr. ,l
iI.Toorent .rrg, K.velteecken en M.voigÈ'
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Jullie Èainen cp de manl4nituag \,'an 16.45 ti, re.oo uur en op Oe vesilagiriiÈ. ' - "l
-@ .lran 15.rQ.!/n 1§.45 :nr.. Nabrwlijk trajrrt Ttreo ocÍc in augushls W de.,
lrij,i^@ittsag met ju+i-e- vdil 17.00 tfr 18.00 rer. arllie eerste trainirg is-e ''
maÍriao 15 aÈousbrs-"' a :'' ' !i'1: .. 'l'j :' - i ), :

-7::-.:-ii,_.; r., ;* irrt ._. - . . l , ... ,í ... .;.., 1. !- .i . ,r ,!..!

De spelers*die niet bij deze selektià ;itten 'zijn:'K.Àfoiy,'o.efa"n,ii, 
D.AJísIan; " r..":

S.è1 Àlnadi, K. Badau R. Bald<er, V.BerbercALu,. R,ten B€rge,'M.Bast, À:eI Bàjstati,
M.Boutier, J. Bruysterrs, I.DearE, I.DoFn; L.Diolpert, À.ÈVerts-,' o.ëckgu1, , ,. " i . ; '-
M,Gretr?ero, ' S.ttraddcuch, T.lhssan, M.HerÈil<sr' A.Itrahi:n; S.I{al.lctrarà,'R'.itëi.sten,' .:. '
M.Kuik, M.t€r rden, M,Nijhuis, c.v.oort, J.Fcmch, .r.nietÀorri:n; G.Rijké,rË;.r 'I' '''
R. Sardjoepersad, I,Í. Saricgrlu, J. schild, R:Soesilo, R. Spiessens, R:stààs: A. Susan,
À.Veeren, M.Visselis, M.\Irour,rcnvelder, K.walravens en E. YitdiÉjmr -':: ' t j .' '. ' '' -' . : .(j

Jul1ie brainen cp ttè lmÈaagmiaaq van r:.3ó t/n 14,3Íl'raii.lrDe'eiii.Eté'' \. ",, ". 
j

t]:airfuq is op woansdag 17 alEushls. Harrie ter Lirden zal deze tJairlirtg cèi5rài- ',';
neren ÍEt lpelijk eglr of tr,ree.assistenten. 

,.:,. .,. : 
' 

., 1 .. ,,,'' l, , 
.' , 

,

È f-ierd.' +

I

,1' ;'l. :..

'at . - -;

-'i'...,'
I(crnerd seizen starten ue nret slerlrts )19 F-klassers'.',cerreg voor Èé F:-t€ans;à
nahrrlijk proberen ue er tijdens de open dagen eird augltstus nog zorn 15
r'-ktassers bij te lsijgen. Het skeven is vier teans. NatuurLijk-trainen jullie
odí kclnerd seizoen ce-ae rctsaryi.Aaq. atteen is de tijd.vèÉ<*ioven.:.,. .:"

Jul}ie trairren \ran 14.30 t/n 15.30 uLrr, De eerste bí-ai.rrirq i,s op r.perr*raf
rii.&r^g 17 àryshÈ en ve verwàctrten dan: M.de1 Aguila, " T. Àpradi, n. rurmneUgne J
R. Da)an, E. Deane, M. Driessed; M.de (Ëus, p.Ikbt, B.KeIcgIu, y.KuL, M.et
R.Nijhuis, A.orfrigtre, À. kah1adshgÈl, J.de Roode, J.v,d,SIEk, L. strarÈ,
J.Versteeg sr D.WilIe. Jullie trainers zijir Bernr Linssen. en petelr Hoet.

:-. §

R E G'E.L S.

Màhi,'-''

tóï

-1 ,: '...-{.'

r;u,. '
A ! G.E.M'E y..'E

,-1

,i

Oe tràjners àiin veruntwo"r.l"lijk v@r de sanelstellirq rran de seldk- .

tie"-elftal,Ienlteans. Zij stellen de teanis -sanen aan'de hand wan de ' :

prestaties en'de nentaliteit van de E)elers bij de bíainirqen en de ..

ueOstrijden jrr- augustns. qpelers die afiàIten-v@r.een eUtal/tearn of voor
.e€n selel<tiettainirgsgroep heen dit aLtijd van de b:ainer.

' r,. | . _ . ; . 
1. 

. . . .. . . : ). ' . -
Speli:lrs'aie $às'neef fàt terug kdren rran \ralantie lopen het iisico cm hun ..; .

kans. te 't erspelen cip een plaats in een sele)<Eie/elftal.' "' ,:' ,. ..:r{

Seleleieqpelers dià niel.l«miren tràinen qn wat vocir reden dan'ó)< nroaten " r' .-
dit orgeveer 45 ninuten toor aarryang rran de b-dirfulg doorÈeuèn naai ,het l':;r-'J
klubgebouv|ràn LENS (36q814). .BeI niet te uíaeq.'Niet kaiJlen betekent , - r"t. :

niet q)eIen. -";'i i. '*-" \--, ' ':.r. r'.'" f'r:..: '1 i ,ii,rt. .'L
, _ .t. r. I I,. 1 -.,.-tl ;'-, . ,.1 ,_ - l,-- -_,'_,. s:l . ,,,i1 :.

.ry T91 liet r^rorden gebeld of de trailti-rryen doorgaan. Deze gaan intrErs , :j ' ''altijd dmr." Neem altiid foolr:en vetbalsctroenen n€€. i : '.
-, ..i t , -_ .' ,;' i .--- -;-'. ,. .i. 

,j i.;.-t*

Kon iry tijtl raar de ÈÍainirqen dat rl;iI zeglren 
-nfninaal 

een )«lrartier vmÈ de 3'"i
tijder die in bovenstaarde kc6ryr vernretd staan. Dat zijn inurers de begin-
tijden. De traircs mogen te laat kcrrers wegsturen.

Wees zuinig net he! rnateriaal. Iedere bal die zoeJ< t:aakb, kost orueveer
Í 6:i-;,scl:e i3 1i ua1 'ov5r hét,hek sà hsn dan.direlë *tT. a t.,n.

Kledirq/tas-serr onfirarger,. v.an een sponsor *n UU{S zijn niet besteÍrd csn
getËuiken voor de trainingen, ' , , ,'.
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1J

;1.,{

!;í: '1i -'.:1i! .! ''j,ri:) Ít:.:I ' _i t,: : -

tr E f,rP-:E R.s.r.*R 4.4.q,'..',,u,,fl',,. ,,
. tlltrr

j ;.:;,.. fL:;;\ lrj. .t;Í-tt, 1Lf. rti., '.r -,,s.r; ,,,O,-,.\, r)i .i, t;''. tr,r:j "', (. È
Fr: ÉilË 'tui, ni'iudreiizal het kcoend seizcÈi:"ae "#;iÉàïatË'li:,r';"ZGffiffi-de i<eeÈàÉbhai_4irqer.Í_Dlt- hàirÉ- iÍr dat Éj,.':.:,Í{

naast het geven mn keeperstrainirgoi'oók:ile ardee keé4i:r#' t
, "b:ainers t.w. Defflis PooI en Rud de Wies zal beneleiden

_t' l-.;.?:n+l-.t "g sÈígn- @ de' jersd<txif€fls
- -"'-'vair LEIs.' EhkèIe' atspu:akèn ireÈ je. uqdke€peËs zijn aI'gijirsakt

tt.."t n I d... i{_,1,.'. -. - ,,'
Via Hans.he&hejr_we cxi( eén prgfessiopg]_ kéepeccslcaip naar L,EIS !Ëti:n'te tialen eh
h,e1 @ 1i''Aí ís'dÉi*d in àe'trerfstrràÍ<aiÈiel r,rilsreercérs nÀrèn rea,rrcUe:luern:
nieulrs vorst'ini#lÈ:.lnoAeri'c.Èie aaÉ'is ons advies;- : " ' i r" 'r; -r" -"' l:r'--:

.,L,-r |,-.: !.(1 . -í.-: jrt.;ri., -i_. . -:.-È,..,it: .i. .,:.,, - i- .:,j., 
7C.(. i ,-.;,r,.,.:i,.:

, >':r i(:

:r l' . ".::.. .-
:1 ,.{l r;'liii ;' 1,,''' l;rï

!:fr-:'J-al ' i,r f,D,r i'..r.,ï..r::+l
1'1' :* t ï'i i',.í".1n 

E 'R .-s- 
o v E .R +!E -9:' ,. ,r ,jipr

rn junilrr'efirÍtïXïïi"dt è.,i'*àt"r kerà npt ei,n aant r àtuÈrs I
on ae tafef' àez'eten' bm' de zaakies'.dmr te neItpn voor het ]cctrÉrde : '
seizoen." fei-qpafe }firarÀ naabÈ.-het tecbniscte gedeelte'o. a: . ..,,:'

"i F I j.',.: ,i.,....!;;l--r t' :i. ,.i. , - ':. .1 , a( 
' . ' .'. t,, .'

!j.lo:J'::,.' t.i, rti r,:.:'. . ' r :. ';. .._ .rj i,,r

')h{r:iit':- -'i:v,.,a:h sl, ::r,. .iaí:"-r ,' .: - .,

q _rÍ0 FvÍ r, .(4t.-

.;'r" .-- ir'.- {.. ...'
'.1,1 ',1 ;-

t

{

De disciplire noet: stral*er. speters zijn slordig tret het materÍaal ( bal-
len, hesjes, slurscrkledirg, doeltjes ). en ret de accorndatie ( kl,eedl*a-
lernrdorhesrliclrtö,etc. ). Dit" l<an zo niet larger dooLgaan uant dat kost

-. ons als vereniqfurq harden vol qe1d. Àfqesproken is daÈ de trairc!.s daar in
"'ad 'fr-o"pi=1r' oi lenrg l<cnren .rr èÉt'zij =p"l'"r= qaan bekeJ<kà b-ij h=:t -narerrel'i 

!r

en Ae'xontibfe op àe arspat<en, - ' 'l;' I '" .:: :,

,HeÈ aartal rode en gele kaarten mcet eclt tcruggetEaelrt wolden..De accq)"-"tatiè v-an de sctËidsredrterlijke beslissifqèn ó het lgpect vór de-''- ' r' -

t&é"=t".a; Gv-aax-ver,te ,óo,.,1..w" t"uÉ* o i"rls=;Ëts".p;"Lsrt'-ot ::t .t. Izijn voor alsrog tot eien'eerste conclusiè gekoren on geschcrste spelérs "'-'
. tijders hun sctorsi5g vepliclrt alctiviteiten .vocn de jerrydafdelirg te laten
veízictrtren. Te dàkó valt. o.a.aan irèt truità van wósÉi'iaen rraÍ orue r- 'Il
e!'i'F:jedid."zo'ikrilnen zij erraren wàt het is cnn'fodstrijdó te fluit<il.'ook ' ''l
hier kcslern de h:ailers bij jullie op terug.

ceschorste en geblesseirilen selelctieqgelers zijn verplicàt on de uedstrij-
den van hun elftal bij te wonen.

,l! rr.'.' ,'.(./-i, ' i ....Í.-
. frdien nodiq mËten de gèblesseei:ilen sireleË zicl. ry de donderrlaqavorid rord " ""

'':. -r ,.';..u.- , . . t ,'1 l. .,r )t r;-r :.:.,r,:..l'i .-J !:JY

Het vorgerde trainersoverreg is cp maardag s àqiËè:iiÉdr <xn ilabö;É'eri dà; tt.'i'
erralueren-wij_de,.oefeJperiode.:.,: r..,i .
hr-', .lil':'-. ,',; t, !'..t .r .. ul i

,i;ili li ' i^r 'r:,i: rl; j
i -r.{}-1 '

i ir-_;\ ir.ri i. .( i rl

.1 . _;-{ . i4 .,"_.

''1r.+ t

r ,r<.,.- |

d: tl.l{lJevue P19i1',,?s



..,,. i- *'r ï ï! .. f...:.r..'.-I:/ L-
D E ..,T.8 U G D K O.-H':I,I T S' S T E.

.".XL.EDING RE ?OUR.

n1

- R!Ë ve!:eecJ(sl : Zijn taken be.sEaan uit heÈ nrede. grgardseÈeft rnn. het '. ...,-ri . ',i
ffiEffidinói irniot t.t, evenelrent r.rcer tp ons kclrple:c gqglgànil' ,..' ',^.
seerd- r.rorritt. 

-neveirs zal hij,sanEil nbt, rarrie ter r.irrlen a]s hó-fdleider.' 'ï : 'l
cpEreden voor de ; ;.-jérsd:=i*im,ror< ncg op):"'1';'i "

zcËls julIie zien werker wij het korprde seizst net hoofdleiders. Het is de
bedoeling dat de hoofdleiders de ccËrdilatie op zidr neren voor de desbet:efferde
je. ugilklasse (n)..* -'r , Í r-. .- r ,. .r .r

'-.;"'t'lbit 
r,iil'r àdren: het vèruerken rnn de afsclrijvirqèn, het aan

vuifen'vA de elfiaUsr/tears,, het treffen van de 4odige voorbereidi;gen. ymr dr=..,. ,.
vredstrijdàr" overleg nret de k-ainers en de ]èiders,-.a1s aans6r. reelqa.n'È fiÍlgetst,' -, ;,,."i 1#f1 É" =p"1"Ë als-ddcuders. Korto-n een vrij Trvanqijke taak *e niet . ; ;Ír
-neer dooi:'een,p$soon uit te voeren iè. 'r "

l!'Iij hcpó- dat een en arrier za1 gaan leiden tot een betere taal§rerdelirq
bilnen dé jelrdXdrsÍLissie en verÍt achten van iedereen dat zij zÍdt in het vervolg 't

.in èersÈé instarÉie zullen rictrten tot de hoofdleiders.

' ',.'.-t'àa.Sf Of O, S 'f, IÍ LEV E R.EIÍ.. .i..-",i.:r-,Í'-
Jt. ' ..':l;.- :;.ï'-.- -.r'; '. I.l . -.'-.-'i', -; '.,.I it:'ffl: -'.+t

rs" ,oro"ii"ri de ;rd"il-taàndé spele:Ë"on zó snei irderijr< "à puir"ö op te'sÉÍrtll
;""r PJí-'rra"-d., St""n;'cn"piist ""t 1o3 te Den tÉ.g íet.i"iraam actrterop_-ge'
foto:

- À-kdd 
'' 

.r;à-,rdoí. réiH"óriii*';'M:hJ''ft"àÈ, À.ei nàaaiiri, r.er-É-aaiii[i,
c.Maàrro, L. serdar, e.v.a.roorh à p.v. zutt sn'. -- B.*lassers : I.eI }laddiorÍ: '';-i
èf,fu=="i=-, lr. essj.aa en K.f1iev. - D-klassi=s : A.Àlrkabi. ,." - j ' : -.'.:': l- -- - .'.. , ,.-i-, ':+'--:---ir,,:-l . 'i ;":t '. : ''. - 'l-. :,Y;I !ï'ii
oeze ËroiJ,!"ri:"'iióài'cr" ni"ii*'liiqs;Éitiataart.jes aan'te vragen rij de ll '
ttaaqse voetbal Bord. Zonder geldií gpelerskaartje rnag ie echt niet voètba[en.'

J! : ' '.:. -, :,- ))- - '- , t ',::

;,.. .,.; ... , :.1; , r i...-.' .i.r rl.],r-l ",,:i.-:

:i.rJ i":r : í; ;r-', , t : +. fif I r...\iir;- ::;i
' r,': ,.''. .ll, ",,.': 4,. "' '1 r.r

Ondanl<s onze.verzoeken missen wij noq best uel uat. kled.irg. We verzoeken de - ,
oudeË-eerË'§oea in dé kaster en-ae sporutassen te. kijkèrr. Heeft u iets gevonden
rran onderstaande c,pscroïdrq neem adn even kótalrÈ op net PauI v.d.Steen téI: 070 -
3970154. ÀI\rasÈ bedaikt. '9íe rnissen:--'---t::- r--=: ;-;:-.: . :'-. "P.'í--'-. ...Í ,, . !a; {j/ir-:^ * Ír. i j . r" t'.f.J.)

rran A1 diveLse sponsortassen van ale A-klassèÉ "aie iraar'ae senicrren-
ove.gaan met daarbij het ontrrangen inloopshirt en heÈ voetbaLlroelde. oolc
rnissen wij meeÈdere trainirgslgaldrcn ert stri.rts ret de c4rinrk rïee Kid<
§porE.

. lr "Í, I rer:r;
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- aan À1 t/m,8.2 hg$en we teerdere nalen ni-erveshi:ts uit4edeeld. IIeIaas
- heÈÈen wij lang'niet altijd a1les teruggehad.víe nissen shirts (geel. ert

i.. blaule) rrèn GLa$taitdel Blcrn en witte shir{s van llniccnn.

-l ,,.-- aan ct tr/m D5 leerden wij rrcoml in de laatste periode ncg aL eens lrat
tïrtt- shi:ts uit net a} die orderlirge wedstrijtlen. 

,?.t.
F ^ '.ír _$-! !

rcs s.i;rs L è.t't*;;-a* i-. rà,rs "i+ .íre= tenË^iiiiiËH:,@ prsèà r,1g dirrerse
blawie- Chirts net c4{rr}c;'t Karzqíiel, I@uwisse,R:sterihrg,Tl"?=e:9.t9.-:.;.-.- .'

Àr deze rernissirgex te&n er toe gereid d^t Ë;"s".r, Arati+iÉ *
qeÈmriken is. UoEnaafs een dringerd beroep 

_ 
aan alle ÈBeleo:s en qrdèÈ can ttruis

e\ren goed te kijl€n en te l:eageren aIs er iet-s gevordeÍr i.e.

r I l'tÏ.' 't1,-'"'
t,l , r", ,;1 ,ri ; i

DE VACATUREBÀIVK.

Eer Jole rJNs zorder vacatrres voor het nier:vre seizoen k"" ,-Aí;;,i 
"niéi. 

": -,
Iíoere1 wij de lccnrerde periode heet vrat p€rsmen zullen benàdéren -(telefoniscÈ) (trÍl-t:
iets voor oze jenrgdafdefhg te gaan doen kan het zijn da! wij .ietard vergete.n j.,ri:, .Íri
die juisE rran plan uas c[n iets bij LEl{s te gaan doen. Sdtr@n n-iet,^en pa]< de - ' :'.i*.f i':
p*-,r rranr ue:* nos rneaeiuqgpr.s,ï"q qE vorse$g !aIï:"*1J',q ,È.ai,a.l*

- r€ideÈ€ bij:diverse e]ftaller-rb:a.'À1, Bzt e,'u; Dl, Q9,'D-s,-en eelt,3g[t31.j:
;'".E-teaÍts. i". q \\ r 1

- e*rgÉ"]rk r". bii.at,at,ct en ot. i.il--"':: 
''ir"--'=ri5l

,í i:.
- s"irdicrt 

"rrlËË-vo& 
ae zateirdag vooL ae B{- en D-jeugd cp een groot verd

. en-voor de E- en F-jeuqd q) een klein veld.'
r. 1í 'j-' nit nogei óàx e 1' B-jeugdspelers zijn. !.

' ' I ..-,, ..,:-. --r.,--i
! -;f trBae,rerlrcè vor lde zaterclagocht€rd er/of de zaterdagnidilag voon het
,;( öitrperor'van.diverse r,verkzaanÈreden rordon de thuiswedstrijden cp ons
( : i*ro,crrë(: .r l.r i r',i,f'1í ,
't-' \i.-il !.i .-L .i-È.-.--';./

- t):airers voor de lage rjeugtl al§Iede vmr dei (r en fjeirgd) vrcensaaqÉmaq.

!,!ocàt isnard intéresse hebben nesn dan even kmtalct op ret:** " 
1 ï,ï iïi,'lii"':Tï' l .ffi'.',11',i*"'
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À

l.lij hadden er ons zo veel van voorge-
sEeld om, in.'liet'kader van LENS 75
jaar, deze ievue een exEra dimenàie te
geven in de vorm van een lekker dik
familieblad voor jong en oud en met
voor e1k waE wiLs.

Een overzicht Ían heE afgelopeÀ sei-
zoen van de verenigíng had het moeten
worden, .... echÈer, kornrniEsies, e1f-
t.a1Ien zaten nlet zo te sPririgeí om
letE op papier tse zeÈEen, ÈeÍwijl ook
veel anderen het ÉÍet zo zagen ziEten..., ' ]
slechEs 53t (was 75t)nam de moeitse
iets op papier te zetEen en dat is
tsriest .

om

Toch danken wij.die mensen, die we1 de
níoeite genomen hebberi ieb8 Èe Produ-
ceren,

Hec is verdriètig om tse merken dat dlt
nl"ets alleen van toepassing iE oP diE
blad, maar daÈ heE over de gehele Ii-
nie' Àuilen is. De kloof tÈgsen seni-
en jurior wordE, aaar onze mening
aEeeds groÈer

zijn we dan toch nieÈ die "LENS-fami-
Iièuj de we proberen te zijn en Èe
profileren naar de buiÈenr'rachE ?

Een beetje tsriéaEe openening derhalve
van deze JONG-IJENS, maar de tendenE
van vorÍg jaar heef! zich voortgezeE.

voor uw redakEie is de IoI er een
beet.je af en denken we er hard over om
vol§end jaar deze Íevue niet meer . . .,
althans, in deze buidige vorm, Èe Ia-
tsen verschíjnen.

Moeten wè afscheid nemen van een uniek
boekr.rerk ? - '

PÀRTIR, C'EST MOURIR UN PEI'

Een pret,tsige vakanÈie.

uw redakÈie '

75 aaf

LENS

- - q- '
Aloèrieen sekt€tarlaat
P.F, GrBns
Reg6nte66ohEn 49
2562 CN Den Haag
Tel.: (070) 36j 54 18

] Seiretarlàat Tottor]-otto
a G. Kempeman

Tel.: (01749) 12602

SEKO Békrelariaat :

SPONSORZAKEN
De Club van 100 :

J. v,d. Lubbe
Tel.: (070) 323 35 25

S!nloron zondag
Senioren zaalvoetbal
W.M, lGuwenhoYen
Tel.:.(o7o) 39í. 2/t 7-4

a-
SgnlorEn Zstedsg
J.c. Hain
T6l.: (070) 367 96 87

overig:
. - J.M, van dor Kleii .- -'l. Li Í - Tet.: (023) 2S2765 .

'- A.H. do Grooti^j
T6l.: (070) 32s 15 50

JUKO :leugdaídellng
P.J.M. van den steen
Tel.: (070) 397 01 54

BARKO: BaÍ Kommi6sle
mw l. van deÍ B€rg
Tel.: (070) 325 99 74

Ev€nementon Kommi6sie
vacature

redaktle Bekrelarlaat :

A.C.J. Mlltenburg
Tel.: (070) 321 32 85

TRAINERS
P, BoE

Tel.: (070) s68 03 62
H, van Heteren
Tel.: (07S) 61 32 31

c.J. Altlng
Tel.: (070) 389 98 75

SAMENSTELLING BesÍuuR t

Voozitter :

J.G. Colpa
Tol.: (070) 394 '19 74

Lld :

W.J.M. Heïnen
Tel.: (070) 346 í0 88

Ltd :

P.J.M. van den Steen
Tel.: (070) 397 01 54

SekrEtarls:
P.F. Grens
Tel,: (070) 363 54 18

íè Pennlnomoe§tsr;
G.J. van der Kl,eË

Tel.: (017,18) 18149

2e Pennlnomeeater:
F. Voeren
Tel.: (070) 367 96 30

KONTRIBUTIE BETAUNG
Postbenk :33671'l
RABObank | 129924229

ïERREIN eir KLUBGEBoUw
Hengelohan 600
Tel.: (070) 366 13 14

VATI DE REDAKTIE

dit tr de JONG - LENSrevue ven dit
relzoen cn w[ wenren u een Prcltigc
vakqntle met vccl zon.
We hopen ièdereei wèer gezond te mogcn begroeten op

LENS bU de aenveng ven het nleuwe seizoen.

' 
De lc LENSrevue versdhiiít op donderdag 3 sugultuc
MEER INT'O : zle bledzfde 4

la
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adfepak voormaitinsgemak

Direct Maíl
ComPutercentrum

FotokoPieservice

Tel. (070)3s90707
Fax (070)3295168

Kerketuinenwe
2544 CW Den

tt
aag

s
H

Uw ver
voor h

trouwde adres in
et volledig verwe

Den Haag en omgeving
rken van uw marlrngen.

adverlentlE

H A F O, de speciaalzaak
voor foto-film en video, is
onze tweede sponsor.

SPONSOR,S

sponsors zijn één va:r de pijlers v,aarop
(voeEbal ) verenigingen drijven:. Deze sEeun
bestrijkt. vaak veel diciPl'ines van de
verenióing. zo ook daE vàn de redaktie,
want wij weten ons"geruggesteund door :

ADREPAK, een dynamisch bedrijf,
seeft ondersteuning bij de Produktie van
óe r,ENSrevue èn helpc bij het kopiëren
van de wedstrijdkrant. ook in noodgeval-
len konden wij voor het duPliceren van de
revue hets afgèIopeh geizoen'vreer een'be
roep op hun doen. .,

adveÍtcntíe

De foEo's die
van de week" b
Èhuiswedètrij d
ste elfEal ont
zij geheel beI
beschikking .

d.e 1'spè1er
ij elke
van ons eer-

vangts sEellen
angèloos ter SPEC'ÀALZ AAK V O OR Í OÍO.f 

'UN
EN Y'DIO

Wàgenstraat 67
2512 AR Den Hàag

Tel. 3608804

,i Oo Stgde 23
'2543 BG Den Haag

Tel. 3679431 ,

wij hopen.,daE we aankomend seizoen weer mogen rekenen op de stseun en een preÈÈ ige sa-
menwerking mec deze tl,,ee sponsors.

.DE 
REDAKTIE BLIKT TERIIG OP SEIZOEN 1994/1995

)i

Enke1e víapenfeiten van uw redaktie waren o.a. een poging om in een serie artikelen het
randgebquien van onzé vereniging te belichÈen. Om uw ge[eugen oP te frissen laEen we de
meesÉe ónderwerpen nog .r.r, ÍotÉ de (r,ENs)revue passeren :

- we had a dream -
- voor de draad er mee -

de Pluim
- menr.aliteit .(laaE niets a1s dank) of Ëet verechil tussen toilet en góotsstéen -
,,,. de kompeÈitie beginE (at1e ba1len- verzamelen). -

- over normen en waarden in de denksport - " -

- eigenaardig- & weEenswaardigheden -- langs de lijn (een leerproces) -- : dreiots LENS uit balans te raken ? (carÈoon)
'- voe-tsbaIIet (oP hets achEerhoofd gevallen) -
- meE grote verslagenhgid (na regen....) -

--verstand (aé ueste stuutlii)
- LENS weekend (de teleursteUing) -

- de formatiekommissle (puzzelen en vissen)
- de grena (januari) -

- de draad (knutsselen) -
telefoongesprekken (afgekeurd of niet) -

. - EKo is dood . '. leve de evenemencen -
- de pristser (wildgroei)

'. i',;,; ' :. Eoch nog gevoetbald (het tournool) . -
- de verwarr-iíg ('waterfoö" & de sleutsel) - :

- de discussie (weerberichben) -
- ÈProokjes of werkelijkheid -

- regelEjes (',JeEtelij-k en Pr-eÈtig geregeld) -
- boeren, burgers en buitenlui (het LENs-circus gaaE.9'eer draaren) -

'. ', r'terLóo-ps opgevangen (begrip.en muzielc) -
- LENS-Eourisme (paasarrangements)

- een (rustig) redaktieweekend (zwervers langs de. velden) - :

- zwaluwentournooi (ieugd sporc voor jeugd) -
- dankbaarheid, (de Eijd staac even sEil) -

- dankbàarheid' (de 1000-PooE) -
- een wereld van verschil (de'daad bij het woord) -

- een komPliment (aPplaus voor u zelf)
Í .-.. r.. - de 1000 Poot -

'de LENSREIIUÉ' -3- i



EchC ingaan oB heE voetbal van zowel senioren als jeugq lebben wij doelbewust vermeden,
daar wil kondèi.l rekenen op de medewerking vaÍr vaste schrijvers'

Naast heE schrijven en elke maandag lekker bezig zijn met heE 
. 
vervaardigen van de

irgiie"".. hefÉón wij onze aÈÈir:.téiEen gericht-op àe wedstrijdklgn!, op zondag bij
tnuisweasiri j den vanlong vlagggnschip en-waren we aktlef meE de licht'krants ' -

' r'. * i I
Op de achtsergrond zijn we op beperkté schaal bezig gewee6E.meE het produi*eren vàn
atisches ,ooi de fENÉ - loEerij' eir verzorgden vrij de wedst rij dprogranuna.' s voor de
$redsErijden op zaEer- en zondag.

. ÀIs v.rij t,erugkijken op het afgélopen seizoen, kunnen ieè vaststellen dats nieÈ alles I

àiii.jà-e"." !frài." i-s verlopén. itaar dau is voorspelbaar, wanE neÈ.aIs geheel LENS,
was íw ook uÉ reóaktie 'roN rHE MovE". .; :'- ' ,a,
veel is er afgelopen sèizoèn gèdaan bm het klubblad Ee verbeterén oP hets gebied van
zowel lay-out'als- reprod.uctiel o. bekroning van ons werk zagen wij in de goedkèriring
vall heE Bestuur om over te gaan toE de aauéchaf van een nieuwe duPliceer-machine voor
de produktie van de LENSrevue.

MeE weemoed hebben wij, zei het gedoceerd, ursctula moeEen nemen van enkeLe Y1s!e '

colurmisten : "cr,Ís uncs pB LI,fNtr, er st,aan doeE hi j nog we1; 'DoMINEE ÀD GREM', "

waarschijnftjk in reEraiE,e, dus niet,-meer beschikbaar.

Oe j'6nge Eelg 'rg. BAR-RETaIE,, _héefE de EoeEs van de kriEiek nieE doorstaaii en koos
ÉÍ.i.n-roor iijn gefa. fwee jónkies " ÈLASH & BACK,, deden een vèrtroede poging om (in hets

kader, van LENS-?s-,jaar) de Í,ENshistorie op papier tse krijgen., Bij gebrek aan supporE
Ëiiààae" zij 'i"É í" hun opzeÈ. ', ,-'- . - - ': r ,

UiE een onveïwachÈe (?) hoek werQen wij Eoch nog, EoE onze vreugde verrast nieE enkele
epÍsEels over de geschiedenis van LENS onder de tiEel . "Wij zijn de jongens van blauw en
vàn wit". PublikaÉie van deze arEikelen zal komend seizoen voortgezet worden.

Een, voor ons, dieptepunt, was echter een verzoek, gericht aaÍI de "club van 100r'.
VerzochE werd om gèfa vrij Èe maken en aan te wenden voor de aanschaf van een andere
Pc. HeE verzoek héeftrde nclub' wel, bereikE, maar reakEie PleeE-helaas uit.

PreÈEig was de samenwerking mec de de selekt.ie, spelers, trainer PeÈer Bos, begeleiding
en.rrerZorger Edwin Coret. Zij verleenden ons alfe medèwerking bij -heE maken,van de
.foto's waí ,'de apelers wan dÉ weekl, en de elftalfoto's direkE na de voorwedsCrijd van
önze j eugd.

verder zijn wij veet dank verschuldigd aan àe ,oensdagochtendklub, - onder de bezielende
leiding lrin caltain iloop willems : dè dames Marianne en rnge.:-dF hergn Lou de Boer en
meneer-de croot voor heÉ zorgdragen daE de leden keurig op t.ijd het clubblad in de bus
kregen. Last.,'but nàt leasE ónze-chauffeur .Ioop Heijnen,voor héts'aaóleverén V'an de PosE
via-ÀDREpAK Élj aè prr en naeuurlijk (eigenlijk móeten we hem heE eersEe noemen) de
chef van de LENs-huisdrukkerij, Tinus van zilfhout.
wij hopen aankomend sej-zoen weer .een beroep op julIie te kr.umen doen I I

ToE sloE wensen wiJ iedereen een PRETTIGE VAKANIIE.

de

ÀIberts & Cees

mededeling van de redaktie l

De eersÍe LENS-revue van het niéuwe seizoen'valt in uw brievenbus of op de mat oP

DONDERDAG 3 AUGUSTUS

aànleveren koPy is mogeliik tot zondaq 30 iuli bii :

A.C.J.-Miltenburg
Hengelolaan 987

" 25tu GG Den Haag

l! dient met uw kopy Íekening te houden dat het hier een Íevue betÍeft voor 2 weken I
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MÀART 1995

%nrcuws u t de bestuurskamer

i.,

LEDENMUTATIES per

Àdr€a I,f Ll zLal,nq r

2538 G. G.
3232 R.À.

. 2970 A. P.
3362 ,f . M.

1L4- r' z2t
273
283
3L7'. 32A

" 338
340
341

4 M. Zaalberg wordt Victoriagang 76, 27f9 q.I zoetermeer, t
3 M. Keus wordÉ Korbootst,raat 104, 2583 CZ Den Haag -
6 E. wan Knijff wofdt veeneirdaalkade 241 , 2547' AG.Den 'Haag
1 M.E. Knops wordÈ WalnooÈstraaE L9, 2555 XH Den Éaag, ÈeI.
3 D.c. Djaelanl wordE NaardersEraaE LOst 2574 PD Den Haag
1 A.L. Everts wordt RijnauwenstraaE ags, 2512 vD Den Haag,
7 R. vis íordt Èeukstràat l't, 2565 xw Den Haag l-
3 o.D. cameron wordE BarieEgeel 83, 2718 BM zoetermeer, tse1
6 E.U. Nederbiel wordE BarieÈgee1 83, 27LA BM ZoeEermeer, t

eI.079-61s;oe

zsegtiz

EeL. 3677792

. 079-528083
el. 079-528083

DONATEITR P.,f. zoun h,oidt. Duitslandlaan 52', 2?LL BH Zoetermeer

WÍl ziqlnq lldtrtaataeLalt !

2257 P.G. Larlkamp vaD SEZÀ naar NS

Àfvoaren a1s Ild: F ,.

westerhout
eI cezeizv

Hagedoorn
Reinerie 3371 S. .Cadeau

ALGEMENE LEDEN VËRGADERING (ALW d.d. 5 juni lees

wordt.nog. gebruik gemaakt rvan de rondvraag. -;

Tijdens deze rondvraag mèIdt de (bijna).oudsEe T,ENser zich aan
,biédt sponta.an aan om.zittirrg Ee nemen in de j ubileumkommissig
"CIub van 100". r í:

I
)
t

LEDEN GAAN AKKOORD MEÍ HET TE VOEREN BELEID EN BEGROTING

:. -.*- í . i - 
,' .. à.- ,'....

De voorzíÉter opent de wergadering mets een woord van dank aan de 24 aanwezigen, die
posiEief ge-reagéerd 

-hebb.en" 
op de uitnodiging .van het bestuur om acEe.de pré-senc.-e Ee

geven op deze vergadering.
1 - l\' "

xei . bescuui. presenEeeri heÈ te voeren beleid en vraagt Ae leden om te willen reageien...
-.'..:'.*:.

over o.a. sponsoring - lelektie (seni- en junioren) - aècomodaEie - (on) mqóelijkheden !
tots ,een eventuele- fusie - ioverleg/kontakE met ,GemeenEe - jubileum werd iiiEvoerig i a

gediscuseieerd en doór ale desbeE{effende bestuursleden voorzLeÍr vaÍr nadere teksE en.

-" l-

Na de pauze was het de beurÈ aan de PenningmeesEer, om ten oversEaan van de leden .;;
I'zijn't begroEing t,oe Ee lichEen en de verschillende vragen Ee beanEwoorden- -

.Nadlat de :-eden iiètr akÈ'oorà hebben verklaard met heÈ Ee voeien beleid'eh begrbtidg,

sEe 'Iid en
van de

onder 
-dànkzegging- siuit de voorzitter deze Algemene Leden vergadering ':- | : ..

De conclusie, welke uits deze vergadering geErokken kan worden i6 daÈ onze verenlging op
-, àe goede weg. is. De financiele sitsuaEle iÀ nog niets optsimaal, maar,. zij het langzaam,
..rakËn we uiÉ het da1. Echter,' waakzaamheid is-geboden en zullen_we het met oris allen";;;;;" ào;;-en-nieu "ri;;-;;é'i;;Ë"-à'"-tàq, 

nÉg sEeeds, te kreine kadàr'.

als het j ong
en .wordE 1id

de redakEie
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BAR NIEUWS
.51'.-

. zoals iedereen weet zijn de inkomstèn van de Èar en keuken een zebr
belangrijke bron van inkomscen voor de vereniging. HeE is danook noodzaak
dat we voLdoende mensen ter beschikking hebben die onze bezoekers en
leden kunnen voorzien van hun naEje en droogje.

Kunnen we afgelopen seizoen spreken van een SUCCES ? Wij denken hets wel I

Er is met weer Ee weinig mensen, t,e veel werk verzeE en daar kr:nnen de barrnedewerkers
best wel Èrots op zijn. Wij danken dan ook 4!!E medewerkers voor hun tomeloze inzeE en
hopenaankomendseizoenweereenberoepopjuI1ieEekunnendoen.

HeE bespaard de barmedewerkers een hoop vJeïk;. we weten dat het, voor veel mensen erg
moeilijk is, maar toch l! Wij reken op uw medewerking.

FreÈtige vakant,ie en wij hopen u aankomend seizoen weer, met dè zo bekende LENS-
service, te mogen begroeten op ong'complex. - -- -. . .t r- " '.: ,

Èe BARKO (barkommÍssie)

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

UIT DE OUDE DOOS : 12 mei 1968 (de ieugd vliegt uit): :,.
'- r,ENs vertoefde àIlieer 12 jaar (Einds 1956) in de vertrouwde 4è k1as,

na een groot,s gevierd 1-jarig uitstapje in de 3e klàs gedurènde heÈ
seizoen 1955-1956. De Eoenmalige bestuurders hadden zo gehoopt de
verhuizing vaà ockénburg naar de Hengelolaau met'ingang. v6n lgg
seizoen 1955-1957 in..de 3e klas te kunnen volEooien..

De uiEvoering van daÈ "maÀEerp1an" zou dus nog 12 jaar:'op zlch làten
rrachtsen, In dié periode groeide IJENS weI aLs kool en ]èverde de LENS-
jeugd presEaEies van klasse. HeE À-elftaf had de Inter-regionale -

competsitie bereikE en zo speelde de rJENs-Jeugd vrolijk mee meE die
betaalde klu.bs.

Ondanks de vele afgelastsingen zag heE er financieel goed ui
hadden. De komst. van kaaregisters eras een stap in de goede,
beter .. ,. en daar moeEen we met,ons allen aaÍr gaan werken.

t; beter, darr we 'gecalculeerd
richting, heE kan echtser nog

zo zal- et aan heE organisatoiische gedeelt,e wai gesleutetd moeten wtrden, wanÈ dit. liep
niet zo als we het bns gedacht hadden en za1 de wervin! yan barmedewerkers de aandachE
krij gen.

cenoeg werk' aan de 'LENs-barwinkel dachten we. zo en wiIE u uw steenEje hieraan iiiaaa-
gen, dan kan dat, natuurlijk, u kunE u opgeven bij het Bestuur en zij verEchaffen u alle
informatie die u reensb. . _ -., .

roE slot , LAAT NIE f AtS DANK .....

À1s men iets nuÈtsigts in heE clubgebouw, de kleedkamer of langs de lijn wÍIlen wij u
vriendelijk, doch dríngend werzoeken om uw plasEicbakjes, servetjes, papiertjes in de
daarvoor geplaatsEe prullenbakken te deponeren. ook het terugbrengén van de koffie-
,/ theehoudertj es en flesjes wordE op erg prije gesteld.

Die jeugd werd in 1965 en 1967 senior en dat moesE dus eindelijk rendemenE gaan
opleverèn.'Het jonge team moest wel wennen aan het séniorenvoetbal en aan Moerkai:el'Ie,
eèrgambacht en èroeneweg in plaats van Telstsar, Feijenoord en SbarEa, maar sloeg zich
er leuk doorheen.

Texas probeeriie nog roet in heE eten te gooien, wat het een pàar jàar Iàtser ook nog een
keer zou doen, door IJENS op een nederlaag Ee ErakEeren. De beide confronEaties met de
directe concurrent voor de eersÈe plaats, Moerkapelle, vrerden echter keurig gewonnen.
Duindorp dènkE maar liever nieE terug aan de toenmalige onEmoeEingen. met,. LENS, warrE heE
Irerd meb 8-o en -9-1 afgedroogd. 

,r ..
voor de rest werden slechÉs magere overwinningen geboekc. zo koir heE gebeuren, daE LENS
op 12 mei 1958 met nog twee wedstrijden te gaan 3 punÈen voorsprong had op Moerkapelle
en in de Ehuiawedstrijd tegen EsTo het kamPioenschap kon binnenhalen. Dau'Iiep .-'
gesmeerd, $raÍrt met een EiÍnpele 3-o overwinning kon er eíndelijk weer eens een feestje
worden gevierd.

,ONGEÍ{S
VAN BLAUW

I
ND

EN VAN
I
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Een kamiioenschap, behàard l-door een jong.team meE -veer toekomst..!ij -!!Ns 
keken ze toen

-al;snel.verder dan de sË-k*ràI]-di'JrÉér-Í: t-*à" ;ndertsuslen wel, dats-,Joop wilrËms na.-i
enkele succesvolle omzwÀrti.rq"r, Èii RAvÀ en Tonegido weer als Erainer- fungeerde. Leider
*àS pl.t Meershoek, aie-à"rË-ói"él- spelers ook ai in de juniorentijd had geleid. Hij
àài àà-t.rri""r oveqigens alle-ruiàtse- en daE was in.heE verleden we1 eens 4r-riers
leweesE. als grensrèèhtei fuÍrgeerde cees visser. \ ' -

Pe volgiènde spelers vormden de kampioensgroep

ceesvander'Beek-DickBrandenburg-HarryDietz':'.herman'SmiEskamP'
Hans vaÍr Dijk - wil vèDdèrbós - wim Hanseí --, Gerard Kemperman _- Jaqcugs vaJl. der xnaap

"eaà nooduyn 
-- 

Ruud wachman - Fred de zwart - Hans zoet - Gerard verhaar

(P.S. : .een-correctè eindranglijsÈ was in het LENs-archief niet te vin'Ien)

'i

Voor teleÍoonnummers: zie de ooloÍon op pag. 1s (Btí@ Senioren Kommissie
ZONDAGSEN'OREN

'Foei, sÈouÈe j ongens van'LEN9 één!
waaÍ moet daË Èoch rnet ju77ie heen?
Een heel seizoen val voeËbaTweken

''' Èeb ik naaÍ de sÈand gekeken
MeesÈal was het neË groot verdriet,
waÍt. winnen, neen, d.at kon LEN9 níet!
Iqet af schuw zag ik dan ook
De valse grijns van heE degrrada ti esPook.
A7s ik het veÍs7ag had uítgelezen,
Hoorde ik dat afschuwwekkende wezen
MeE d,ie welbekende valse Erek
op haar bTeke spoketige bek:
"aa, weTdra heb ik LENS te Pakken.

. Díe zal níj geen Poets lx.eer bakken.
'-- Ik heb die knapen in nijn zak-
"Àar, hun gej antner heb ik lak!"

VanderVelde
tVeentje

ONdET dE IitsEl ,'DE GESCHIEDENIS HERI{ÀA],T ZICH"
kregen h,e van ons alIer Piet ,fuf f ermans onder-
staànd gedicht Eoegestuurd, dat aI eerder in
de LENSrevue geplaaEsE is.

advetlonlie

ffirff',EÀP,'

Zinkwerf 27 .

2544 EC Den Haag
Tel.:070-3663134
Fax: 07Gi675393 '

zoelefmeer
Tel.:079-61023i

4

' Maar. 'iL'àrora" toor het -IaaÈsÈe voétbal'gevecht
.Zag praeses van de,. Kley toch nog echt
-ze-n -straaltje hoop doot het sonbere zweËk -

Dat schraagàe de j ongens in hun zware werk
'regen de bl jna-kanpiàenen van PasxooÍ verburéh,
- bíe vrome en bekwane dÍvivenchiturg -.
Daat stËeden onze elf aan het PoeTéker Padje
De strijd van erop of erond,et. vat je?
Wat ieder. had geioopt, maar- níemand kon geloven:
De pÍaeses.kreég gelijk: .LENS sÈeeg naat bove? !
aei degradatie{po-ox nàd zich ía de déur veikeken,
ii naa'stig Eoei naar eTders uitgéweken,

" ïe'i'taaaen de ebeldijker,s de ereËiÈel wel geqtld,:
Àls djÈ zonder onze eigen Ëwee Punties had gekund.
Die twee punÈjes inspireerden nij

" Tot bovenÉ Ëaande rijmelatij.
En dit nog even tot een waatdig besluiË,
Maa,. dan Ls echt heË Tiedje uíË:
Die twee koËtbare punties geven exËra glans
Àan àeÈ 6o-jaren feesË van Piet ',Juf f e'lnans ,

De stoute jongens van de eerste rege7, van toen,
Hadden het nauwelijks beter kunnen doen.

Toch

TROI]BADOUR29 mei 7983
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Bij wijze van'-experiments/Iow budgeE weÍd er in'het begin van heE Eeizoen
'.afóespioken, gee-n trainer aan te Erekken. De condiEietrainingen werden, meéscà1.vooi iekening genoÉen door Wl-m Klunnen, een enkele keer door Ron van cappeller-

veen.

I'Iaar maEe het seizoen vorderde r'rerd heE gemis vall 'reen man op de bankl duidelijk
zichtbaar. Er werden namelijk in de eersEe periode uit 8 wedsErijden, nog achE prlllÈen
behaald. De tweede en derde periode nog maar 7.

Condítioneel ging het'allemaaL weI, maar voeEbal Eechnisch haperde er weI vJat aan. om

-. dit uoch ,eer-opleen. redelijk pèil te krijgen werd Cees Roos (oud-Erainer Dl,No)
' àangero"hu om d.à vroénsdagEr;j.ning te verzóigen. ook was hij zaterdags bij ile wedstsrij-

den aanwezig.
. Helaas, ondànks beter voetbal, zaten er nieÈ veel wedstsrij dpu+!:", me-e.r in.

De eind.klassering
: .._ .:' ) Í:- -. ,-. , ZATERDAG i , : ' Ile van de 13 ptoegen :.. ,. .

LAA'GS DE SPORTEN VAN DE ZM - LAD,DER

i

ook'voór'de zauerdàgafdeling zit, heÈ seizoen Lgg4/Lg95 er ;eer op. Dit
seizoen ri,as. er jammèr genoeg weer geen doorstroming van de jeugd naar de.-
zaterdag. HeE gévolg hiervan is daÈ er nu wel een duidelijke vergrij zing
op gaaE treden.

ZATERDAG 2 : I1e van de 12 en degradeerde

Toch gaaE de zaEerdagafdeling volgend seizoen vo1 goede
aan de j eugdleden :

I{ij hopen dats jullie in de komende seizoenen ook de weg
Ee vinden !!

.IAN HÀM' (wedstri j dsecreEarï zaterdagaf delÍng)

SEAJ'OREN ZAAL

Een goede vakant,ie. en EoE,volgend seizoen.

een vermoeide keePer

moed door. Een laaÈste oProep
:

naar de zaEerdagafdeling weÈen

HET VERHAAL VAN 66 VOOR, 158 TEGEN EN 5 PUNTEN

Voor LENS 2 zíE |ne:. zaalvoetbal seizoen erop en dat is maar goed óok. Mec
66 goals voor, 158 tegen en 5 moeizaam, .bij een gesprokkelde punben. 

-veràient. het Èeam weliswaar waardering voor heÈ toE'hets biEEere elnde
geÈoonde doorzettiiàg3vermogen, maan daar houdt het. dan ook wel mee oP.

Natuurlijk zijn er excules'. Is heE niei zo' daE Niels zich moest opofferen voor de
landsveróediging, daE OIaf vader werd, dats Aad na een jaaÍ blessureleed pas halverwege
op gang twami aàÈ paul ons meestsal nieE de mindere vond maar wij nog zoekende zijn naar
tràU-leíiis daarvoor, daÈ Henk op de donderdagse t.rainihgen teveel moesE -geven, _dat Fred
zich vaaÉ te lang hrarmliep bij LENS 1, dat wil1em zich een ander debuutsjaar had
voorgesÈeld. daÉ-Gerard hèe géwoon niet had ed daE we Ee weinig in onze eigen gezelfige
HoutrusÈhal hebben gesPeéId '

KorÈom een poel van ellende. Nee Frans van D.
jaren geledèn aI gaf: 'Het zieE er niets uit,
geluisEerd . I

had gelijk meE de raad die hij enkele
kap er toch mee' . Hadden wij maar

Maar tochr het bloed kruipt waar het nieÈ gaan kan en dus zullen we er volgend jaar wel
weer sEaan en, geloof heÈ-of niFE, nog meÈ plezier ook. collega's, ondanks alles is ook
mijn contract weer verlengd.
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tuIí@ .- .{i ï -l.rt\'à,
VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en i ,. "':. 'r , . ir. ,

Hoofdleider ArB/c ieugd; PaÍl van den Sieen, chopinstraàt í03, 2551 SV oàn xaag, tell 397.01.54

HooÍdleider E-jeugd: Ruud Vereecken

Hoöfdleidei D:.ieugd: Edwin Kuik

.1,. telefoon 391.04.89
HooÍdleider F-ieugd: .Harry ter.Linden .:

teleÍoon 361 ,61 .43':-. -teleÍoon 367.73.00 
' '"'

l;

,) 'mededeling . '!

Zoals atgijd is de LaàEsEe'LENSrevue van heE
seizoen een kompleeE. boekwerk'meÈ, àabeschou-
wingen van de leiders en de- jéugdkommissie
over heE afgelopen seizoen.

ook dit. jaar is aan.aIIe leiders. gevraagd- om
ieEs Ee schrijven over hun Léam. of dit ook
gelukt is kunÍIen juIlie dadelijk Z31f 13zen,

oe redJkgie had heE'idee om de .roNG ileNs nog- dikker'te maken door ook aanra.Ile komíissiès
Ee vragen of ze ieEs over heE afgelopen sèi-
zoen wilden schrijven.. ... i :.._ .

wij Èadden'hilr natuurlijk g'ee; piobleinen mee en- stémden daar mee'in.'of dit iileé oèk
geÍukt'is kan je z ie-à arÉ iË aezà uouc lBÍs heremaal 1ee6g. Dàt i3 nieL niÈs maar '"
Éeslisc de móeit.e wààrd. r,ées d,aarom nieE El1een de stukjes die-betsrekking hebben op1 je
eigen team of groep. ca er gerusb eens een uurtsje voor iiccen. -' '::

HET V.OO-RWQORD
Helaas, ondanks de vele veeoeke, mrssen we loch
verslagen van een aanlàl tedms. -' r . . i ,

Sommige loÍders warcn te laat on deze kopy komt
in de 1e LENSrevue Íe slaan van het aankomend
seizoen.

De anderc leiderc schreven niels !

III JAMMER,III'

Narul;lijk kijkr. de 'i euldkorhmissie ' nièr. aIIe 'uikel ii k wordts eien terug maar zoals gebr
ook vooruit gekekeq naàr volgehd seizoen.

Samenvat,tend l,eesvoer' gieiroeg en een uíiek boekwerk in de Haàgsè voeEbalwère1dJ '1. ";

nagekomen berichten
i

halwerwege .

all) van rr
zijn, gedur
mede dankzi
no§ hets nodige voetbalplezier opgeleverd.

onze zoons .fos en Bas een gedenkwaardige geweest. Niet alleen 
- 
oP . sPgTli9f

gebied - handhaving- in pouÍe één van dé c:--competitsie; respecÉievelijk heÈ
Éereiken van de finale o-één cup en een eerste plaats in poul-e één van de ''
D1-comÉetitsie - als wat beErefÈ blessures. '; -. '., - ,:'-.
.fos viel in de eersEe helfÈ van heE seizoen vaak uit met enkelproblemen en
de Eweede helft van de'competitie miste hij door. een neuvL iesóperaEíe. 

-

baarna tobde'hij. weér.enigè uiila meE èen ' dij beenÈlessure ' n' 
..r..1 

"

Bas deed heE wat rustiger. Een lieablessure van nslechgsn enige weken
heÈ' seizoen. wij hebben het bezoek in heE, ziekenhuis (één dag na,de operaEie
e-d crens en Hané Verhey eí de aEtilncie vai: ct biizonder ger'iaardeerd. lij t 

'

ende dib seizoen op lfNs min of meer vasEe k1anE geweesE van EDWIN CORET;
j ,zijn kundige begèIeiding, "kneed- en tsaPewerk" heefE dit seizoen ons loch

!i -'
Edlrin, vJij willen jou hiervoor óp deze wijze nogmaals hart.elijk bedanken.

FRANS en CILIJIA BRITTIJN

'deLENsREvUEl'9-



FINALE D-één Cup (ÀDo-LENs)'; .. : :. :

zaterdag 2?- mei j.1. dè bekerfinale Eegen
gezichÈen Ee zien erarerl ze behoorlijk zen
verErokken we naar heE terrein van DHC vo
àfgetrapts en aI na 1 min. kwam ÀDo op voo
der bleef de 1e helfE,sEerker en voegde e
toe..

,:-
ÀDO; verzahelen om,.09.30 uur-en aan de I . ;

uwacÀuig. Na een Èoëspraak van de Erainer
or de wèdsÈrijd. Precies om 12.00 uur werd er
rsprong. (zenuwen LENS. I I l???.) :' De tegen§Èan-
_r na .een kwarEier spelen nog -een..doelpunE aan

RusE ... eindelijk dachts LENS na een half uur spel,en. Na de rust zag men een ander LENS
op heE veld.' '(donderspeech gehad ??? !!l) en ÀDo had nieEs meer in Èe brengen ' Na een
gàed opgezet,te aanvàl- knaldè RODDY de 2-1 Eegen de touwen. fwee minuten laEer was heE
àtweer- iaaf, met een pegel schooE rJorrRrNro, r,rws iangszij. Hierna hàdden we de ktus''
eigenlijk moeten afmaken, maar er was geen tijd meer, dus verlengen.

oók hierin wérd niec gescoord en moesE de loterij (serafschoppen) de beslissing
brengen, Tien minuEen laEer en TWINTIG, jawel 20 strafschoppen later werd ltDo uiEge-
roepèn EoE winnaar. 'Helaas voor. ons, maar waar. op naar hets kampioenschap

wij als Dl bedanken supportsers', besÈuur (enorm leuk daE jultie er' waren, perfect)_voor
de sEeun tsijdens deze wèdstrijd en de ,IUKO bedankE voor het eten en drinken na afloop
in, de- LENs-kantine.

LE'VS Dl KAMPIOEN
,fa, u leest heÈ goed maandagavond 29 mei j.I. is LENS D]. kamPioen geworden van poule 1
- een prima presÈatíe. Nadat we meÈ ÀDo en Dso 37 punEen hadden gehaald moest op deze
avond de beslissing va}len. De wedsErijden duurden 2x2o min, dus bÍjna_een hele
wedsErijd. . !

,Iongeirs gefeliciEéeid én ouder§ bedankts; toE volgend seizoen, op weg naar meer.

De eerste wedstrijd was DSO-ADO en die èindigde zoals hij begon meE 0-0. Toen was heE
de beurÈ aan LENS; DSO was hets slachEoffer voor de 3e keer diE seizoen en via een
schietserende slalom van RoberE en een doelpunt van Michael werd in de eerste 20 min. aI
een veilige yoorsprong genàmen. In de 2e helfE veranderde.er nieEs en moeét de
besrisstn! ,..r ,ài1,.í Éii r,nNs-eoo.

v.oor de 2e keer in d.rie dagen. I.laE zaEerdag nieE voldoende was, was .r.., ,.1 g.rro.g i 
"".,.g-elijkspel. DaÈ gebeurde dus ook met af en toe kunst en vliegwerk. Maar de nu1 werd

àchuerin vasEgehouden en het feest kon beginnen. Iedereen was erg blij, wanE het was'
toch wel een beeEje sporEieve revanche. In heE EopvoeÈbal wordÈ heE kampioenschaP hoger
ingeschat dan de beker, dus Iaten wij dan maar zeggen dat dat nu ook zo is.

DIE TWEE

LEilS.TOURNOOI C 1

Op zateidag 27 en zondag 28
verdiende 2e plaats. Na diE

. middagen .

speelde c1 hun EhuisEournooi en zij behaalde hiérin een
s kwam pas eigenlijk heE hoogtepunt van deze'twee

rs. ze'zouden
ien vóetballen.'5-2 . ' r-

sponsóring vaí aI heg

i.

mei
a 11e

'.\De jongens van cl moesten het opnemen tegen Èun ouders, zusje en traine
ons wel even een "poepje laEen ruiken", wanE we konden toch geen van aI
Helaas kwamen dè jóngens van een koude kermis ghuis, want we.wonnen meE
(jongens bedankt, íooi de les). I

Hierna douchen. en toen naaï "ÍlaEérLoorr, waar ee nog even in Èet koit. heE seizoen hebben
doorgenomen. ook werden er nog.enkele prij zen 'uitgereikt, bv' de toPscorer van'het
seizóen en kreeg ieilerè speleí een iaaiboék waar ',ran alles instond. '.. 1t.. 

..

Téï afsluiEing van ÈeÈ voetbalseizo€tn was er voor alle jongens en ouders een barbecue
salades, stokbrood en. veel vleeÈsoort.en stonden oP ons te wachten. Dit alles smaakEe
ons goed,

Àis laaestet*ir ik scianàpaviljoen "oÈ trirxs' bedanken voor de
v1ee6, waÈ er op deze dag maar aI te graag inging. BEDAN(T.

JÀcK
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s eizoen-vers lflgen j eugd tén aécepcàien èn niet. eigeï iecnier -
gaan spelen en zo zijn mèdespeleïs ook
nieE duDeren..,--,.-
msr,rv Énoot i het Iaàtst.e gerdE ook'
zeer zeker voor'de aanvoerder van dit
seizoen, hóewel er op sommige momenten
aI vooruiEgang in zat. Was in mijn ogen
dit seizoen de beste speler (Eechnisch
maar zeker tactisch) eí kan- zi'ch àtLeen
maar vèrder ontwikkelen door alleen maar
met voetbal bezig È.e blijven en tegen:
sEanders en scheidsréchÈer links te Ià-

,LEIVS Br;
HeE eersEe jaar in de B1-promotieklasse

-zíL'er inmiddels op..Er kan met rgemengde
gevoelens op diE seizoen:..worden'Eerugge-
keken, Want. na een zwakke slarL, waarin
slechEs 4 punEen uit 7 wedsÈrijden werd
behaald, werden de volgende 11 r.vedstrij -
den op rij gewonnen. zo werd dus van
elke tegenst.ander - minimaal t 1 keer gewon-
nen, Na een-redelijke voorbereiding werd
er:toch weI meÈ enige verwachEing, aan.
het seizoen begonnen;

,+
De ornmekeer kwam na de dramatische ne-
derlaag (r-5) Èhuis Èegen Blauw zwart.
Toeval of.níeE, maar vanaf.die Eijd kea-
men'er 2 waardevolle krachEen bij dlE
elftal, wac de balans in heE Eeam een
sEuk verbéEerde. Mets name vanaf die
tijd; eind noveÍrÈer, werd het Eeam meer

. een eenheid en viel er op de wedst.Eijd-
inst.èIling.nlets meer aan te merken..

De tsrainingsopkomst was ondalks diverse
t.erecht,e excuses Èoch wat, mager en voor-
aI bij, wedstrij dafkeuringen lieE een
grooÈ gedeelEe"van de groep zijn mede-
spelers en begeleiding in de stseèk. Dit.
is een sLechte zaak en diE mag ook nieE

. meer gebeurer.. .1.'. . ., ,.': t " 
_ i'

Eén van de doelsE.ellingen van díE sei-
zoen was, om behàIve bovenin mee Ee dra-
aien; het,aantsal rode en gele kaarE.en,
sterk t.erug Ee dringen. Hoer4rel sommige

. jongens'(nog)' niet. genoeg,incasberings-
, eh/of acèepuat,ievermogen hebben, is ldiE
'redelijk goed gelukt. i': slechEs 2 rode en 3 gele kaarten
- was de schade'na 18 competitiewedstrij -

den, AIs team, met veel .verschillende en
' uiEeenlopende karakters, verdient deze
spelersgroep toch een complimenE voor de
wijze waarop, .soms met zeer goed voeEbal
(bijvóorbeeld^ uit.. tegen Quick en in min-
dere maEe Dwo) dit, seizoen tot een einde
is volbracht.

Een gedeelde 2e p]adLs met Quick op 2.
.punEen achterstand van kampioen DwO. ,De

volgende spelers behoorden afgelopen
- seizoen ,tgt de . B-selektie: -

rnnr.ró ri,axsr ï rréerr z/i vat diÉ'séil'
zoen meegedaan aIs voorsEopper, maar
verdween ploEseling van lret toneel,'
moest, wel 2 keèr per week trainen om. .

zat,erdagà een.goede Dfestatí.e. neerr t:.
zetten.

wrr.r;Eu DÀÀuilN , de linksbàcr ,ur, àic'i':
seizoen heefÈ'een enorm schot, vooral in
zijn rechEerbeen, Í{,as meesEal moeilijk
te passeren. Hij zou meer een winnaars-
meriÈaliEei! moetsen krijgei -om zodoende
zijn onEwikkeling als íóètbalter beter'
te laEen worden. 

-' ' ' i- -,-
ÀBDUIJ ÀKKÀBI : de kleinsEe van de groeP
heefE het in heE begin als voorhoedespe-
lerierg moeilijk'gehad. Door in ieder
geval àcherp te blijven trainen,'is hij
in de loop van diE seizoen op heE mid-.
denveld uitgegroeid .tsoE een waardevolle

ten liggen.

spèIer. nij za1 alleen op
sonmige momenEen minder
risico in het .spe1 moeten
leggen en er nieE Ee ge-
makkelijk over den\en;

ÀRIF sEN : de centrale
middenvelder is ia een
maEige sEarE öok veel be-
Eer gaan speler. Hij zal
af en Eoe waÈ sneller
moeten haíde1en en oog

LEsÍrIE PEEK : de keeper die na een mati-
ge start ook beLer ging keepen.en toen
zeker een beErouwbare indruk acht.erLiet.
Kon jammer genoeg niet. al Eeveel traí-'nen, hoewèI hij.dit zeker nodig heeft.

moeuen houden voor-spelers die beter :
voor of dichterbij. de goal staan dan
hij; bovendien 2a1 hij vooral op de eer-
sEe meters gneller moet.en tJorden. oP '

.. Eijd veràamàlen is ok een probleem. ,:.
RUTGER HENIiÉrKs : kwam erna t/3 van dè
kompetitie pas bij, spéelde a1s enige
'linkspoot' vaak als linkermiddenvelder.
Had weer waE Eijd nodig om in het riÈme
te komen (mede na eeri langdurige bles-
sure) maar speelde werdiens t.e1ij k. . ts
fysiek zeer sterk en heefE een goede

genoeg sEoppen om andere belangrijke
(?!) dingen Ee. gaan doen.

LiuRENcE .rr"rr iÈ xr,oostER : speelde dif
seizoen van keeper toc linksbuiten en
moest bovendien door schorsingen en ble-
ssures een .aantsa] Bedstrijden misÉen.
speelÈ op iedeïe pos it.ie . voldoendei mcieÈ
soms afgeremd worden om niet te vrild tse'
6pelen. Als hij dit niet doeE en zijn
mond houdt tegen de scheidsrechter kan
heE een zeer belangrijke speler zijn en
komÈ dan ook gemakkelijk tot scoren.

RICIIÀXD v.d. HEI,TDEN : de kleine, Eeih-
nisch begaafde spelei, die zowel rechEs-
achter en a].s rechEeirdiddenvelder speel-
de, kwam vaak fysiek Eekort, sEopte
abrupE 1X maand vóor het eind van de
kompeEiEie.

Rr cÀHDb ' NrÀI'íÀa : was ciok een s5ieler die
op meeidere plaaEsen speelde, maar voor-
aI als voorstopper goed presEeerde. zal
zeet zeket meer van scheidsrechters moe-
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FERIT DIrRÀlI : de supersnelle rechÈ.er-
spiEs begon dit. seizoen rédelijk goed,
had daarna een mindere perÍode maar
bloeide daarna gelukkig weer op. Zal qua
overzichE en inzichE moeEen veibeteren
en ervooi zorgen dat een nog hoger aan-
at.I voorzeEten ook daadwer:<ètijÉ voor
komen. Bovendien moeE hij in kaÉsrijkepositiés voor'de goal koelbloediger, en
doe1t.ïeffender worden. FeriE had dit
seizoen dé grootste Erainingsopkomst .

ISMÀEIJ EL HÀDDIOUI : de kleine, snelle
en behendige spit.s. MaakEe diÈ seizoen
zeker vorderingen en veel doelpunten met
als uitschieter 7x uit. tegen Blauw zwart(1-9). t{as op sommige moménten- echEer Ee
geÍnakzuchEig of Ee nonchalant in de af-
werking. ZaI volgend seizoen een belang-rijke speter moeEen worden maar dan spè-
Lend en denkènd in het collecÈief.
DÀVIS DiIÀEIrÀl{I : ook een speler die he-
laas na 1/3 deel van de.kompetitie erbij
kwam en door studiéredenen ook vreer eer-
der afhaakte. Een rusÈige en goede.spe-
1er, die meest.al linkerspits speelde en
in vele opzichten een'voorbeeld was voor
de groep. was erg enEhousiast en had een
goede insÈe1Iing.

tElrs c,

CYLDES
SPROCKEIT : deze speler
kwam in het begin van dits
seizoen nog regelmaEig a1s
invalter bij de p1oeg,
rlaar door ook konsEanE t.e
ËliJven E.rainen onEwÍkkel-
de:hij zich goed en kon
zgdoende op het einde van
diE seizoen min of meei op
een vast.e plaats rekenen.
Is zowel achter à1s in
iet.s mindere mate voor Ee
gebruiken en kan desnoods ncig in de'goa1
staan.

BuiÈen deze hiervoor beschreven spelers
hebbe[ zich incideriEeel nog waE jongens
van 82 en eenmaal een speler van Cl mee-
gedaan, waarvoor uiteraard dankl.
Tevens een woord van dank aan de ouders
die weèk in, week uib aanwezig waren en
zodoende ervoor'zorgden daÈ er nooiE een
vervoersprobl eem was, ook nÍet naar de
Uoernooien waarin goed gepresbeerd werd
met 2 van de 3 keer een 1e prija en een
uitsEekende overwinning . in de Nederlaag-
serie bij ODB Ar (4-0) . '

Het was een prachtig seizoen voor dit
elfCal. In de,boekjes die aIle spelers
inmiddels gekregèir hebben, worden a}le
hoogtepunten nog eens in de herinnering
t,eruggebracht. Voor deze speciaLe LENS -
revue kan ik mij beperken EoE. waE Losse
flodders, de.krenten uit een lang en .'

. zwaar voetbaljaar. Dus .'. . ..
'l:.

FÀRID CIJItrIaIE won de prijs voor de besEe
speler in vriendschappelij ke rredstrijden
en SBDÀT ÀlÀCÀ was de winnaar van de.
prijs voor de beste competitiespeler. . i;
WESLEY TEDER hrerd topscorer en NÀUSEÀD
NIÀMÀT €tl UÀRVIN LI,TKE SCHIPHOI,T waTen.
het meest komen t.rainen. '' :

'i-

C1 speelde tussen zaÉerdag 13 augusEus
en zondag 28 mei maar liefsE 63 wed.
sErijden of tournooien en er werd 66
keer getraind. Op Í,ENS hebben we vler
keer gegeten (patat) en één.keer gebar-
becued. We zijn 6 dagen naar- LinÈurg en
Be1gië geweest, we hebben gekajakE in de
Àrdennen, we zijn naar I'Bobbej aanland "
geweest.

CI heeft op r(tse) ruime.voeE geleefd, .'
bijna aIles kon, vooral in België is daE
wel.. gebleken. UiE onderataand overzichE-je zà1 blijken daÈ sponsors voor een .'

groot. gedeelEe.bijgedragen hebben. UiE
naam van alle Cl-leden wil ik alle
schenkers nogmaals harEelijk danken.

Bij"alles wat C1 dit seizoen gedaan
heefts is ongeveer 5500 gulden uiÈgege-
ven. Spelers hebben daarvan l-900 gulden
beEaald, en via de sponsoractie van 110
gulden per punE is ruim 1200 gulden bin-
nengehaald, De resE, 2400 gulden is door
onbekende gulle gevers geschonken, voor-
aI om daÈ ze vonden daE C1 zoyeel aardi-
ge jongeÈjes had (daE vond ik ook wel,
hoor) .

Een speciaal woord van dank is op zijn
plaaEs voor st.randt,ent trDE TWINS_", die
ons heE vleee yoor de barbecue gegeven
heeft .

In de laatste wedstrijd van het seizoen
verloor Cl van een samengeraapt elfÈa1,
betaande uit ouders' (waaronder drie moe-
ders), Ieiders en Èrainers. De nederlaag
van 5-2 was dik verdiend. zo bleek aan
het eind, van het seizoen daE,jullie ou.-.'
ders (en natuurlijk Hans en Fred) er
È,och ook weI waE van kunnen. I I .l
Ik ben heel erg blij daÈ we de -plaats in
poule t hebben kunnen behouden, wane dat.
beEekenE dat het nieuwe C1 ook weer in

.de hoogsEe Ëoufè kan gaan spelen. HeÈ
was erg zwaar en moeilij)< . . . maaï heE
is Èoch gelukt:

NaasE heE sporEieve succes (want.dat was
nl,eÈ degraderen voor ons) hebben we ook
aIs groep
HeÈ was b

l
1
e mensen heel vgel ber,q.ikt .

nnen CI gezellig en correcE,

TensloÈEe -een opreclit dànrïoord aan àe
gebroeders Fred en Tom Spa, die weke-
lijks hun vrije zaterdag opofferden. aan
LENS 81.

Ik denk daE ook zij er vdnaf november
evenveel plezier aan beleefq hebben als
ik. .

Een preEtige vakantie en hopelijk vóI-
gend seizoen, -all.emaal nog meer succes
gewensE d€ór - .

TON rS-GRÀVENDI'fK
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Hans Verhey er ik hebben een.prima'sei-
zoen gehad en daE kon vooral dankzij :

'' t. . ;
BÀRIS, DENNIS, SEDÀT, NÀUSBÀD, PÀI'!,
WESLEY, MÀRVIN, RÀHIED, ÀRNOITD, .KEN,
!.TICHÀEIJ, MICK, IiÍARTIN;. EEISÀI €N rTOS .

FRED GRENS

LENS C2

Dit C2-e1fEa1 waE uiÈ 6 èerste jaars en
6 tweede jaarsspdlers besEond ié een
groep,dat verfies niet makkelijk kan .

accepteren en dan ook op elkaar kan mop-
peren, of op de scheidsrechter. (nieE
allemaal- natuurlijk)_. .,.._..'.

\rongens, we hopen dat he!
volgend .seizoen vooï die
jongens die alEijd wat aan

Een onrustige groep spelers die alles
bet,er weten en,soms erg NEGÀiIEF zijn en
alleen positief reageren als ér gewonnen-wordt; en dats is eeí,Eeken van een zwak-
ke menÈaliEeit.

op de training nieÈ voor'elkaar onder
vJillen doe_n, positie spel, op het doéI
afwerken. In alLes ziE een soort onder-
Iinge wedsErijd. DaE iri prima, maar dan
wel POSITIEF ll!.
Het. hoorE er schijíbaar Eegenwoordig
allemaàl bij en het kan echt heel gezel-
Iig zijn, wanL het. is nàLuurlijk niet
elke week raàk . _ ,.r.:i.

ÀI met a1 goede techni§che voetballerÈ
met Ewee maal promoÈie uiE poule 13 naar
poule 10 en daarna naar poule 6. Daar
bijna alle jongens vorig seizoen lager
voétbalden een prima resultaat. Er had
meer ingezeten, maar dan zal ju}Iie.''
MENTÀIITEIT. echE betser moeEren-worden !!

,rongens ik wens jullie veel slerkEe en
succes op school, een mooie zomer en
leuke vakantie.t De ouders bedànkt voor
Ë;i ;.t;;a;; àe kaaobon, de Jcaart eà te
fles wijn. { -s

Op-heÈ middenveld IIÀRRIE. LEDER, RÀY!{o![D
KóK (goed overzichÈ); DENNIS de Roo (be-
zíl een prima pass) , NÀWIL ÀRKÀEI
(aanvoerder) rechEshalf eí RMIED OEMED
(Eerug van c1).'
De vooÍhoede met PERCY DÀHoE rechtsbui-
ten (met een schiEEerende voorzet) . -

KIIÀIID BOUÀÍ,I (heel EechnÍsch) en À3DoEr,
ÀzÀHNoIrN de spit.s met Prachtige ' bewegin-
gen, die er zelf aan moets werken om in
C1 te komen. '' !' .i
Dit laaEsEe geldt voor alle 1e jaars -
wanE voeEballen kunnen julIie. .:

De Eweede jaars.moeten 81 kunnen ha1en.
Hoè ? Gewoon dooÍErainen irl. de vakanEie
2x in de week,intensief 1 uur met bv''
een ronde ZuÍderpark Iopen, 20 minuten
meE de bal dribbelen en.schieten. ,Gewoon
doen I ! ,"

Er was ook nog een keePerswisse-
ling met C1'; KEN FONTEINl,met een prima
uiEtrap en wij waren erg blij met hem.
Bedankts voor die laatste wedsErijden.

LEO MEEI'WISSE

LE^rS 
"t;:,_ . ,

Voor de winterstop waren we Èe hoog in-
qedeeld, waardoor wij veel wedstrijden
íèrloren. Maar na opnieuw ce zijn inge-
deeld ging het stukken beEer; van aLle
wedstrijden die wij gespeeld hebben ver-
loren wii ei maar één ( l) en daE met 9
spelers éri zo werden wij kampioen in ,'
onze poule l-! . ., , ' :,': ,
onze keeÈer sÀIÍÀlil is een wereld keèpei
èn heeft, voor ons. e€in aanEal iwedstrijden
gewonnen door zijn §oede inzeu... 

. '

RoBBTE : de recht.sback stond ook zijn
marlrlet j e . ca zo door .

PÀTRIéK : heeft. zijn draai gevonden a1s
laatste man, wanE snel is hij genoeg.

REWÀN : onze linksback heeft ook zijn
best gedaan Prima hoor.' "' i

R.AYMo!iD : heeft ook goed gespeeld, maar
kon nog beLer(Eraj-nen, dat helpE echt.).

sEBÀsTIÀÀl.I I de draver in het veld. 1009

,:
RoBÍN : de linksbuiten draaide ook goed
mee, maar moeE probren als hij schieÈ Ee
blijven stsaan.

het klieren zijn, zij hec
bet.er gaan doen en meer
positief zijn, anders is

- heE gauw afgelopen bij
, : LENS met 'voeÈbal-Ien.

Nu ËeÈ pösitieven gedeelte
Ee beginnen meE de Erai-

.ningen. Deze werden altij d
'voor 100* bezochE en meE
.een goede inzet. (ook bij slecht weer) .
op techniek. zí1n ze wooruiE gegaan. en er
zijn echts jongena bij die in een. 1e elf-
taÍ kr:rlnen- spéteri en wie weeg beEaald
voeEbal .

'Eï zijn heel goede eredstrijden gespèeId
bv. LENS-RVC (3-1) en uiÈ Eegen Loos-
duinen (2-o achÈer - 4-2 winnen). velo
thuis en uit en RKDEO (ö-f en 1-2 verlo-
ren) . LaakkwarEier ('s-avonds) . 1-3 ach-
ter en 5-3 winnen. RvC, zeer spannend en
3-2 wtnnen. Dit alles leverde een 4e
.plaaEs op ín de competiEie. (had eigen-
liit< een ze moet.en zijn). Tournooi bij

" oranjeplein behaalde we mooi de spor-
t ivit.eitssprij s. . .

De opst.elling meE ÀXNOITD OOSTERVEER, de
Eechrische keeper, in héE doel . Doordat
we veel op de helft van de EegensÈander
voetbalden gingen we nog weI eens heE
schip in- Met..IBFÀIIrM, laaÈste man,
FoUÀD de voorsEoi:per, MoIrNrR dé rechÈs-
back. en JocHEM van.IJooN op links hadden
we eigenlÍjk een ijzersterke achEerhoe-
de.
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;.I(ÀLIN : was altijd.voorin te vinden,.
maar mag ook wel eens helpen verdedigen.

rTlMtrÍY : .is in- het veld vaak een mopper-
kont., maar doet soms ook wel zijn best.

ÀPPIE : heeft éen pechseizoen achter.de
rug vamrege zijn spierprobleem, maar
doet altijd. zijn.best.. veel'sterkte voor
de komende Èíjd.

RICHMOIID : ons renpaardj e op de rechEer-
kanE; gaf mooie voorzetten en scoorde
vaak .

ÀSDOI,L : had vaak problemen in heE vild
en daarbuiEen. Doe dit nou niet, want je
kan best aardig voeEballen. I !

Ouders alie er alt.ijd bijwaren BEDÀNKT
voor het. vervoer en de aanmoedigen.
cerard, bedankt voor de Eraj,ningen en
Willem voor de veizorging cijdens de
wedstrij den .

Ik heb het leiderschap meE plezier ge-
daan en hoop dat. jullie veel succes heb-
ben in het komend seizoen.

PretÈige vakanÈie met veel zon I !

HERMÀN

LEirS Dí (oneÀM trÀM)

wat eèà jaar, wat een jaar ! | I Een nie-
rÍÀre Erainer en leider, daar begon het.'seizoen mee. EersE wag men kriEisch,
zeer kritisch mag men weI zeggen, maar
gaande weg versEomde de kriEiek en nu
worden ,DIE TWEE,' op handen gedragen. zo
zie je maar hoe snel iets kan verande-
ren. Het is een fanEastisch voetbalsei-
zoen gehreesÈ mets bijna al1een maar hoog-
ÈepunEen.

zo wàs er de competitie, ingedeeld in
poule 1, haalden we uit 22 wedsErijden
37 pulÈen. Dat gebeurde via 15 overwin-
ningen, 5 gelijke spelen en maar 1 ne-
derlaag. omdaE ÀDo en Dso evenveel pun-
ten hadden werd er na-compeÈitie ge-
speeld op "De I,f,zerwerf" en daar is ge-
blgken dat LENS de sEerkste en beste
ploeg had in Den l{aag en.omstreken. Voor
heÈ eersE mocht'. LENS zich de sÈerkste
noemen en dat was aI een prachEige pres-

Maar het kon niet op, want ook in de D-
één CI.IP. haalden, trij de f in_ale. Na een
zinderende finale tegen ÀDo, waarin we
van 0-2 Èerugkwamen naat 2-2, moesten we
uiteindelijk Eoch genoegen nemen met de
2e plaats. het, was.jamrner daE we die
beker nieE hadden, maar ook.dat b.oort
bij de' sport..

ook in tournooien kon heÈ niet. op. Een
i schiEEerende tsrip naar DuiEsland waar we

tegen profclubs onze kunsEen mochEen
vertonen. winnaar van het zwaluwentour-
nooi en eersEe plaatsen bij QuinEus, GDA
en FLOREANT en tweede bij IJÀÀXKWARTrER.

Bij 4 tegen.4 sEonden de tÉee ploegen in
de fínale. Team 1 won en gaaE naar zeisE
zo àíe )e sportief een weieldseizoen.

-Maar niet alleen sportief was heE gewel-'dig, ook de sfeer !,ras fanE,astisch. De
trainingen werden alE.ijd Erouw door ie-
dereen gevolgd; heE was altijd gezellig
en leuk, Hier is maar één eroord voor en
dat is GEWELDIG l iE welke jongens
bestond de groep nu :

rn het doel een weergaloze doelman
PÀÍRICK, díe een aantal belangrijke pun-
Een (ÀDo-uit.) pakbe meE zijn.onnavolg-
bare reflexen, Een achEerhoede, waar
menig Erainer van droomu; fysiek geweld
meE topsnelheid. Op rechEs onze "cassa-nova" NICK (hj-j versleeÈ 3 meisjes bin-
nen 1 jaar) . De kleinsEe en fanatieksEe
van allen BÀs en de meest"balverliefde
van ons allemaal cIvÀRD.

op links, ae nièt meer tè redden en pre-
Etig gestoorde ROBEERT, ook wel bekeqd
a1s "Karbo". Een middenveld r*aar aLIe
vrouwe[ nachEen nieE van geslapen heb-
be[. De man van shoarma, ICÀBÀa en knof-
looksaus ÀCH!'IED, alias Achhi. Degene' meÈ
heE minsEe haar en alEijd een lach om
zijn mond DíICHÀEIJ. De man met het kanon
en het. juichen, alias obiku, LoIrRINro en
tast but not, least op het middenveld,
heE mégabrein achter de sex, vrouwen en
uilen, big RoGER.

voorin 2 zeer Eechnische j
maar luie spiÈsen, gemixE
met formule l-benzine. De
man zonder paipoort en heE'
kapsel van suske; RoDDY.
De man die iedereeÍr door
de benen wi1 spelen en
t,evens aanvoerder van' deze
bende, MoITNIR en a1s laaE-
ste, onze eigen ilos ver-
stappen, DENNIS.

.@-

Deze groep en alleen deze groep was in
staat om het fabelacht.Íge TfK TÀx:filEo-
aysÈeem Ee spelèn- De ouders hadden hier
ook weinig vert.rouwen in, maar die zijn
t,och alleen inaàr voor.het vervoer I

HOo, Hoo . ... voordat alle ouders meteen
" de Èelefoon pakken, willen wij die ou-
ders eeir zeer groot complÍment maken.',Iu11ie waren een hele grote sEeun voor

'de jongens en begeleiding. REUZE BEDÀNKT
Trouwens welke moeder" wil er nog een
tsenniÈIesje ???? 

.

Dan blijfE ei nogj oíer d.e leiding; over
hen is er al zoveeL gezègd en geschre- .

ven. Neem de Eiaineï, nou hij had'een te
grote mond (voorspelde in auguÈEus aI.
successen), was geen voorbeeld voor de
kinderen en ga zo maar doo5. HeE was een
hele cu1Èuurschok voor Í,ENS, dats hij
daar trainer werd en men heefE heÈ maar
net overleefd. Màar de vele smeek- brie-
ven en bedes naar spanje waren niet no-'
dig geweesE, wants we hadden onze eigen
SinE - jawel, de enige echÈe sints RÀMoN.
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Hij bracht ons het, kampioenschap en de
D-één CUP finale. Dus je kan we1 zeggen
daE wij onze eigeí .Löuis" haddeÀ.

Dan die ander; Leideï werd hij ook'wel
genoemd. Soms moest op hem nog meer ge-
IeÈ $rorden dan de kinderen. caaE vó1gendjaar zelfstandig D2 doen en wens hem
veel succes daarmee, maar men vindt het
verschrikkelijk jammer daÈ hij. bij D1
weggaaÈ .

dit jónge elfta1 eeí be hège indeling te
zijn en dus eiídiEde we na 5 wedstrijden
te hebben gespeeld 'op de víéide ÈIaat.s.,

Na de bovengeíèemde '10 wedstrij den, wer-
den wij voor de resE vàn he! seizoen in
poule I ingedeeld waar trij de competitie
op 1 wedstrijd na hebben afgem4akt en op
de laabsEe pl,aat.s zijn geeindigd.-

Nu op heE einde van- heÈ seizoen "de re-
sultaÈen van het team bekijkend, stel ik
vasE. dat we zeer qoede en zeer Blechte
pi'esÈaties hebben geleverd, en fysiek in
versch-i-l,Iende ledbtsri j dën bekort. kwamen.

Íiat'mij vooral is opgevqlfen is de zeer
goede en snelle omschakeliàg door. de'
eerste jaars D van heE spelen op een
half veld haàr eeí heel vé1d meE de bij-
behorende buÍEenspelregel . :, '

I{ij is er waE. IaÈer bijgekomen, inaar de
kinderen konden alEijd bij hem terecht.
Het was een verschrÍkkelijk fijne col-
Iega, een groot trainer in spè :.RENO.

DÍE was in vogelvlucht heE seizoen '94/-
'95. Voor diegene die het van dichEbij
hebben meegemaakt zou niemand heE willen
hebben missen, denken wij. voor de
overige mensen, jammer joh l! En volgend
geIZOen beter. a r L' :

: Jongens, vreselljk veel succes in het
nieuwe seizoen. [_Iet-er ook.gebeurd, we
zullen alt,ijd klaar 'staan .voor .jullie.
Want vrienden .moeE_ je altijd helpen, en
vrienden .. . zijn we zeker geworden ditjaar. : ,.:
,rongens, heel harEelijk bedankÈ voor diE
fijne seiàoen, we zulienr'ju1lie miéèen.,
Knuffelkoe,s - See you !! -

. i' lt
DIE TÍTEE

De afzonderlijke resulEaEen van de
vriend3chappelij ke - /compeEiEie - / en ^

cournooiweàÉuriJ den heeÍt. iedereen elke
week in de l,ENs - re'uue kunnen.lezen dank-
zij de voortreffelijke verslaggeverÈ
HET OOG (Me1is Kipp) en RoberE vergeer
'die diÉ' op .cE!-si!§!CBe.Edq-t4ij-ze. hebben
gedaan. 

, 
;.!'..',:,,

De verslagen werdei: door heE,EoEafe Eeàm
van D-2 (ouders en spelers) graag gele-
zen èn op piijs"gèst€iId. I "."

. uet,ieiíAe van heE geizoen )

Míjn dank gaat ook uiE naar de gehele
groep van ouders, die door het beschik-
baar sEellen van vervoèr bij uitwed- '"'
strijden, cijdens de rust van.thuisvred-
sErijden de Eheevèrzorging,'alsmede het
fanatiekè supporteren, het voor mii mó-
gelijk hebben gemaakc' om'diE seizoen
mijn taak als trainer/1eider, op een '

preEt.ige wijze te kuÍmen uiEvoer€D. -:

(
LENS D2

1994-.1995 is in zicht, en
dus gà ik mijn ervarj,ngen
over het afgelbpen seizoen I

op papier. zetLen I over'de ':
I

En dan nu de spel esultaten van D-2'

groep D2 (over het ge-hèIe '
óeizèen ?5* eerste Jaars '.'t ' :. 'r r
D-spelers), waarj ik diÈ jaai aIÀ- Erai-
ner/]-eider mee heb EewerkÈ.

Speciaal kenmerk vóor diE séizoen was de
REGEN die spelbrekeirwas en vooi veèI
afgelast,ingen van wedÉtrijden zorgde,
ook moesÉ'en veel trainingen op heE ve'r:
harde veld van KwfEK 'sPoRT r,rorden gedaan
want de velden wan r,ENs leken op onze
traiàiirgsatonden (diísdag .en dondeidag)
soms wel op een openlucht. ,zirembad. -

ToE sloE wens ik eèn ieder eenjPrettige
vakailtie, en hoop Urallen in heE nieuwe
seizoen, in goede gezondheid te onEmoe-
ten.

PfET van GILS " j

pdoi de Afdeling riàn xaag is diE jaar
vo'or heE eersE de cornpeEiE,ie in een
nieuw indel ings: /herindelingj asj e gèsÈo-
ken .

''N" ..o goede .roörteieidingspèrioàè zijn
we op 3 sept,ember 1994, gestarE met de
eersEe serie vàn s wedsErijden (in poule

- 6).die zeèr gbed zijn ïerlópen en we
-'kwamen' daardoor- op de eergte. Dlaàtq'. ,' .

Door diE resultaat werden we in poule 5- ingedeeld maar deze indeling bleek voor

get seizoll.àit -er'op. HeE ïas in teel
opzichuen een geslaagd seizoen, waarin
alle spelers sÈerk vooïrriE zijn"gegaan
en volgend jaar in de D kriínen laten
zien, waL ze gef eerd n"OO.t., ,..., .,,

De vooïbereiding verliep pririra, vooral
omdaE alleen Michael en vincenE er bij
waren gekomen. Er veranderde dus niec
ioveel. q werd enthousiaót geEraind en
aI gauw b1eek, dag we een goed voeÈbal-
lenà Èeam waren. ' I '

In de eerste'competiÉieronde -speelden 
i\'è

tegen vcs, Ouick, vu§ en vredenburch en
rrorrnen ax (doelcijfeis -43-2) . De rweede
ronde leverde 4 oveiwinnin§en 'op tëgen
scheveningen, oevjo, ronegido eí Laak--
kwartier l:s-z) en een gelijkspel (uit,.
tegen DHc 4-4).

LENS Eí
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_ Na weer een herindeling speelden Ue 9
eredstrijden. Overwinningen op VCS (1.0-0
en 5-2) , WC (L7-2 en 7-1) , ViEesse
DelfE (5-1 en 5-1), DHc (3-2), een onno-
dig gelijkspel tegen wassenaar en en'.
nedeilaag tegen DHc .uit (3-2).

Het was een bijÈonder leuke ervaring daE
een speler 8x bij Feijenoord mee mochE
Urainen. ZeLfs werden er Ewee uitgekozen
om een.wedst,rijd bij Ajax Ee konen spe-
Ien.

fn de maanden maart en april hebben we
oók al kuÍrnen wennen aanihet spelen op
een heel ve1d. Dat lukte al aardig, al-
Ieen kom je waE minder aan de bal en is
buitenspel moeilijk.

Hoerrel het wat betreft voeÈbal een prima
seizoen was, wil. ik bij deze groep toch
Ewee opmerkingen maken :

- concentreer jq op je EIGEN SPEIJ en
probeer elkaar te helpen.
- als je op wi1t. vallen doe het dan- meÈ
GOED SPEL, nieC meE een groEe mond. ,

TenslóEte hadden we nog leuke Eour_nooien
en een gezellige afsluiÈing in LIMBITRG.

E1 besEond uit de volgende spelers

- keeper PÀTRICK I{USTERD ! beErouwbaar,
geconcentreerd (bests moeilijk als je
weinig ballen krijgt). Probeer wat
ubruÈa1eru ce zijn in heL doel :

aIItT bent de baas ! ! -

- recht.sacht,er "RICIÍÀRD HOOGERHEIDE :

Iàac zich niet meer zo makkelijk wegzet-
ten, meevoeEballen gaaE aliveel beEer,
concent,reeï je ook-goed op heE verdedi-
gen .

- ]aatste man WIITIJIÀH MITLDER ': fysiek
sterk, individueel en in de cornbinatie
prima, neem zelf.het initj-aEief om meer
Ee voetballen.

- linksachter CHRIS SCEÀÀPITEIJD : zeer
goede verdediger, groÈe inzet, mooi
schot en kan goed conÈíneren, Niet Ee
wild spelen hoor .!'- ,. '
- rechEsmidéen STEFÀN KRÀÀYEVEr,D : wis-
selvall,ig, ,soms zeer goed, sóms 1ui. KÀN
góed voetbàI1en, hard schoE, scoort mak-
kelijk, minder mopperen graag.

- linksmidden ÍrNcsNr van rJooN : rrisEige
jongèn, bekíjkE het goed, mooie traP .,

(Iinks) , moet feller ín de duels worden '

- rechEévoor COCKY v.d. BOSCH.: er gaat
alt.ijd dreiging van hem uit., wil alEijd
naar het doel, Passeert goed en afk,isse-
Lend, probeer waE aardiger voor anderen
te_ zijn en doe nieÈ. t.e veel op krachE.

-, linksvoor IIIICIIÀEL DRoSTEN : 1e j aars,
knap schoE, veel inzet, snel, mooie
voorzeE, onrust.ig aan de bal, oefen treel
veel op Eechriek.

TRA]NINGS-OPKOMST E l.EN E 2

L

3

5
6
7
I

Kevin 64 (alle"keïen !!)
chris 53
vincenE 61
MichaelD.5l-.
Richard 60 _ ,.
'wiIIiam 59
Pat.rick 58
Cocky 56
BarÈ IJ. 55
Michael v. 53
soufiane 53
Bart N. 53
SEefan K. 5I
stefan v.d. K. 47
omar 47 (later gékomi:'n)

10-

1i.
14.
15.
15.
P.S
c!a.a

Remco (verhuisde naar gerkel )
kLedíaq ovez: of . zoak Da Lifrarg? Bé7

6v€! t!ét SuEd veEeecr<g,l.

THEO
LENS E4

Het was een veel béwogen seizoen, met-in
heE bègin veel overwinnj.ngen - in heE',
midden van het sèizoen wisselvall'ig en
veel nedeilagen aan heE eind. Die neder-
Iagen hadden jutlÍe meesEal aan jezelf
Ee danken; er werd te veel gepraaE en er
werd nieE als éérr Èeam gevoeEbald. À1s
jullie daar in de tsoekomst fteer aan den-
ken zal heE àIlemaal wè1 gèed komen.

MIQUEL : gaaE sEeeds beter keePen, het
was alleen jammer van je
blessure, maar je kwam
ijzersterk Eerug.

,rÀcKY i was grandioos 'ach-
terin, aan jou hebben we
veel te danken dit sei-
zoen.

DENNTS : speelde zowel voor als achEer
goede wedstrijden. . ..t
ToNy : heeft een hoop doelpunten ge- .-
scoord en aan het einde van het seizoeE
zag ik daE je ook goed kon verdedigen.

RICKY : heeft ook veel doelpunt.en ge-.
maakts en had een goed seizoen.

,rongens, lk hoop daE hets verder allemaal
goeà zal gaan, maar daar géIoof ik wel
in. De ouders, die mij dib seizoen heb-
ben bijgestaan wil ik harEelijk bedanken
voor hun medewerking en hopelijk zien we
elkaar weer sirel Èerug oP LENS.

'Írcgerr, : ecoorde één van-de mooiste doelpunEen.

,roHNNY 1 : had'een heel
goed seizoen, hij was voor en achter te
vj.nden en heeft heel waE afgelopen. ."

, JoHNNy 2 : was een.heel goede middenvel-
der, die zíjn doelpuntein meepikEei-.,.,

TÀREK : heb 'ik. ook een paar'màal
r scoren, ,goed gewerkt,

zl.en
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t'EirS E5 (bedankt.r)

t{anneer,'ik dit'stukje schrijf, is heE
LENs-toernooi achEer de rug.. Dit Eoer-
nooJ wonnen jullie weer overtuigend,
zoals jullie het afgelopen seizoen suc-
cesvol zíjn geweest. JullÍe onEwikkeling
gaaÈ snel, alleen vraag ik,mij af hoe-
veèl verdei; jullie geweesÈ waren als, '
alle jongens van E-5 trouw naar dè trai-
ning waren gékömen Afgezien van
het nut Van de training is het,oD woeirs-
dagmiddag oók leuk op LENS. Daar staat
een. enEhousiasEe \en kundige groep Erai-
ners borg voor.

voor de laaEste keer dit seizoen geef ik
mijn persoonlijk mening over de spelers
van E-5 t ' '.. ^ r ;

KB.rÀt. 1s zeer balvaardig. niaai vond bij
heE oefenen ob een grooE veld het veld

rwat té groot.'GeefE niks want ik weeE
zekèr, dat, wanneer de groEe vakantie
Voorbij is, je klaarrbenE voor het groEe
vrerk. Een jaar geleden sEond er na de
vakaflE.ie immers ook ineens een sEerkere
ploeg aan.dé sEart. :

OREÀN speelde diE seizoen zeer sEerk en
werd nieE voor niets speler van de week.
oxhan vind ik een , middenvelder pÉr sang.
verdedigend en.,aànvalLend zeer goed.-

voIJKÀN kan zo mooi de bai aannemen; heel
sierlijk. Een goede
rechterspiÈs. wel waE ':
oefenen .op'je schot:- . ' i

. :: .t.

MARTIN maakte eeri bijzon- .

dere ontwikkeling' door:
aan hets eind van diÈ. sei-
zoen.ontpopte hij zich

. ploEàe1inq als een brutaLe
sDlts cÍae tr-tdens een van

.' dà Ëoernooieí de absoluEe- tópècorer werd. Die "

'brut.alit.eitn behouden.
wel nog werken aan je passeerEechniek.

En dan GIrIrsiIE. Oórdeten ovër je elgen
zoon, moeilijk hoor. Maar vöoruit dan
maar : Guusje selecteerde zichzelf als
Iibero,. tegen mijn zin, maar oP deze

'p1ek doet hij het inderdaad zeer §oed.' Goed schoE, kan een mannetje Passeren,
alIeen nog waÈ zuiverder Passen.

'-.7ÈFFREY. (Poncln) koos ervóor keepèr'Èe
worden. En.ik geloof dàt hij daarmee een
heel goede keus heeft gémaakE.
MeE de week gaat. hij beEer kéepeh en
uiEschieten)

RIETISH is nogal- tommelig wat betreft
het nakomen van afsPraken en 'rriI voor
een wedsurijd daarom nogal eens verza-..
ken. Daar sLaat ecSter 'tegenover daÈ, hij
een goede rominelaar is voor het doel van
dg tegensEander.

onbeheersE. MeÈ waE oefenen komE -daE
besE. in oxde (als je tenminste wilt,
IuisEeren !) .

Dan is daar de scöere éd onvertettelijke
RoBÉIE. Een goede verdediger, die ik
echEer de laatsEe tijd ook naar vciren
zie gaan om dan vaak een voorzet "uiE
heE boekje" .aan zijn voorhoede Le geven.
Prima .

,Jon5jens, -heÈ was een genoegen julIie dit.
geizoen t.e volgèn.

TensloLEe de ouders. Ik vond'de omgang
mèE jutlie plezÍerig, waardoor de wed..l
strijden en toerndoien een uitje rgaren.'
ook jullie bedankE..

Iederebn'diè bij LENS beErokken is wens
ik een-'fijne vakantie ' " tlr

Itmannenrl
ÀchÈer :

Midden :
Voor :

'GlruS' van OORT Sr

IEN'S E6

wé begonnèí het geizoen met, .de . volgende

Jonqens iullie hebbeir ook dit seizoeti
*""í ie Éest qedaan, de ene keer ging
het. wÉt beter dan de andere keer. Veelal
wonaen ju1lie de wedstrijden, maar ver-
Iiezen óeden we ook'en daE moeE je ook
leren.

jIEFFREY (Sch1ld), vranÍreer ik die over
heE veld zie gaan.zie ilc een echEe voeE-
baljongen. Zijn bewegen, zijn,subtiele
paséjeÉ. schièten gebeurt echter nogal

we hadden weI een keepers Probleem, maar
dankzij MarEin, Ilhan, ,Ieffrey en. sEefan
was dit probleem oPgelost.

GedÈrende het seizoeÍl kwamen o!'ÍÀR en
I'rÀRLoN bij de ploeg. Na enige tijd Pro-
moveerde Ómar naar een hóger E team,
Omar bedankt. voor je.ínzet en voor je
sport.iviteiÈ: keepen was geen probleem
vèor je en heE samenspelen ook niet.

we gàan dit keer nieE. Íed.ere speler on-
der-de loupé nemen, màar zullen ons be-
perken tot 'al§emeenhedgn ' . . '' .r i

De meesEe van jullie zulten volgend jaar
weer in de E-klasse spelén en jullie
,weten dat als je voo'r de selecEie in'aanmerking wilL komen, dan moet je v,el
op de Eiaining komen; dus mannen : gaan
hoor !

De navolgende. speleis gaan:naar de D :

Marlon en SEdfan; de iesÈ moet gaan
knokkken'Íoor de Se1ecEie, dus dat beEe-
kenÈ dats jullie .waarschijnlijk niet.bij
elkaar in-een Eeam komen volgend sel-
zoen .

wij (Frànk "èn .Tan) hebben heL ,leuk ge-
,oiden om twée seizoenen mec. jullie ol)
!e t.rekken en wensen een iedèr'een fijne
vakanEie toe en een goed en sportief
nieuw seizoen, 'l

:

STEFÀN EN I'IÀIÍHIiIS
ÀIJEX, iIEFPERY en REVIN
IÍ,HÀIí, ROY en MÀRTIN

.t.
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ook'de groeEen ààn.ae vaders en-moeders,
die elke week weer paraat, waren om ons
naar de wedst,rijden Ee rijden en de
shirts t.e wassen, bedankE !

Jullíe leiders, FRÀNK en JAN

LEIVS E8
HeE seizoen zit erop. Er is gevraagd om
een sEukje Ee schrijvqn over het E8-team
in de JONc-LENSrevue. fn het bègin was
er van team-gevoel nog weinig sprake,
maar aan heE eind van heE seizoen was. "

dat gevoel zeer groot.

.Tullie speelden leuke en sporEieve wed-
strijden, Er vraren, jammer genoeg maar
drie tournooien voor jullie gepland,
maar de resultauen wan deze tournooien
waren zeer goed.

.luIIie hadden altijd een aantal trouwe
support.ers (ouders) die nét, zo enthou-
.aiasE a1s jullie zelf waren.

lTongens van E8, bedankt voor de goede en
mooie wedsÈrijden en wellicht tot vol-
gend j aar.

Op het. ODB-Èournooi speelden juIlie meÈ
mooi weer, De vredstrijden r,raren spannend
en het resultaat was een 3e plaaE.s.
Bij Die Haghe haalden jullie een mooie
2e plaats en (IeE op) de sport.iviÈeit.s -prii s -

MeE heE LENS-Eournooi was het zeer sle-
cht. vreer (geen droog shírE en broekje
hadden jullie meer). samen meÈ E6 hebbenjuIlie in heE. LENS -verenigingen tsournooi
de 2e plaaEs behaald.

steps, HBs en vcs. ' tÈgen' urs . irrerd gewon-
nen en tegen vCS speelden we gelijk en
de resÈ werd verloren, hets bleek daÈ de
EegensÈanders in deze poule eigenlijk te
sEerk voor ons lrJaren en zo r,rerden we na
de herindeling in poule F4 geplaatsb.

In d.eze póu1e speelden ie tegen vreden-
burch F2 - Scheveningen : HBS - Ouick
SEeps F2 en ODB.

Hier hebben wij hele leuke 'dedstrijdengespeeld en bleek dat we voor deze poule
vJeer ieEs te sEerk r,raren, wanE we wonnen
alle wedst.ïij den.

Na de laatsÈe herindeling kwamen we in
poule F2 terechÈ, met als tegenstanders
ODB, FC ZoeEermeer, DSO, vCS en.Quick.

Dit was een poule met teams-die aardlg
Eegen elkaar opgewassen ,waren, het, is
alleen jammer dat we af en Èoe onze dag
nieÈ hadden en dat eÍ niet altijd ge-
IuisEerd lrerd'naar-wat rer door mij werd
verteld.

Hierdoor zijn er een aantal vredsErijden
anders gelopen, dan dats we gehoopt had-

To! slots van het ."iro.t hadden.we nog
een 7-ta1 Eoernooien en deze waren nec
als in de kompetitsie, soms heel goed,
maar meesEal beneden jul1ie kunnen. _-.

Deze leefEijdsgroep (6 tot
8 jaarlis voor deze jong-
ens nog een leerproces,
waarin ze nog een hoop.
kunnenfmoeÈen leren (afle-
.ren). Bij sommige ging dat
wat beE.er dan bij andere.

Ik hàop dat juIàie een
leuk seizoen hebben gehad
en er nog wat van opge-
sEoken hebben. l

voor de jongens die bij een andere ver-
eniging gaan voeEbaLlen veel plezier
daar en laat z_ien wat we jullie geleerd
hebben .

Voor. diegene dis sEoppen hoop ik dat. ze
er misschien over een tijdje weeï zin in
krijgen en dan weer lekker bij r,ENs ko-
men voetba]len en voor diegene die naar
E-klasse gaan, heE zaI niet alt,ijd even
gemakkelijk gaan (Eegen wat oudere gro-
tere jongen), maar doe goed julIie best
en dan IukE hets wel. ,. -, .r ,

MÀRTIN RET'VER

LENS F2

EEN ENTI{OUS IASTE VÀDER

LENS F1

Aan het begin van heE seizoen vJas er
geen echEer leider voor dit. jeugdige
Eeam,. Dhr. v.d. Spek en Dhr. Nijhuis
zijn weI eens een wedsÈrijd leider ge-
weest. 'Het. is voor de jongens níet echt.
preEÈig als er i-edere week een andere
Ieider is en,dus vond ik het, wel leuk om
vr,eer eens lèider te zijn.

De volgende spelers zaten ef in dit. t,eam

VINCENT REITYER, ,rÀÀP v.d. SPEK.
: BURGÀ KELocr/Ir, iTERRY de RooDE,' JORDY d€ GR.AÀF,.YÀRKIN KUTJ,

.]ORDY VERSTEEG, RONÀIJD BRI'!{MEIJKÀMP
. en ROCKY NIdfHUf S..

HeE seizoen begon met 4 oefenwedsE.rij den
en een toernooi, hierin konden we kijken
waar iedereen zou kunnen spelen en op
welke plaaEs zij hets meest tots hun recht.
zouden komen.

I.le begonnen in de hoogsEe poule F1, meE
a1s tegensEanders RvC,. Quick, Quick

ouders .bédanken F2 eh Leidei

De ouders van F2 willen hun.kinderen en
de Erainer/leider bedanken voor dit
prachtige seizoen. E2 is dit seizoen'
kampioen geworden in de competitsie. DiE
àI1es dankzij de inzeË van de spelers en

'de leider.
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Op 2 na zíjn zij ook pp de toernooien le
geworden.. .Tongens die.naar de E gaan,
veel succes en ook voor de jongens die
nog. een'jaar F blijven,. ga zo. doorl'. '

PeEer, nalnens de ouders bedankt en wat
za] het. rusEig worden zonder dat ge-
schreeuw (Ronald, Kevin) grapj e .

' - t, t -

OI'DERS F2

LEt'rS F4

.In overleg met de Hoofdleider F-klasse,
- tt. Ler Linden, mochEèn wij 5 spelers

afleveren aan de F5 en moesten meE z'n
achEen derrest.van diE geizoen proberen

, vol te makeni ,l* , , , :

Op 10-12-1994 gingen we meE I spelers op
bezoek bij MonsÈer F5, 

-LENS 
won deze

parEij me! 5-1. Op l7-12.L994 lreer een
uitwedstrijd nu begen H.B.s. F6, de gi-
ganEen van IJENS F4 liet. de supporEers
van H.B.s. zien waE voeEbal is,. ze won-
nen de match meE 6-1. I{et was vandaag de
IaaEsEe wedsErijd -voor de wintersEop.

De 2e compeÈitie helfE begon oP 14 ja-
nuari 1995, we moesEen Èhuis aantreden
Eegen D.S.o. Flo, \dit zou een moeilijke
wedstrijd worden, de jongens van D'S.o.
waren vèel, g4oEer en ouder dan onze F-'
jes, toch boekEen wij een-prima resul-

.EaaE.. Ííe speelden gelijk .(2-2). onze;
' jongens waren heeL.erg moe na §eze wed-

stríjd en'verLangden echE naar de k1eèd-
kamer .

Op 21-01:1995':kwam MonsEer FS bij'ons op
.bezoek.,onze knullen wonnen zeer gemak-
kelijk meE 5-0. De gegensEander gaf onze.
jongens een complimenE. Op 4-02-1995

',^ moesten rye uiE naar wassenaar F4, ook
. hier was LENS de beeere Ploeg, hoewel

onze jongens a1s een stel zouEzakken op
het veld stonden en er weinig lukte,
wonnen- ze deze wedsErijd.meÈ 3-1. ' i
Na twee weken van afkeuring speelden-we'op 25-O2-L995 eindelijk weer eens een
oefenwedstrijd Eegen Quintus ' Na een
achtersEand van 2-o kwamen we Eerug dn
bepaalde de eindsEand oP 2-2.

K6n
@)-Ko
@' bjq

Op,8 oktober
1994, hadden we
dan eindelijk een
t,eam van negen
j ongens bij eI-
kaar. l.le mochten
éerEt. 3 oefenwed-
sEríj den _speIen.
AI1e 3 de wed-
strijdjee werden
verloren. maar
het ging we1 ie-
dere keer beter.

Ons moEto werd aI
gauw: 'lwinnen isniét befangríjk'! . '.

Nadat. de leider
een gesprek meE
alle spelers en
ouders had gehad
over hoe we heÈ
seizoen meE onze
jongens zullen
omgaan konden we
eindelijk aan de

ongens. En
pelers
ensEander.

F6
jd
4
werd

Op 4 maaÍL 1995 was he
afgekeurd. Een week 1a
werd er gelukkig weef
F4' trad aaÍr tegen RÀS

t" r'a
t voeÈba1
Èer . (11-03-1995)
geveetbald, LENS
F2, er werd door

José ' 
§,i?
#

j *"x$f
rí.íi.!:!';:! !§ LÀ,., ,\& "FoÍr{Ís

compeÈitie beginnen.

op 29 okt,ober rrà+, É.ègen we onze Ie
compet.itie r,iedstrijd. De LENs-boys dedén
erg hun best en speèlden 1-1 uiÈ Èegen
RÀS. Op 5-11-1994 kregen we Quick F9 op
bezoek en verloren kansloos meE 3-0. beide parEijen goed gevoeEbald, LENS won

deze wedstrijd (3-1) en bleek achteraf
Eoch de betere ploeg te zíjn.

Op 18-03-1995rspeeIden we uiE Eegèn-RÀS,
dé jongens van LENS had§en waarschijn-
Iijk last. van bet kunstgras, wanÈ er
luJrte diEmaal nieE veel, we verloren
deze game met 5-21" ,; . .,_ -

LENS F4 bestond nu a1 uiE 1
zonder ,problemen konden all
spelen, bi j r,B1sg of ' bi j de

2)
es
teg

Op 12 novenÈer 1994-kregen we H.B.s
op bezoek en vre wonnen deze wedsEri
met 2-O.Opi19 noveinb€ir 1994 kreeg F
R.v.c, Fs op bezoek, deze wedstrijd
door de LENS-boys gewonnen met 3-0. ,fe
kon aan onze boys zien dat er goed wordE.
geEraind en ook luÀrsteren de boys veel
bet.er dàn in het begin.

november 1994 moesten we uit naar
. onze' jongens wonnen daar met 9-0.
de 2e maal diE seÍzoen moesten we
12:!994 aantreden Eegen Quick F9 de
dsErijd lag nog fris in ons geheu-

_- , gen en vaídàag zouden wij het bèÈer' doen, de eindsEand ueyd 2-2 en daar wa-
ren onze jongens heel eig blij mee, de'
Quick-boys waren ongeveer 2 koppen gro-
Eer dan de meeste spelers vaII LENS.

Op 25-03-1995 mochEen we weer eens tegen
H-.B.s. F6 spelen, er werd vrij eenvoudig
gewonnen met 6-1, en de LENs:boys hadden
zin in nog een wedstrijdje. : :. -.

Op L april 1995 kregen we wassenaar"E4
op uezóek, onze jongens haddén er.veèl
zin in vandaag.en verpJeEEerde de.tegen-
stander meÈ 7-2. De oefenwedsErijd op
o8-04-1995 bij Tonegido werd gewonnen
met 4-0. ;,.'r-
KorEe terugblik : we hebben leuke dingen
meegemaakt in ons Eeam, maar ook minder
!-euÉe dingen. Twee spelers (,roey Reine-
rie en sEefan cadeau) zijn gestopE mets
voeEbal. De F4 heefÈ veel speleis in heE
team gehad, een'dee1 . daarvan speelt in
de F5. -

op 26
v.c.s
Voor
op.3-
1e vJe

.t{'

4,'*we hadden nu aI 13 spelers en gelukkig
r, *^werd de Fs geboren.
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De sEand op I april was: L5 gespeeld - EoEaaI aanEàI punten 23
10 gewonnen - 3 geLijk - 2 verloren

Dè Leider/Erainer van F4 bedankE: KEN, oRuC. ,rOSÉ, DoMINGo, ÀNDY, LEVENT,
RODNEY, RICEÀRD, oRFEo, JESSE, NÀcrR, BIIÀIr EN STEFÀN voor de tijd die zij
hebben doorgebracht.

NORDIN, iIOEY,
in de F4

voor dd s'pelers die verder gaan met het spel voetbal, veel succes.in jullie nieuvré
team.'De ouders die alEijd hebben klaargesEaan om Ee helpen trHÀRTELIJK BEDANKT" namens
spelers en Ieider,F4

' RI'I'D VAN HERP

,T E R U G B L I'í J E,U G D K O M M I S S I E

Natuurlijk kijkE de jeugdkommissie ook nog even terug op het afgelopen ',.seizoen, KorE en bondiE wordL weergegeven hoe wij van "afstand" naar de
LENsEeams keken. soms v.rat. kritische maar toch ook alEijd wel positieve
kant,tekeningen over e1k team. vergelijk het maar eens met de beschouwingen
van de leiders.''Klopt heE ???

&""", A 1 : rn het begin was het !,rennen om met 1 A-e1f tal Ee spelen. Te veel sPef ers
\]r/'.oor 1 elft.al bracht onrust. Na een moeilijke beslissing, wie valE afi ging heE op
: - het veld wéI'scukken beEer. À1 ging meedraaien aan de kop maar versPeelde het
kampioenschap omdat heE niet een heÉht- ueam was wat er echE meE z'n allen voor.gÍng oP
de urainingen en in de lredstrijden. ,fammer hoor, wanE voeEbalEechnisch hadden jullie
heE bèstè elf Èal.'

IrENs B 1 : In heE begin was het. duidelijk zoeken naar:dg;.ti=u. vorm. Toen veispeelden,
jul1ie ook zo veel punt.en daE het kampióenschaP nieÈ meer.haalbaar was. Toen jullie
échcer de vorm ce.pàkken hadden waren- julIie niet. meer Ee stoPPen. wat wij wel als min-
puntje wil]en noemèn is de Erainingqopkomst in de laaEsEe maanden van een aantal sPe-
lers. DiC kan echE nieE hoor ll!

t

,JENS B 2 : AIEijd moeilijk een 82 elfÈa1. ouders zie je nooit dus vervoer altijd een
probleem. Toch tijn jullie allemaal overal gekomen en dat is een kompliment $raard. Hat
ËesE wet moeilijk-was, ook voor de teider, was heE feit daE er nogat waE baasjes in heE
e1fEal rondliepén die heE alLemaal beter vrist,en.. VeIe discussies vonden er-PIaaEs in
het kleedlokaal maar ook op heE veLd. DiE ging ioms ten koste varr het resultaat.

@;:ïi."realiteiE
pas in de
speelde c1
positsief b
hoogE.èpunt

.t :

cez
door
laaE
zíc

Tóen er veèI speleis vert,rokken zei iedereen dat C1 niets in de hoogste
oeken had., Toen c1 echÈer na vier wedstsri.jden a1 6 purEen had weËd de
een aantal meusen uiE het oog verloren. DaE werd C1 bijna fataal wanÈ

sEe weken werden er nog een paar punÈen bijgesprokkeld en '
h veÍIig. Een knappe presÈaEie Èemeer ook orBdat de meeste spelers vrij
n ondanÈs een he1è rij nederlagen achter elkaar. HeE reisje was een

: ' -i

Ieve

Í,ENs c 2 : ook in dit e1fEa1, net als bij 82, veel baasjes diè hun ei§en stsempel op diË
e1fEal probeerden tse drukken. voor de ÈearngeesÈ is diE. niet echt bevorderlijk en daE
kwam de prestatiés niec altijd teri goede. concenEreerden ju1lie je echter pp heÈ
voetbal àan bleek dats jullie dit ook besE goed kunnen. Ga diE komend seizoen dus vaker
doen en laat heE vele praten acht.erwege.

r. ,., 1 r

LENS C 3 : Heeft wat leidersproblemen gehad in het begin. Ook zat.ei jullie !e hoog'
Íngedeeld. Deze kombinatie vraagÈ om problemen en die kwamen er dan ook, Met..een.vasEe
lelder en door eén lagere indeling ging het direkts een stuk.bèÈer en werden jullie
zelfs kampioen. Proficiat boys !!l ..- ,..

jk aanbalr,EN§ c 4 : Twee Ieiders bij een- c4 elfEal , wats een weelde ! Dooreen behoorli
D-klassers in dit elfEal hadden jullie vaak een fysiek probleem. zeker a1s de
tegensuandèr soms spelers uit hun c1 mee lieEen voetbàllèn.
iàËi, ur..r.n julie mËesuai loàici.r door voetbaLlen. zo hoorE het ook. @
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ftr*n, D 1 : wie voor het seizoen had dqrven voqrspellen dat Dl.hoog mee. zou'doeh in
' \Jy'poule D1 en zelfs de D-éen cupfinale zou halen zou voor gek, worden verklaard: Toèh

is dit de !,raarheid geworden omdat tra een 'gewenningsperiode ju1lie als eén lrgei trdórrt
, teain zijn.gaan draaien. Iedere week gingen jullie ervoor en niet6 ext.r-a's was jullie

(leiders, spelers en ouders) te veel . Ilet. resultaat mag er dan ook zijn. ca echEer niet
met je hoofd in de wolken lopen. ceniet er nog weI even van na, maar volgend seizoen

- begin je gewoon wëer op nul. CL halen zal een heel karwei worden. .Denk daar echt,nieE
'. Èe gemakkelijk over. Dè overgang. is heel grooE.

r.ENs D 2 : Een moeilijk elftal wJ ook nieE echE een geheel is g.uroràu.:'. AIs'het t'e-
genzaÈ; veel blessurei en Eoch ook we1 te gemakkelijk grote nedérlagen'incasseren.'Het.
zat duidelijk niet echt goed tussen,de oren bij verschillende spelers. De v,,eerstand was

. te gering, Aan de andere kanE. waren jullie er aIÈijd bij de trainingen, en de wedstrij-
,den en zaten er ,maar liefst I eerste jaars D-kLassers in heE team. Tegen scheveningen.
en Rijswijk speeLden jullie de leuksEe wedstrijden en bleken julLie Eoch ook besE we1
goed Ée kunnen voetballen. zeker het team meE àe meeste -weds ciij drierslagen in de '

' LENSrevue .

LENS D 3 : Een bijna problèemloos e1ftaI. Een kompliment vraaïd aaq: de spelers,leider en
de vele (alEijd) ' aanwezige .ouders . Gewoon gezellig meE.etkaar proberen zo leuk, mogelijk
Èe voeEbaLlen. Dat was juIIie uiEgangspunt. Dan zijn resulEaten echt nieE altijd: .

zaligrnakend. Ga zó door.
. I.ENS D

in. heÈ
- eIftal

j'

4 : Een leidersprobleem :en daarbij te weinig vervoer gaven de nodige problémen
begin. Gelukkig wilde Aad Blans ons helpen. Toch is heÈ nooiÈ een echE fanaEiek
geworden wat er meÈ z'n'aI1en voor ging. Dat. vinden wij jammer. I _

.+. @
re\ . i ''.". . ':i.':
ffif.rrs E 1 ; was bijna niet te verslaan dit, jaar. slecht.s een paar gelijke spelen en

-z 
voor de rest alleen maar groEe overwinningen. Een sterk t,eam derhalve'meE vèel te

weinig ÈégensEand. DaE is jammer wanÈ je legrÈ er minder van. Voetballei kunnen jullie
besE wel maar ook ziEt.en er een'aanEal moeilijke jongens in diE Eeam. Benieutd hoe zich
dat gaat onEwikkelen de komende jaren ook aLs er eens wa! tegenslagen (geen D1 halen
bv. ). komen. Discipline en EalenE zijn de.bouwsÈenen' voor een goed Ee4m !.1 ,'-,, . ,

I.ENS E 2 : Ook een sEerk team wat we daardoor lekker hoog in konden.delen. DaE deden we
dan, ook en ook dat gíng jullie goed af: zeker na de winEèistop in julIie waste poi:l-e

-.Iiet.en julliè zien heel goed-te kunnen voetballei. Trainen deden. julIie:oF 1lEijg..
IJENS E 3 r De leider had. het altijd over zijn Cijgers maar hij was dan zeker de '

(dom)pteur. Een leuke,hechte ploeg hadden julIie meE een zeer posiÈieve- inste.Iling. Na
D2 het Eeam meb de meeste wedstrij dverslagen in de LENSrevue -en het enige "Iagerer'-Èeam
wat ook op.reis ging.'Hu1de !! r, r

-' i.
LENS E 4 | Een lastig groepje voor de leider. ,Je moesE er echt, bövenoi: blijven. ziEten.
DiE ging ook vaak ten koste van de resultaten en dat ís Eoch janrmer.' Toch was alEijd
iedereen aanwezig en daE is een Eeken daÈ juLlie voetballen besE leuk vinden. concen-
treer je daar dan ook meer op. .. - .i

LENS E'5 : cuus v. Oort. en zijn vrouw deden de begeleiding samen. Het vervoer in diE
teàm was vaak het giote probleem. Het voecballen daarenÈegèn besList. nieÈ. Jullie waren
zo scerk dat. een aant.al spelers waarschijnlijk te weinig te doen kreeg. -.' . ''
HeE voetsballen met die raie maillot.s aan vonden wij echEer gèen gezichÈ. Kom op boys we
zijn toch geen m......??
rENs E 6 : Bij dit Eeam Ewee IeÍders d.i-e op een rustÍge manier probeerden jul1ie zo
led< mogelijk te laten voeEballen. s'oms lukte dit ook heel aardig. Soms g!ng'het !r'at.
minder.. ceen enkel probleem want ook verliezen hoort bii de voet.balsporE en ook daar
Ieer je van. oii ueliepen jullie goed.

,'
rrENs E 7 : ook een leuk team met speLers die er bijna a:,tija ,rt.rr.' ort zegi voldoende.
tfullie hadden heE goed naar je zin met e1k4ar. zo. hoorE hets ook want voetba] is een
teamsporÉ. t,lel wat vaker komén Erainen hooi. pat hoort er ook bij !!! . - ,

LENS E 8r : HeÈ,zelfde verhaal ats bij LENS E7. Ook de onderlinge wedsE.rijden Eussen,ET'
en Eg waren een genot om te zien. zè1fs het voorspel tussen de twee leiders hoorde,er
bij. AlIe middelèn werden benut, om hec andere, Eeam Ee verslaan. JultiF kunhen'terug-
kijken op een leuk seizoen.
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&r=*, F 1 : rn het begin wat moeitse meg heE luisgeren. ook het Erainen bi j afkeL-
Vrins verliep volgéns ons niet helemaal vlekkelooà. Toch hooit ,dit er ook bij hoor
wiI je làter 'iets' bèreiken in heE voeEballen. Doen-dus volgend seizoen. Àls team
groeid.en juIIie..Ëijdens heE seizoen besÈ wel en sommige spelers ontwikkelden .zich goed.
Dac ziB dus wel. snor. ' t t

- Í,ENS F 2 : Kan tèrugkijken op een leuk seizoenl In de IaaEsEe poule waren jullie- eclt
Ee sterk en dat is ÉocÉ weL -5"**er. Te \,reinig Eegenstand is niet echE goed en ook nieE
zoals heÈ hoort. Toch probeerden jullie altijd goed samen Ee sPelen en dat is een grooE
komplimenE waard.

LENS F 3 j Heg vinden van èen vaète Ieíder is eigenlijk heE hele sèizoen niet gelukt'
DaÈ. eras dus echt niet ideaal . Iemand moeE immers heE voorEouw nemen. .rullie hadden daar
nieE zoveel last van omdaE er altijd we1 iemand vJas die e.e.a. regelde waardoor juLlie
iedere week je wedsurijd konderi spelen. AIIe ouders bedankt voor de hulp.

IJENS F 4 : Leider Ruud had zijn zaakjes goed voor elkaar. Hij hield zijn team goed bij-
eLkaar en ging er heel enthouÉiasE mée aàn de slag. NieEs onEging hem en alles notseerde
hij getuiEé hét zeer uitgebreide jaarverslag in boekvorm wat elke speler ontving'
.luilie waàrdeerden dits zéer door loed en fanatiek Ee voetballen. De wisselvJerking was
duidelijk aanwezig., Hu1de voor F4. a

LENS F 5 : Het, jongste Eeam waE Èijdens heÈ seizoen ontstond. Maàr zeker niet het
minste teài:n. sei aàntaI speJ.ers bIéek heel aardig te kunnen voetballen en ook de
àing heel leuk met. jullie-om. zo hoorE het ook.'Íoeuballen hoort plezier te zijn
was het bi'i iuIIie.

leider
ein dac

@:

(NOC EEN) TERUGBLIK OP DE D - E L F T AL L E N

LEiJS D4 : had een e1fÈal mes een paar jongens die het voeEËallen lert vi.naàn'oà
gezamenlijk Ue spelen. Deze voeEbalgekke jongens,' maar óok de ouderg van deze jongens,
waren er àan ook vriiwel iedere week : GOED zo !!
' Helaas was er óok een groepje die bij zí4, zelf dacht, dat ze een wedsErijd in
hun eentje konden winnen; maàr'aài vooral íet praten. Deze jongens merkÈen aI ga_uw in
een wed.sLrijd dat de tegensEander geen kadootjès weggeefE. Deze groep en hun ouders,
'saren dan oóÈ regelmatig afwezig. (vooraI. aan heE einde van heE seízoen) JÀMMER'HooR !l
tk hèb van julIié toch.éen paar-leuke wedsirijden gezlen; heE.resulEaat..was gelukkig

"i.i-f"f""giiji 'roor:sommlgàn. veel plezier ií, het,-nieuwe seizoen en leiàer ÀÀD'BIÀNS
bedankt ! I _.

t E N S D 3 ' heefu'uiteÍ;delijk in de competsitsie tsoih een aardig seizoen àchter de

ruq. oD heE veld was de sfeer vaak grimmig; jultie gingen onderling nog weleens Eegen
e1Éaar- Eekeer (schelden) . Door coricèntratievermindering verloren ju1lie we1 eens een
wedsr.rijd. .TÀMMER HOOR ! I
,. Eí waren ook een paar jongens die. regelmaEig ïergaten óm het kranEje Ee lezen; om

op tíjd te verzamelen, ót zij kiamen helemàaI nieL .opdagen zond.er af È,e bellen. En dat
tàn eófrt niet !I Bij voeEbal speel je in een ELF-ÈaI, dus probeer alEijd aanwezig te
zijn. onthoud diE góed. Kan je nieE bel dan oP Eijd af I !

. Het slot van het seizoén een avondwgdsEiijd en de tournooien, zijn-gezien heE 
-

eindresulEaat goed verlopen. (3x een derdè plaaÈs) . Ook jullie gedrag buiten heE veld
was dit seizoen uit,sceXef,à, .meàe door ju11iè begeieiders-en ouaéts dle julrie te àtlen
t,ijde hebben gesteund..Mijn complimenEen voor de spelers en,ouders van dit LENS-Eeam.

veel succe's in heE nieuwe seizoen

L E rV S D 2 t díE was wel het, pechteam van de D-etftalleni na een goed begin, een zeer
. roinmelig vervolg'daE na okEober bégón waar jullie a1s Speleïs weinig aan konden doen.

Hét begin-van de competiEie was uicscèkend;.er stond een hechE elftal. EchEer van
korEe duur --vanaf novembei ging hets bergafwaarEs, het hechte ceam van de eerste 5
.wedsErijden viel uiEeen. De ;is;eting van een speler heeft hierÍn een iol géspeeld,
maar ooÉ heel veel.blessufes maakte Éet nieÈ gemakkelijk voor.PieE; zeker gezien de
plaaEsen die hij vool ieder moést gaan bepalen.' Ju]Iie gedrag.en inzet heeft. voor. .

. -wisselende resoÍ.taeen gezorgd, màai ook vàor wisselende-pos iÉ ies tsijdens een wedstrijd.
Het sloE van het seizoén, ?é Eournooien (ÀDO, LENS en FLOREÀNT) weïd er Eelukkig weer
als een elf t.at gevoeÈbàlà. Dus toch nog een redelijk Èeizoen. In heE nieuwe seizoen
niet te snel de-moed opgeven !! VeeL succes in het rrieuwe seizoen.

.:' ' L ErV S D , : deze jongens hebben een zwaar seizoen acncer ae rug en ook hier was een

:. ,..rommelig begin. Medio okEober onÈstond er een hechE team. Dit Eeam waren knokkers vanaf
h;; ;;;Ít iót .., ..c heg einde. Àan het eind wan de competiEie werd heg toch nog
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spannend. Drie téams die op een 1e plaaÈs eindigden en de H.v.B. nam de beslissing.om
hèt kampioenschap d.m.v. eèn mini-Eóurnooi te laten beslissen. a'i' '

OiU gebèuràe op 29 mei j.I. en kampioen in de-.D1-klasse werd uit,eindel ij k 
. 
LENS

(2e ÀDo en 3e Dso). be D-één èUp, een anàer hoogtepunt werd op 27 mei j.1. beslists

In een z inderende ' f inale' eindigtle de wealsErijd in een §elijksPel (2-2) en ook de
verlenging brachE geen uitkomst. UiEéindèlijk moesÈ uit sErafschoppen . 

de wlnnaar komen.
geu weíd Àoo en dj.E is gewoon pech hebben. ioch hebben ju[ie in de finale.gesÈaan. DiE-team heefE meÈ z'n allen een góed seizoen achEer de rug, I(Iasse jongens l!

veel suèces in heÈ volgend seizoen.

EDI{IN KUIK (hoofdleider D-e1fEa}Ien)

Zoals afgesproken kijken lre alvasÈ vooruiE naal het komende seizoen. KaP nou', horen- we
een aantàI irensen deilen. Eerst even lekker op vakanEie en voorlopig even geen voeEbal .

Toch weten we ook.zeker dat een groog aanEal spelers benieuwd is of ze iq de SelekÈie
zitEen of nieE. NeE a1s v-oorgaanóe jaren hebbeí ook -nu de tiaiiers iir samenspraak met
de höofdleiders de vgorlopigé selekÈies samengestsqld.. :.
In august,us bekijken ze ook k'eer of de selekEies zo blijven of niet. De meeste t.rainers
hebbeí. een zeer iiEgebreid oefenprogramma samengesteld waarbij in veel gevalleà meqT el
ook -op. andeie tijden r,/ordt .ge,traind dan de onderstaànde tsijden

HEr S ETZOEN 1995/1996

via een aparE stenc,il" worden juL1ie op de hoogte gebracht.

BEWAAR DEZE INFO ZORGVULDIG AJAAST O'VDERSTAANDE INFORMATIE

éEIíELDI6
GA 6R NU €ENS BlI

éOPEN.

v.d
e1

{
o.,

t

'tccn

ktqP

De À-selékÈle.-: ,trainE op . - maandagavond
woensdagavond
vrijdagavond

F. Duran,
K.looster,

--1
19.15
19.15
18.00

0.30 uur
0.30 uur
9.30 uur

van f,
van
van

L /rÍr
E/n
E/m t

' .' ',,. l
In de selekEie ziÈten voorlopig a1le A-klàsserè die we hebbqn

R
F

P

. eerg, w. Daamen, D. Djaelani,
Haddioui, J. HouEman, Ir. vanrE.

d. voort. en D. v. zuthem.

R. Fettouch, w.
M. MatÈheij er,

crooE, A. eI Haddioui,
L,,. Peek,. J. SandiforE,

t.raining is op Eee!44--1-4--.eggu§!gg en jullie Erainer ii anaré à" xtt 'De EERSTE
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In de selekbie zitEen voorlopig alle B-klassers die we hebben en in de
augustus wordt, dit opgesplit,sÈ in een 81- en in een B2-selektie :

Do B-BeIekEie r t,raint o.p- dinsdagavond van
donderdagavond van

auqustus

18 .15 È,/m t9,30 uur
18 .15 t/m 19.30 uur

loop van

cijntje,
Ghaernmaghami ,

en

R.
D

Í.
E!

D.

Aygeman,.'A. Àkkabj., M. ÀIaca, S. ÀIaca, K. e1 Bouyoufi, j.'ae Bruin, F.
Dahoe, M. Dijkgraaf, A. v.d. Donck, À. Drissi, S. Essiad, F. casmi, .S.e1 HaddÍoui, L el Haddioui, R.. Kok, O. Lagadeau, w. Leder, ,r. v. Loon,
e1 Masoudi; R. Niamat, R. Oemed, M. Oran, .f, pronk, A. Sen, C. Sprockelv.d. Steen,

De EERSTE
en Piet v.

training is op dinsdao 1 en juIlie Erainers zijn Ton 's-Gravendijkcils.

De C-Belektie : Èraint. op maandagavond
woensdagavond

vaD.
van

18.00
18.00

In de selektie zitten voorlopig alle c-klassers die iri aanmerking komen voor c1 en c2.
In de loop vah augustus wordt, dit. nog verder opgesptitsÈ in een C1- en in een C2-
selektie en bovendien zullen enkele slelers tèrug gaan naar de C3 en C4 t.iainings-
groep : " .

À. azainoun, À. Behai, R. v, Beurd.en, p. Bodaan, K. BoLiali, .r.drittijí, L. Bukmaí,
R. Caminada, D. Elsing, M, Essiàd, P. v.. Fessem, S. combault;'R. Groós, N. Heidel,
M. v.d. Heijden, K. Iliev, P. I(norr,'F. Kuik, H. Leder, N. Niarnat, M. Oemed,
À. Oosterveer, R. pocornie, N. Ràmpone, R. Smees, C, Sprockel eÉ R.. v.d. tol.

Elm
E/m

19.15 uur "
19. 15 uur

De EERsTR eèrsie trainGj 'ii 'op' maandaq ta aÉqustus oà tz.oo uur.en jullie tiainers
zijn Fred crens en Leo Meeuwisse. '',' 'i'
De spelers die niet in bovensEaande selektie zitEen komen zeker in C3 of C4 t.e
voetballen. Zij gaan trainen op de woensdaqmiddaq van 16.45 E/m 18.00 uurl

À, BIom, À. e1 BousuaEi, w. de Bruin, R. Creebsburg, Z. Elboujamai, F. Elkadiri, -.
tL ElouarÈi, v. v.d. ceesE, D. Gunay, D. Hoos, R. de K1erck, N. Malouki, R. Nandpersan,
J, Pronk:i M.'Riédewald, N.. Siliakus, H. v.d. Spiegel, c, Supit, M. v.d.voort en
T. Yildirim. "

De EERSTE Eraining is op wöensdaq 23 auqusÈus.

De D-a€Iektie: traint op

Descendre, ,f .
v. d. Kruk, B.
v. d. Sande; C

dinsdagavond van
donderdagavond van

/m 19.15 uur
,/m 18.15 uur

L7-. O

L7.0
0t
0.t

In de selekEie zitËen voorlopig aIIe D-klassers die in aannierking komen voor Dl en D2.
In_de loop van augustus wordt. dit nog verder opgespliEsÈ in.een Dl- en in een D2-
seLektie : i'. , ..'...

M

'J
s
R

Agha-ali-.rani,. A.' Àkkabi, C. v.d. Bosch, B, BriEtijn, o. CaioLus, F: Daamen,
ilanse, R. Kipp, S. Kraayeveld,

P.MusEerd, B. NeEten,
vergeer en M..Voigt. ' -

Èe voeÈbal-

M. BorsE,
o. cokgul,
de Jong,
Oort,

oioÉCeí,; M.- DrosÈen, R. Hoogerheide, R,
Lamers, V. v. Loon, w. Mu1der,N. Muns,
Schaapveld, .1. Taal, . K. Vereecken,'R,

De EERSTE Eraining is op zaterdaq 12 auqustus van l"0.oo È/m 16.00 uur en julLie
Erainers zijn Ramon Hageraat.s en Reno Vorkinlc. i

De- Èpè1ers die nieÈ in bovenstaande selekÈie ziÈten komen in D3, D4 of Ds
len. zij gaan Èrainen olt de vri'idaqmiddaq van 16.45.t,/m. 18.00 uur :

K.
A.
o.

R.
Ei

Akay, O. Aldemir,-K. Autar, K. Bada1, R. Bakker, v. Berberoglu, B. B1ans,
el BousEati, M. BouÈier, iI. da CosEa, L. Droppert, O, Duman, R. Efouartí,
Gokgul, M. Guerrero, S. Haddouch, S. HuÍsman, I. .rahangir, D. de ,fong, s.
Kalicharan, T. Kamouni, U. Kilic, M. Kuik, M. LeEsch, M. ter Linden, G. v.
oufrighe, P. Pelisaier, M. Pinas, ,r. Poncin, À. Rattansingh, G.Rijkers,
Sardjoepersad, ,f. Schild, s. schríjver, R. Spiessens, R. sEaas; À. Timimi,
Yildirim eE c. Yildirim.

Dè EERSTE training is op gljCëgl5--4gg§!s§..
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De B-selektie : train. op iffii:ffii?ii"" ï:l
In de selektie zit.ten voorlopig alle E-klassers die

N. ÀÍnkhaou, D. Aïs1an,'R. ten. Berge, S. Bouali, .T.
R. Dayan, J. de craaff, M. Hendriks, y. Kul, .r, v.dJ. Versteeg, M. Visser8 en K. Walravens.

zij gaan Erainen op woensdaom van 14.30 t/m 15.30 uur

in aanmerking komen voor E1 en E2
r.l

Bruysgens, R. v, Bundeien, '1,
. Linden, ,r. Molenaar, R. iNijhuis,

15.45
15.30

u/m
t/m

18.00 uur
15.45 uur

De EERSTE Eraining is op Eaandaq-2l ausustus en jullie trainer is Theo Hoefnagel: -,.
De spelers d.ie nieE in bovenstaande selekÈie ziEÈen komen in E3, E4 of ES te r.routU.i-
Ien.

È

?..
Àncharad, S. eI Àyadi, O. Cameron; I. 'Dogan. S. Durak, R. Duyndam,
Essiad, T.. Grondst.ra, R. Kersten, t*,1. v.à. Lee, D. Lopes de ÉriUo,
R. OosEerveer, O. Oredein, ,f . RieEhoven., M, Sarioglu, R. Soesilo,

d. veen, M. Vrouwenvelder en R. de Wit.

M.
T.

o.

Àbarqi, A.
Endlich, N.
Nandpersan,
UraI, A. v.

De EERSTE training is op woensdag 23 auqusEus.

De F-klaaaela I traÍnen op woensdaqmiddaq van 13 .30 t/m 14.30 uur.

R. v.d. Broek, V. Dagli, E. Deane, M. Dríessen, K. Eendriksen,,r. ,Jansen, M,de,Jong, B. Keloglu, K. Lefebre, J.Lopes de Brito,
A. Oufrighe, N. Oukbih, A. prahladsingh, R. RasEa, L.Sahin, D.
À. Thohamachsun, B. Timími, D. wi11e èn I. yonyul .

R. v.Herp, P.
o. oredein,

v.d. sande, L

HoeE,

straub,

De EERSTE tsraining is op woensdaq 23 aucÍustus.

FOUTJES, FOUTJES, FOIITJES >>>>>> ja hoor, ook wij maken fouEen. ontbreekt je naam
in bovenstaande rubriek of sta je en in maar wil je sEoppen meE voetballen neem dan j
direkE kontakt op meb Paul v.d. SEeen uelefoon: 3970154.

PASFOrO§ NLEVEREN >>>>>> geloof heÈ.'of nier maar"ei zijn nog
sEeeds jeugdspelers die een pasfoEo met naam op de achtéiÉanÈ in
moeten leveren, De volgende spelers verzoeken.wij nÍ snel-een pasfoto
op Èe sturen naar Paul v.d. Steen, ChopinstiaaE 103, 2551i'SV Den Haag

R. v
F. e

. Burden, O.
I Masoudi, s

cokgul, O.
oufrighe,

cokgul ,

D. v.d.
R- Petlouch,
Sande en B. v d Voort .

KEEPERSTRAINING
" 

!' -

Ook komend seizoen gaaE Hans van Rijthoven vreer de coordi-
naEie op zich nemen van de keepers t.raifiinEi. , wanlèer en op
welk tljalsEip wordt in de loop van àugusEus bekend gemaakt
aan de ondeïsEaande keepeïs :

M. Agha-ali-irani, ,J.. de Bruin, R. v. Bunderen,
M, Dries-sen, P. v. Fessem, S- Ghaemmaghami, M. cuerrero,
R. Kip-pi ,r..Molenaar, P. Musterd, A. OosEerveer', L, Peek,
.f . Poiicin, \r;'Prónk en N. Síliakus.

.t'.

Sta je niet. bij deze lijst maar heb je weI intèresse om tse
gaan keepen of keep je aI neem dan konEakt op meE
PauI v.d. SEeen (3970154 )

'de LENSREI,TUE' ,:'25 -



ror sror
NatuuÍ]ijk kunneà we weer terug kijken op een seizoen meE heel
staat LENS.garant. voor.. Ook weEen we zeker dat lang niet alles
ookhaast,nietandersmetzoweinigmedewerkers.

vee
goe

]a
di

ktiviEeitsen. Daar
s gegaan. Dat kan

Ga er

Iíet is Ellest om te moeten konstaCeren, maar sEeeds meer mensen leveren meE de handen
over elkaar heel veel ongenuanceerde kritiek. I.IaE somm_j-ge, mensen kunnen verziruren is
onbegrijpelijk maar vaak weI zeer hinderlijk.

Scheidsrechters, kommissieleden, Ieiders en barmedewerkers krijgen er soms behóorlijk
van langs. Hoe lang blijft dit, nog goed gaan denken wij wel eens.

Wij willen vanaf deze plek echter a1le medewerkers van heE afgelopen seizoen bedanken
voor hun inzet. samen met ons vele (jeugd)Ieden waarderen heE wat juIlie doen voor onze
vereniging. Ook wolgend seizoen doen wij weer graag een beroep op jullie en laEen we
hopen dat er.dan veel meer hulp bijkomE.

II ECHT DAT IS HEEL HARD NODIG I!

op de volgende Ewee bladzijden vinden jullie eeh overzichE van de iesulbaten.
* rllaar. eens rusÈig voor zitten. vanaf deze plek zeggen wij :

Eot. in het seizóen

1995 / 1996 '-----
een

1l

!. .,., ;

pirà|lige

; 26 - 'deigusRwuE

vakantie en tot ziens.
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*l Í

rungen & standent,i

À 1 (pEönoEf€ kla6s c-3 (kla88e 31) ,GS

*1. Í.ENS C3
2. Quick Stseps C3
3. Lyra C4
4. MonsEer C2
5. SEV C3
5. OSC C2* LENS kampíoen

c 4 (k1a68e 35) -' - 
'

I0: LdakkwarEier À1 22 L7 50
L1. scheveningen À1 . 22 15 31

r 12. Lyra A1 22 !2 48
- t bso kampíoen na bes.L iss ingswedstÍij d
';.:.

B 1 (promotfe klaBs

D 1 (k1"6ré It '

31
31
30
)o

19
19
1q
18

51
10
7A
57
44
48
47
34
46

r0 18
r0 .. 15
10 .' 10 .'

58
44.
17
23..
2!
!2

14
16
1a
25
45
53

I
*2

3
4
5
6
7
I
9

. i.
2.
J.

6.

. ró1

1.
2,

*5.
6.

. DSO A1

. viÈesse DelfÈ A1

. I,ENS À1

. WC A1

.' HBS A1

. 's-Grav. SV A1

. Verburch À1
.. Rijswijk A1
. HW À1

DWq91 : *
ouick 81
Í.ENS B1
DSO 81
Lyra Bl
velo 81
vitesse Delft BL
rs-Grav. Sv 81
Blauw ZwarE 81
GDÀ, 81'

,)

22
22
22),
22
22

34

48
36
37
55
58
5'.l
64
66
59
68

vlos M1
Den Hoorn C2
scheveningen c3
L,E N,S C 4
schipluiden c2

vredenburch MI
Rava D2
GONA DI
LaakkwarEier D4
IJENS D4
Quick D6

. . 10
'. 10

10

37
37
3't
24
23
23
2L
29

l2
11
.,4

83
90
13
46
4A'
48
37
44
ig
22
24
16

9
7
0

n 1

4
5

16

4
4

16
16

8..

6"
5

8
8
7
7

22'

22

51
36-
41
39
20

'ld

46

34
46

B r'(k1a8s6 s) c

10 16.. 50 16
.; 10,. 13' 39 40

62
68
57
37

36
30
37.
35
23

),
2A
26
55

38
46
49
66
55

))
),
22

22
22
22

iz'

r-8 ' 28
18 26
18 26
18 L9
18 I8r
18 15
18 ., L4
18 13
18 11
18 10_

, 11. rr E N S D 1
2. ÀDO D1

18
2r
L7
40
52
55
47-

.51
58
65
52

'BB

3. . DSO Dl
4 .. HBS Dl

10. DI,lo Dl
i 1I. Westtandia D1

12, Schipluiden Dl
* ÍJENS kampioen na besliss

5. VCS DI
6. Laakkwartier Dl
7. - Quick D1
8. vr-edenburch D1
9. vitesse DelfE D1

Te "Werve 81
IJENS B2
'wilhelmus 82
Velo 82
ODB 81
westlandia 83

10 11
10 'l
95
94

33 20
't) , n
19 4L
t4 46

Lngg- tsournoor

;,

I
a
lr

* 2 winstpunËen in mindering gebracht

cf fk1aeB€ 1l Gs PT v T

RVC C1
LaakkwarÉier

vcs cl , '-r '-
DSO CI
DEC C1 .' !-. -

-DWO, Cl ' .' - ."
vitesÉe Delf

9. .-Ouick c1.' t. , ', 22 12 39 76
10. r,ENS C]' ",'' 22 11 : 3 61
11.. .VeIo CI ; "-" 22 gi 20 68
12 - .HBS, C1 22 6 ' 19 l-03

c 2 ÍkIaEEe 6) " G

';r. I ''- - t , ; .' t
1. RKDEb C1 . ', ..: '' . { r0 18 40 10
,. nvc cz ., . -' ' .l.r'' 1s r.9 s4 18
3. velo c2 :' 'liL 10 11 18 25
4. IJENs cZ 10 10 20 l'9
5.- Loosduinen c1 10 6 24 47
6. VUC C2 10 2 L5 52

4t
34
29
29

z4
L7

i...z
64
60
54
54
55
53
30

24
38
27
32
32
45
a'l
4J

7 14.
I - 11
8 - 9.-
9,.6
96
94

34
30
39
26
2L
26

10
2t
23
40

47

D., (ktasle 8t : i

Duno D1
BMT D1
scheveningen D2

Quick D2
Rijswijk Dr
Í.ENS D2

.i-'. ,

D--3--GIsEsé'rrt " Gs Pr'

De SEer D1
I.ENg D3
,JuvenEas D1
vredenburch D4
Gr.Wf I C D2
scheveningen D3

,,..
D 4 tkllsse 31! '

1

3
4
5
6

t
a

3
4
5
6

1

3
4
5
6

L0
10

-10
10

9

31"
31
15
2t-,

8.

44

I
9

11
41
31
351.

A

5.
6.
1

8.
+l

I

.',
10

9

9
9
B

18
11

, 10

60
50
27
14
22
IÍ

't
6,.
)

.1

'de LEN9REVUE' - 27 '

r4
26
30
31
48
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1
2
3
4

6

U r tkfagee 1l .. GS

'i?.'18
15
11

1
5
a

1'
DHC EI
IJENS E1
vcs E1
viEesse Delft EI
Wassenaar E1
WC El

10
9

10
10

9
10

61 25 ,'
56 13
29 38
34 44
r7 34
24 67

9,8

10
9

10
10

16
15

7
6
3

3 9 18
51 15
30 35
19 30
2! 48

DEVJO E2
osc E1
DeIfE E2
Hoek van ElollandrEl
I,ENS E3

12

6
4
3

T4
I
7
5

33 9
25 30
16 19
13 25
L4 18

Laakkwart.ier E3
SEV E3,
Juventas EI
B1auw Zwart E5
IrENS- E4

IJENS E5
DSO 10
Blauw ZwarE E3
Concordia E2
westlandia E4
RKDEO E2

9
10

8
9

10
10

16 45
16 29
735
616
6 15
5 19

15
r9
22
24
42
37

'.'.
rir
; 't"l
'ifi''

r f tkfagBo 2l Gs PT v l.-,1,.ri i" - .#rJ
1. DSO É1 . ..;i i r0 15 29 l::i.L
2. Quick FI ' 9 14 39 1:':';
3 . ZoeEermeer F1 10 9 L9 2 ... ...

4. ÍJENs Fl 9 I 1s 2í.S"
5. VCS F1 10 I 15 1i-'§r'
5. oDB Fl 10 4 14 nri,il,.

" f',

Í

E 3 (klaa6e 13) GS PT V T

E 2 (hlasse 8l ' cs PT rz fkfaaEe .19) ,-.
1. LENS: F2 10 19 51 14
2. SEP F1 . .'10 L4, 48 23
3. Quick F4 " .' 10 13 22 !7
4.' Quick SEeps F4 r.0 . 7 30 32
5. Tonegido F3 10 6 22 41
6. Postduiven FL r. :o 

I . 18. 70

rs-Grav. SV F4 j
viÈesse Delft F5
velo F6
Monstser F3..
I,ENS F3
cri{II 'VÀC F3 -

RÀS F2 I.
L..E N S F 4
DSO 10
HBS F6.
Monster F5
Wassenaar F4

10 - 17

l
3.
4
5
6

1
2

4
5

2
3

'5
6

Velo El
I,ENS. B2rs-crav. Sv E2
vredenburch E2
DIIL E1
Quick E2

I{BS E8
Kijkduin E1
IJENS E B
lfuvenEas E2
RKSVM E3
Wassenaar E4

F 5 (klasBe 50) CS -

L7 ,.. 49 16
!2 26 2l
L2 33 38

E 4 ík1aEE€ 33) Gs PT v Í

1

3
4
5
5

6
I
7
7

-6

1)
3

5

i
2
3
4
5
6

7
7
8

I

15
13

9
I
6

'6

.,-,r 10 20'
-. 10 16

9. .- I :. 10 . .8.
94

102

63
62
24

19
6

.'t
I

, 35
)É
5{
83

47 11
23 16
t4 ?.9
20 37
24 35

9
,8

10
t. 10

-,9

15
11
;,6

?

41'
39

L2
)')
L?

7
L4
11
40

35

F 4 (kIasÉe 48) CS '

E q ík]reÍtà 2q| cgs PT v f

c
4
4

1
2
3
4
5
6

Die Haghe .M1
concordia F3
IJENS F5
rs-Grav, Sv F6
RVC F5'
Voorburg F2

10
I
q

,9
9

29 33
23 36
L3 29.i,8'6 (klaEse l7), l

1; Dlto E5 6 9 26 11
2. HBS E4 7 I 30 22
3: DSO 12 . 7 I 27 20
4. r.ENd B6 .-7'7.3s 31
5. SVPTT El 5 o 12 46

E 7 íklaÉse 53) GS PT v T

TJENS E7
RVC E4
sv 35 E3
RKSVM E4
Velo E6
Maasdijk E3

E I lklaEsè 541 cs PT v T

10 19
10 13
10 . 11
10 10
10 4
109

68

47

24
1,8

r7
19
31

66'
56

:
10
10

9
10

,9
10

i
'I

*.

1

3
4
6

6

'!

;

j

.' - 28-- ''de LÈNsRwuE

47
55
39
47

26

2t
31
29
59
39
72

l1
2
3

6
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Drogristerij Parfumerie
SPORTVERZORGING

D]ERENSELAAN 125, TELEFOON O7O. 345.47.59 Ook voor Toto en Lotto

P ROODENRIJS
HORECA BROODJES en APPELTAARTEN

v. Zeggelenlaan 31 4-31 6
Telefoon 07O - 390.1 7.65 b.g.g. 398.56.60

VonderVelde
'tVeentje

#r**r**
I'ERHUIZERS

Sinaasdppe h I roat I 0 l - I 09
2564 EN Den Haàg
Tel., 070 - 325.44.48'

Coballstraat 45
2718 RN Zoetermeer

' Tel.:079-610233

Chinees - Indisch Restaurant

+rkffi fr r*
-FONG SHOA'

Leyweg 5330 - 2545 GG Den Haog - Tel.: 070 - 321.18.57
070 - 321.21.95

Free-Kick sport i

Weimarstreat 343 - Det Herg
Telefoon 363.63.23

(Tussen Valkenboslaan cn Beeklaan)

VOOR AL I.NV SPORTKTEDING

LENS-LEDEN 10% KORTING!!!

Bloemenmqgqzijn
A. Meijer

rl,,Ir

REINKENSTRAAT 65
DEN HAAG

TELEFOON 070 - 345.16.56 - 345.87.33

I

.,]

)
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AUTOVERHUUR

verhuur, lease en short-lease van
perso nenauto's, kom bi's,

personenbussen en bestelwagens

íÍ -

De Savornin Lohmanplein 5, Den Haag - FAx o7o - 368.87.26

070-3.61 .91 .91

'i: .l
Y1

Personenauto's:
(van klein naar groot):

Fiat Panda, Ford Fièsta,
Peugeot 205, Renault Clio,
'Opel Corsa, Honda Civic,
Opel Astra, Benault 19,
VW GolÍ, Ford Sierra, '
Opel Vectra, Peugeot 405,
Audi 80, Ford Scorpio,
Opel Omega, Peugeot 605,
Renault 25.
Dlverse dlesel- en automaat
uitvoeilngen.

Personenbussen:
Ford, Volkswagen.
(ook diesel)

Kombi's:
Obel Astra, Peugeot 405,
Ford Sierra.

Bestà lwagens voor lilei n
rijbewijs:
Opel Astra Combo,
Mitsubishi, Ford Transit,
Mercedes-Benz 208, 308 en
609 (diverse uitvoeringen)

Vraag naar onze speciale
tarievenfolder voor b.v.
' fakantie, zomer oÍ winter .t Weekend
- Midweek
* Of zo maar een paar dagen

ér tussen uit.

De vakantietarieven ziin
inklusieÍ: '1

'Verzekering met een eigen
risico van Í 100,-

: Ongevallen inzittenden
verzekering

. lnklusief alle kilometers
- lnklusief BTw

AUTO-LEASING
Zowel voor normale'àls voor

shorueasing bent/ 
"

u?aà het iuiste adres bii
TROMP AUTOLEASE:.
Met meer dan 65 jaar

ervaring staan wi.i Vgor

. u klaar. Vraagt u eens
een vrijblijvende ofÍerter '

Tel. 070 - 361 91 61. ,

Nu ook verhuur van :

aanhangwagens
Laadvermogen 500-1500 kg. '
Alle aanhangwagens voorzien
van reservewiel en ANWB
verlichtingsaansluiting. . .,,
Met afneembare huiÍ.

ï

'l

BiiTROMP huren: veilig en voordelig sturen

i,-.-.--.-" -i.. J** I

l;i
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