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SEKRETARIAAT:
B. Frosstraat 21

2552 CZ Den Haag
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Fahrsnh€ltetrsat 26€, 2561 EJ D.n Haag

070 - 345 11 53/353467í FaxoTo-3636662

Lensleden speciale korting:
Voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk.

Verkeersschool

Schakel & automaat
e@@P@ Motor 1" 4lessen f 100.-

Auto 'l'5 lessen Í 2oo.-
I Voor alle riibewiizonI Opleiding 6romÍ6tscertiÍic€at
I 10 da8oss sooedooléidinoenI Diverse categorieéh motoïiless€n

Free-Kick sport
Veimarstraat 343 - DenHa; g

Telefoon 363.63.23
(Tussen valkenboslaan en Beeklaao)

VOORAT UW SPORTKTEDING

LENS-LEDEN 10% KORTING!!!

IYSIOÏHERAPII . TUIANUII.E IHIRAPIT

Gespecioliseerd in het geven von odviezen en ooromedische
behondeling von de wérvelkolom en (sport) leisels.

Dogeliiks spreekuur: 08.00 - 18.00 uur

J.J.A. Zoutendiik - Fysio-Monueel Theropeut
E.P.A. Coret - Flrsiotheropeut

Béhondeling,volgéns oÍspraok. '.

C.{.yon- Qgye-r_elplein I ó, 2552 HT Den Hoog,
e 070 - 3913013

rlJohannissen
Drukt lette iik alles,,. dosnoods in één dag!

TEL. 070 - 354 l1 39 / 355 oO 05
TELEFAX 070 - 350 51 12

ens-leden 15% kortinL

KEIZEFSTHAAT 1 12
2584 BL SCHEVENINGEN

Motor-onderdelen van de UO

G.z,G.' !ffiffi
Auick-service

Telefoon O7O - 38O 70 70

n

S

Vincent's
Motorhu

Lulofsstraat 69
2521 AL Den Haag
TeleÍoon 070-380 70 70
Fax 070-384 00 23

BLOI\4 GLASSEI<VTCE

* 24 uurs cn wccL-.,J ".*i." "... h.r t",stcll",."" ol".b*,t* voor U* gcslep"n gtasptatcn cnlot t"l"thl"à."* voor Uw sicrgtas 
".q. 

Í;s""rdl"" ;. 
"clc "..*". "" 1I",,",* woor Us isolcrcnJ" b"slazi.o

rt "t,or u* L.scl-c*"d;" É.1;"ÉJ ""il;shcids5l".:t ".or U* h".delazcn dourcn cn-n.ic.* grau' 
"dviczcn cn priigopcavcn'

* uir voorraad Icvo't"", 
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r.reelÖIad wan de voetlalverenigj-rE
es9 iaaiem. nirrm 1 ^- '''r '

àË iiffïffi' '--:*': " :" r''rÍ'
,9 .rt? írt) i..!.r, 1
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ltEcrn'sétretsiioàt sëkr.etarl€at Toto^qtto
u.tl, Kowenhoven G. Keípermn
BrEm FrosstraEt 2t l.t,; (01749) l?ó02
2552 cZ:L Den Haa! .'.- re; :.J.v t:',., ' ..-'.'l
Tet.: (070).391 ,24 74 r!:" So.torlpttn _ 1

J. v'd' tt*,be
sExo setrÈtEriót: Íet.; (070) 323- 35 25

a;i"r-.;td.g '\:'" '1 :'l' "
Seaiorln za.tyoëtbt EÀnXD: BBr firissiè
c.J. v.d. xtelj ÍH. I. vEn der Belg
ret.:, (01748) 1E149 J''r ret'i: (070)"325 99 74 -:'

S€niorcír zatGrdag . 'EIo: ,j;ir : ''. f i; t

J.C. HEm EvltEr|tcÍl fGi6sie
Iet.: (070) 367 96 87 . :,g N !: yEn d€r DorEk

Íot.: (070, rqi 65' 32
JlXo:.
setretariEat jeugd TroirErs:.
P. vEn den Steen selettie zadag
Tel..: (070) 397 o'l 54 P. Eos

Tet. : (0m) 368 03 ó2
sekretari ast rEdaktie
À.c.J. Èlí ttenburg Selettie zaterdag
Tel.,: (070) 321 32 85. vacature

s*nstel l ing EÈrIr
tr'{l"!I'.ï. :}1!.i, I

Voorzi tter: tjC:
J.Íl-v*t. rteij 

^.ll-. 
corét''

Tet.: (023, 28 27 ó5 rel.: (070, 367

TO.INIB'IIEEETILIIIG' TETTEIT€IEXÍLIBGÉHIX'PoEtbs'!k. 33ó711.".] C' . 'tlengëtbtdan egoi: - l .r
'R6bobBnk-í 29924229.;. -".Tef. : (070) 3óó- 13 =14

Lid

I

. v.d. Xleij

.: (01748) 18t49
G.J
Iet

L id:
P. Yen den Steen- -'Tet::" (070) 597 0l 54"

Perni nqires ter :
A.Hi de Groot
Tel..: '(070)' 325 15 50

sekretoris:
[.1,1. Kouxenhoven
Tel.: (070) 391 24 74

10 9ó r.;. . .'.
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DaÈ hadden.wij 291.;,. , -1
ker. . , .en wU oEszelf at
lekker gemaakt mets de
gedachEe om eens heer-
tijk op ons luie achÈer-
werk te gaan liggen en
bij te komen v-an heb af-
gelopen geizoen.

stsom naEuurlijk, l.rart, dit btj LENS ??? (we
hadden echt beÈer noeten wetsen)

VERGEET EET I6ÀR II

rrj '+ ri:r i I i ae nËn:irqrií',::- 
^

,. '. | -F\Ë '-: -! I ..L ,

inleveren kopy voor de
ur *^ .i -J .tweèdo IJENSrevue,rr

'var.. het ,nièuwe seizoen
Í,Ë..

v6ór naandag I augustuE
il 'lali!.ï 'r, ',, ' ',- -'-

,;: brÍevenbus bij ÀIbert ,Mi1ÈeDburg --
genge-lol aaÍI 981,' 2544,.GG..DEN EÀÀG

.i' 'r. P. ' .,.r.,!'r r 'i
1..diÉ wriendeliik.' doch drinàend verzoek. rjr.- ,.,- ..--t:,__.a : ... i_.Í..

Hoe hets ook zei, 6ÈresgbesEendig aIs wij zijn
en met friEse Eegenzin,. ioch -rnàar, be9",Y.tl,lr,1t".

I'cerukkisrn waB het sËiiëLir ilà'ae actrter-
ban geraàdpleegd Èe hebben {Lees de dlver-
se*koÍmisoLeleden) ) unaaiem de mening Eoe-
gedaan daE er na de iIONG-LBNS toch zonodlg
een eeiste editie van de. LENSrevue uit
moesÈ komen voor het nieuwe seiz'oen en wel

rn heu achEerboofd zeker geilachÈ 63!{';, eu
redaktie. en de aadere -LENsrèv.ue:medewer--,, ,.
kera niet op vakanEie gaat,(n) t 

tr__
\!

ÀLs "verdediging nr.1" werd, EerechÈ,' aan-
gevoerd daE dan de nieut e leden één en' ..
ander belanqriike. info nieÈ oD'. ti'id:,zouden
oDtvangen.

Krmnen- we heremaaÍ' tnkoàen ): niàa:: àqgi:n6.i1'
gehoord .van een ,n di13c,\ nailingn._ ???

TuurlÍjk heE kosb waÈ geld, mààr' in'iédëi ge- ;
val beduidend MINDER da:i dezë retië,'wai'rE: dic :
kosg-nu aardiq vlàt aan póíEokostei-om inaàr te'

. zirijgen van aÍ heÈ gere-gel oin de vrijfiilligers
op de juisteÈ dagen bij--ël.ka:r ."rrn1,.11";". - .

Àrgument nr.z was dat àe-mèèÈte'r,ÉN§tédéti' (hoe
.zielig heE. ook klinkt en is) echijrÈaar txiet
irr staat 'zijn een'klubblait langei dài tswee

' weken Ëe kurnen'be'iaren'met alIe"gèvotgen tah'i
'dien. 'l' . i -'t ='-'._",. ',',

r ri ^l a,..
een -é6izóeh toeledén haddé'ri wii ooX te kamten met. dit zelfde euve!, - toen Étona de '' ' r
i;dàkÈi;-, aàgà" r"".à"'a 

^ie 
àË ".i."rie sirg r.og te sleutelen aan eèn (ooivc) r.sNsrevue. "

u heéfts toen betserEchap beloofd en zie. .. . .u hèefÈ dats nu ook gedaan,
14 dàgen voorda! de redaktie op vakantie Sjng.-

";''jti 
:.",,-t ':'t..!-- ')b -.i'--

1 :,.

wanE nu was heÈ
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D E "nS,;\,. A^ 8; T ..V è [1,,..-.. .1.r. -..:.-;. n,'r:i It','e. ir.r!.t i.:',, I.y.',;;.'. ,,- I * ,'' .,. i_' ' net-uÈódiÏur rian'iÉNs .heeÉ alle ieaen''e'ri speciaàr ,ael rir-èÉié ledea van -i,n'ls-vg;--:- -
hartse rcelkom. oD LBNS bii de. start van hets seizoen 1994/1995. wii -hoDen daÈ het een
geslaaód sèizóà zal wöideí 'iower ,org-anisatorísch als sporEief.-1:' - ''' !:i'^"I 

i- 
,. , 

- 
., Íoól,,.tlet.' óportidve gedléerle isóIaenl momènÈder de eèrste Etsappen gezeÈ mialdels de

veÍei i*are. trainingenlèn íeastis. j iien..-'Vcór. -Éij zopderheden meÈ:,betiett-tng" coc:'ae - i ,
progranqna I s. van. de..diwerse groepen yerwijzen wij naqr de andere.kötriy in deze LENSrevue.

wij'hopen u dè komende periode vaak op one komplex Èe'zier bij .de diters. ...iakEivi.teiÈen. v€n_ollzg-.eIf tsallen.. ,,. ,,r ,. ,, i, ,. i.t,i , .rr-:..... ,- ,.... r'. .-r*," -:"-. J-:r ', .: l. i : 
'':^;''r*' 

6 ",'u ' ''-: :'';i"' -É rötrà"rr.àirekt' iièi a"t,èi'ae atlerbpèn zomerperiod,e veer werk op r,ENS is", '
verzeE..:onó-.kompl& .ziéts'er..weer uiÈgÈekehd'uiÈ.i Hulde aan de mensetr.die eeir'.deel ian
nun iratàiruiè hièr io'ör opge6rterd hebben. wij ;ijn dàÍr direkÈ bij. het volgende purit= '

aangekomen. ;' ' ' "',. i
..r'...,'. n I . . ' É . . x ^ .r . , , . . , . .- J:. r-. ,..i i-'!'l.'- ,. c$, ae'afgernLrie feilenvergadering. van,24 mèi'j:t; 'werd er aI uitvoerig over -l:;.'

gespróken door dë aanwezige leden. Zowel op bestuurlijk vlak als voor. de in-vulling tan
eeÍr grooE aanEal vakaEures in koNnissíea biDDen onze Vèreniging dloeE birinenkorÈ écht'-'
een oplosssing. gevonden wordeD wil. LENS orgaDisaÈori€ch niet in de problemen. _drer.:gejn be
komeq. Ben probleem van -à11e leden en. nieE alleen van heE beatsuur. - BirmenkorL komefr Lrlij'
hier zeker àp tu.ug bij onze letlenl oLnk er'ríaai vast eens ov'er Ëa.' '' - ,^ï'' --

.'lJ F:i* .,.. 7rl.',. . rr,Ëi ,Í :r',.t :. -..., '-':c.r _r.---., .. r,i.§. ,.i ,1-,, ,,.. i- r ,1 ,",., ,trtpi.. :,

D E v o r' e E N D E .É.8 Àr s R E v Lis rrirr';'a"-eeraÀíË'tgena.'"*i;,;'-iJ"Tri'
paB op donderdag L1 augustus bLj iedereen in de buE. Daarna za1 de LENsrewue ueér
ge$roon iedere $eek vergchLjnen.
I ,,-, :, ry4f, ' t; ^de LElilsrevue paglna 2
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XONTRIBATIES>>>>>>eenaanlaI leden h.geqq. npg.ree4.,kont,ribut.ie_achEer_
stand _over hets voriEe' eéiàoen.l'.'zij . hébbéÈ:..}Íidii.èèn biilí ovéi: ó"rrÀà.','n c spreekE voorzich daÈ 

. 
deze. Iéden. pae mogen gaar Èrainen en voetballen ars aË-;ÀireàI!e tontribuuieover vorig eeizoen is betaald. ",.,,.;,'De leden die bij waren.me.t. Fgt-aIeR of slechÈs een fele tr.ioË aàfrtersrand hadden

hebben de toegangskaart en de uiéirwe konEribuEi ebrief aI weer ontvangen. me!. heE verzoek
om zoveel mogerijk per perioajeke. overachrijving Ee betaLen. ca naàr-de'lbaík rof hec .postkaÍrtoor en reger hel even.; vöor ons ie makkerijker ei u kan niet,.vérgeteas te
beÈaIen.
- - 

r.eden die Èoch ua "eài.,i1 elgen'trand wilren houden verzoeken *ii ii; "ï*i"t*.":.de heLfÈ, v?[) gS 
i-kg, -qF-_r*ibutie oyér".rrte,.malen op de giro oi de bankrekeniig van" f,Íws

EET BESTT'I'R

HONGER
Mer. of ,àdàdài i,vrc-kàre

an denken r EtdeÍèjt
senLo reÀ. 'ZàarË'u 'i<tà

. f-In . ri

Vmr.:telefoonnunrers, : zie de coloÈó'cp.pa§J. "Í..!

"tt- L -

SeDLoreu KomlesLe

lt

I

' b: -:(,i. .
I r{ Í.r.ra .

S(e,Aj
'*-t .': '

2
' ,i. r

r riordt iÍet toch weer tijd om aan het nieuwe voetbaleeizoen tereft u de oefenprogrammaT s voor zowel de zaterdag- als zondag-
E zien sÈàrten we met 2 zaterdag- en I zondagelfÈaIIen.

,re-fII
ïI
!

i!

\r

1
t'
;
L

ti

!

I
ï

I,

c ,-1

spelers, Ieiders en trainers wensen wij een voorapoedige aanloop naar Àde

co

itie. 8IrCCE8.

': :,i. . l

"i
.R

Foreholtse. L E N S, Lugdunum, Roodenburg, RvC, Rijswijk,
S,rC, Verburcfrl VIgS, _,vtIC, Westlandia en wilhelmua. . - r.r.í

kaarÈ 
_ 
moeEeq (ia ieder geval) dè volgende apelers'àó Èpoeatg

mogelijk een paBfoEo zenden aan cerard van der Klg.ij.,,
Verhulstlaan l, 2692 BN , s-Gravenzande.
. ' .. ;.. '. t..*.-,.1

À.8a1
c.DuiveaEeijn
P,H,eijnen
E.van l(nijff
B . Msaad
S.Rozema
F. siliakuB
L.van der velde
R . Vlaggerman

A. BilderbeeJ<
L. Endliih .

iL He-i j ink
P. van l(n.j.j f t
s. de Nerrnie,.. ,, R. Riemen ,-'' À.SmiÈs -í

s

G

de' r.ÈNsrevuè'-pdgiíà :
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I;,f'','lJE I'EN IIET j'EUGDFRONT
t.ir tr 'i,1 ,, ,,. fs:+3ttrl1?"Èaktpersoon:

'2s5L
'r:Í;,?)ilïl--.í rIíi.; i LÍ.hr r,
. -'re 3l ,I!i ,r.1n)i L

r i,rë Ë,.1
r:r .J 

1

tril'. gPrl..e{ .54;-'
,''CtrcEinbtràE:103,,PaiÉ1 vi d'.i'stébn

: ÀrnoId.v.. d tèr

l:..i f lEi

trt-ií-,: r -..

lt l a! ,f j!,1:

397.Í55;32

H,E,

Dir i
eërsÈ
alle

:.J r .,'., ,.. ,.:tr t3- .h ,. t airí,5 ar+.T,S:Et!tt?'.9.8.N,i,]994/1-995 ;B E e I N T
rr.: É'JrÍ ra q3r,Í,,:t .:,t,) .l'-l rt_--1, Jq, ,r.i !F, ..t

B,de i eglgt,9.'trElilsïevue yan:thet, nieuwe.. seizoen r iDi
ë tràinin§en binnenkort gaan begiru:en voor onze.
gegevens a1 vermeLd maar veel ep.elere zullerl dez

' ...;.!.t.t -.i tní,iÈ:1. ,-.J 'i -!. .tl}
. _. ;:i'É.': i,JJ-rj.r"e:" j ' '! -,{ t+r;,.-i . t..: .-.t.r;ri'; l_,-Í.r:Ï.iY
wiJ- teve.ns'zeggen dat de ' 'i- l.,c

eugd...,In- tle jiIONGTLENS stonden
wèf Xi+ii t, 

-ziin en bovendien

I.
ts

l
e

1r.55qn ,1d.ei'nièuwe 
_ Épelers J deze.jgegevenei rnog nietr.gehad.r r.l l)rt.rH..j...; ,;:Iifi,i, : !,:J.,{ H

Voor.- de -zekerheid .Íermelden r,wij '.daarod,inogmaals,.de...kopy,,dle in,.de...r-ONc -IJENS .ooË raI te lezenr;eraa meE,.iechter hlef ,ieÍr daaf"rwats, kleine, aanpassiilen r,:!ees. dàaioni ,àlIes. ,..1,
Èoch nog eens rgoecl .door r í . 'r,. 

'ii"Í,7 . Íí:,-Cai.,4 ',i4ri.

ier.rr.:-l

:ri 16 - ,+,í.: *E I ,. i,:'.,':*g:.<:', :r.i-. r:., .l.ir., t r. l lrÍi..
" L o. .;--l': ,;r. \'lr.!f -: . i ;,i,iiJl.-,,r-j--r

Àangè zren de kopy voor deze LENSrevue in verbald mèt de vakaÍlt ies' alr medio' Juniingeleverd moest zijn kunnen er een aantal dingen inmiddels aI tseer gewiJ zigd zijn.Dlt lezeai,jul.Iie dan ,!rel.ïrin'de r.Èweedej:LENSrevue.rvan):dLe,nLeuwe:raèizoén.; J -,Írt._,.;
rDe!-,tr.reede LENSrevue Íkomti pa

dan ook zorgvuldig
s, op- dond€rdagr:l].igugustua-.in,rde öus...a Bewaar" de

eeraÈe uitsgave lrallt het bevaE een beleboèL.nuttige iinfo-rmat

DE >: A- t.:l, íI E;t U G. D, >>!>>> . het 'aauÈal À-klaagers ià, al opgelopèn .,: i "
EoÈ 21"ripélerd'.' Töch echE'nog wel te,weinig voortweé À:eIfÈàIIen. ..,.L
Probeér nu eens allemaal om de laatsEe 4 À-klassers, waaronder een '
keeper, te vinden. Lukt diÈ.dan kunnen:we'alsnbg',een 'tweedèlrÀ:elf Eal rri
bij de EvB inschrijven. tukE heÈ nier dan bLijft er n1eÈs a[dera over

, dan eén"aantal'rÀ-k1as6ei6 door te sctruiven naar de'iienioren eË om, ,t. t ri
r lÍ: i toàr een vierEal spelèr8 diÉipensatsie aan tèr .vËaSien:"vóói.LENS 82 . . ....-i .Fl

Dit,zouden dan worden: M.de croot,À,el Haddioul F.el Baddioui
ttr e]l D.'v. ZuEhem.':i '-

L§Ji."..\rÈ
Zij gaan hoe dan ook Èrainen meÈ de spelers van LniIS 82 op de E!,sltdag- en woensdag-
avond wan 19;15 ts/a 20.30 uur'onder Lelding van ÀgigjLEfi!Èë!§l{ii}- .,,r }.

_ -?:-.. Lr-,:',r ;-l .. - -ii 
-.-1" J'.rt .:.,riq-,-r . t,! nr',i1: ..' riL.-J t.j (: .:-i , , .:.'

-!TuUie eerste )training is-op Eaa§dag.r X,5 auguEtus. Bo:yenstaande l spelerÉ. moeEen,gp , i
vogrhaÍrd:zo sne1,,m9geLijk, een, §asfoEo opÍrÈureD naar Paul v.d-.Steen. .: r,. -.f È{: ;
De overige ].E ,apelers gaan.Erainen onder leLdlng var RoIf RombouEs.-De tralnjrEsdagen
zijn n!'analag- 611 $§.nsdagavoail var 19.15 È/ro 20.30 uur en voorLopig ook de viljdag-
avorid van 18.30 t/n 19.30 uur. we verwachten voor de eeraÈe EralnLng op Eaa!.ilag I i
augugÈuroE18.0ouurdevo1gende,.ape1ersoPÍ,ENs.:;:1r..

R.v.d.Berg, J:lCruaten,: N..Degermenc*, r S.GraverÈerchï:' T.geinÈ;..r O;HouÈmFn; ci MaiCuro. r...-..,Í
M . Matsthei j.er; ,II. OualÈabi i T. Ozdemir; t K. Ruward; iI. Sandifort, rS. Schaapveld, L.,Senalar; r.'
G.da,Silva;:Arv'.d:TporÍl.'en)R.de:Vries...' .: 

-,.::, ., I i, . -.]'.1 ï s-i.,'.,. ,.jl
' il-r,'I'" -?. .r.r.:]d.-, i:.-; i/i:-:-'] ''l ,'=,i, :_..' .7

van 5 È/.8 I auguBtur waàrschij4lijk óok een Erainingskamp op Ockenburg. Maar zeker op
zaÈerdag) 6. augustus:een. wédsÈrijd. om: 14;30 uurri.Éegèn :ITENS 'zaE .-1-.1:Ben) kompleets, : . ,tL
overzicht., vam de .oefenperÍode):ontvageil .jullie :van' Rolfr RoÍdbouts: NeeÍnr.aItsijd., Ioopi en.':
voeEbalschoenen mee naar de Ct'afurirgen :, Liï-r ,-1 r!:r:ei:, I r:,.:o-:ï

DE B - ;I E U G D >>>>>t op, lapier .hèbben ó;ij,.zonder de 'boven: .i :'' l
sÈaande dlspensaÈieepelers 23 B-klassers. DÍÈ is echt Ce krap om trree
elftàUCï Éé foraeteri"-we 'zoekeh nog eén kéèÉer en 2! Èbeferb ge61 ul.i.i
Í,E}IS;'B2.'' llié ' à.öèkÉ' ér-mee atà' i f, ".1:'r'i r:''t' I itlr " ''; I :r il 

'r... .i. iÍ-.j7.:) r.,.r u.i , ' ,:)":. ..' j..{ '.:,t.ié'-ir ,.'.r.-,:,1, . 'ir:i '-,,'
oé,'apèIèrà dlë^ritèÈ Ll1'-aè .;arertiè zittèn- ziJni s,'Àbàr,l M'.Àrdëà, "r . '
À. ttagedoorn en M.Kilic: Deze groep wordE dua uiEgebreid met dë ïieÈií ir
ndiBpengaÈieapelers', ult de À-klasae en mets de jongeEs tlle rond eind
atqustus irlE de,À-reD of B-séI€iktie tèniövàI1ei.r -' {-: r'.' - .' ..' r': r.'-'/:'
,:lr-, .-i., :..-,r:, F-1.Í:. .rrJ.; -. i ,; i-'- i. afl.?utr;,s t: l'-'.-,r !-. ",-

.fullie tralner ia Àrno va$ BliEterawiik en jullie Erainen oii-nàdirtlíg- r 6iii'íàdiiËaàg- ',;r;.:
rvotrd va8 19.15 t/E 20.30 uur. De eerÉEe tsraining ls op aaandag 15 augugtuB,.

Bij de.voorlopiger selektie. zitten: .À.'eÀali, irÍ. Daam-en,r D,Djaèlani; F:'DÉran. K.Elàkbl,
S. EgBiaal, . R ttFeEEouch.,- M; Golrkafa r S.Gopiè, VlrGroot; I.eI Eaddioui, ]R.v. d.Beijden,, .. ,.1,\
L.vlr 't KloosEer; .R;Nlana§i,- Lr.. Peek; _iI. Pronk, Arseni, C. sprockel en;.P,,v:d.valk.;". :: ;J'
dIullie Frainer iE ErElEygldilk. en jul.lie trainen.:op dlnadagawoad wan fe.ïo,U/q-,
19.30 ,uur j..r.: op donalerahgav.onal,va.B-'18.00. È/a 19.15 uur. De.eersÈe, Èraining'ls op .*'
dlnadag 2 aug,ustua. gp.:rzaÈerdag.6 auguseuB ÈraLnen Jullie.echtër ook. om 1a1.30 uur:.1
Neem nàar aIÍe tratniirgen loqp: en vóeEbalschoenen mee. {: -:1.1 f
\, i '*t"'L:'-r'
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j.,- t .Ji- " -, i' r i I.''.-. i,:i;rrti{ L fxlr ;ï ,rr rÈ\ r,..'1, i." i Í-.-ï '- DE C - íÍ E A G D >>>>>> $ papier heÉ-bgn. wÈ 45 ' ë-kldisièrs:liTéveët
voor drie maar ook weer,te weinig voor vi'eroelf tqll.en. vogrlopig .r,,-r:;
gokken rre bp heu laatste en hdpei.tocï nog ítnimÀal vier clÈIàsÉers- --
vraaronder hets liefsts twee keepers èr bij te kÍijgen. HeÈ Ls ook

, ''ju1l,idl tierang-dat" alÈ ;gaat,IuÈken. duà'zóek meu óns mee.., rn..eersEe.-., ; --

@
instanEie formeren Írij ts\dee qroepen t.w. de selekÈie en de nieÈ
geseleÈteerden groep.tDè beréttrè #ordt'"iràiaugruitusíàespriuËti.in !'wèè ":'

selekÈies È.Èr. één voor Cl en één voor C2. ook zullen er nog een
aantal' j ongens r afvallen naai :de.'níet, geaelekteerdeà, §roep. ,Bij iie . ;, ''

,,, .r"l . i t/§ ,'.,

\: ,.::_:..,... r: 1.,.",§ 1, i' .;

..íl rT-ílx' .. .l ,- .'1 ,

I

':'! " voorlopige Belekt.ie' zítEen: r'-
:l l

-1.,1. 'i,', - ,.1 {lÈ.,.'-
f tr aii, /:r; ,1, .:'i;,

N, Àkkabi , s.ÀIaca, R.v.Beurden, P.Bodaan, 'K:Bouali, K.Bouali,..'r.BritEijn, .F.Cljntje;:lr'
P.Dahoe, M.'Dijkgraaf , :M.iv. d..Etbnck, M.EEsiad, K. Fontiji'r, F.:casmi, 'r.èI Haddtoui, '!

M.v.d^.Eeijden,1 ,f .Jansén, " p:I(Írcrr; -R..Kok, .H:Leder; 9I.Leder,',r,.v.Loon, M:luEke i:r:rÍ :!.'i '-'Schipholt. F.eI Masoudi, N.Niamat, R.Oemed, À.OoEterveer. Y,Ozaoy, lDjder.Roo, ' ii,j.Í ;. ri
D.v. d. steen. en, R-.,v. d: ToI. "r

. r i t.11,:. r.." -.) l,i.I .f +

' 11r

-r '( .r

Ju1lle Erainen op: de .t[aardag-. en $roenBdagavond vàn-18.00'É/u 19.15 .urÈ. De eer8be r
Eraining is: echEel sp r76!6a!5g). §iaaugnrBtus .vàn'.10 .3 0 t/[ 13.00 uur. .Neeó naar- elkè
Eraining .loop-. aeD :voeEbalschoenen mee, .r .t i" ,"r: - ,.'.,Í.; ','i. ...'-r)-;r' -.

Fred creds Ís trainer van de Cljselekt.ie en;bij. woÉdÈ 1oÈ. dè woenailag gèassisËee')è

-aoor 

tlapg \rgiftry: @,lÍg.ryisse $rordt de' Erainér van de- c2-seLekcie, ,.: . 'r,.1,"
, . I,rr.,r§ .!'r{i.r :.l ,- .:ö

De jgngens,die nieE bij;:de selekEie ziEten zijn:
' -'Í tj : ir. '.f '" .', ai "l

,.' ..! .i_ J Jr

,.'- 1..-.: i. " I
r!' |-.r1.'.'i

.., . .: r.[
I:.-.',4 .a

À.Behar, À.Blom, F.Elkadiri, M.ElouarEi, v,v.d,ceest, K:rliev,..O.Lagadeau,
M. Léidekker,.:R.,NoICen. M.Poot. R.d€i.Roode,i.N.Siliakua; B; Stri j k, .-:en.T;.Yildirim:;,r 

.

t:. ,';! ,, ,rl.'. r j.';' : . 11 ,:t. . il -j ,' r .r ir'v' r .. ",.,i.-- '-;":.,*
,rullié Éiainen- op de woenailagui.ddag t an. 16,rÈ'i,/u x8.oo uur.onder, leiding ""t'-'""Berry Linsaen. Dè eerste t.raining is op woeuadag 17 auguEÈua.

*:"

DE Dt-.aI E U G D, >>>>>> op papier lhebben^ wé: 56, D-k1as'sdrÉ. Net1" ' r.q
ieEs Èe weinig voor 5 D-teamE. Í{e rekenen neÈ a1s bij de C-jeugd op

;'en](ele nieuwe' spelers en ook,hier. weei op enkele nieuvJe 'keepers. Zóek
meE ons mee!,I l'. Net afs bij de','c j jeÉgd 'sEarÈen- we 'met 'eën ruime gróep-'
waaruits in augusÈus een Dl-aelektie en een .D2-selektie-wordÈ gefor-

;'meérd." Eovendien tallenl er iög een aantal spelers Eerug -naàr de niet.:

:, r.!à; l/ "r'L'í, *.i: ':, ]: t

;ta ,i\ J .- ,-,Í [t|lJi,:,rlg:iJ rIÍ - )rj.:í:
,-i. ,Àl x, ,1--t, rf. -: n. . ? ítJi-. \r :[ ,:\ "] ".àI 'r.,r t,!Í1.',s

t. selekEle gïoep.. .

In de gr,oÈe aelektsie grobp iitcen voorlopig ,:/' -'r .tu,! íi.Jf .': Í:'r\ià-jl

M.Aissat.i,- À,Akkabi, .B.BiitsÈijn,' L.BukiBn; .R-. caminàda;', F.Daamen," ,f .DroEtsed, ,r: -tJ L' . i'
z.Elboujamai. D. Ef sing; .P. V. Fe6seni.. M.v.cae1en;" s.combarilE, lR.crbos;i D-. cilnay:' "',ii.lJr,Í i.
N.Heidel, R..Ian6e, R.Naffa, F.Kuik, N.Muns, R.Nandpersan, .R.Oe1drig.' M.Oemed; i.je iI'"i
R.v.d.salde, R.Smeea, C.Sprockel, iÍ. TaaI en R.vergeer.

., .;J,a r:r,l r,r,,,, :^ lr.'.';, 'ïrl. .ir ' t, -. .,,- ri':ÍiI :;''È-i/, . r..Èt'e, 8 s'r.i à C.'
Jullie trainei,r'. op dÍubdag: 'en :doídsEdagEiddag van. 16.45-1ts/itrr18'.00. uur:maar- dd,eeiste:9-
keer tfainen jullieróD zaÈeraasi.6 .auguatua vàn,-9.30 t/m:16';00 .uu5'. Neem 

.Ioopschóenen,. 
..

voeEbalachoenen en een lunchpakkeE mee. -.-;:11-.!:i '5 -::'1ÍI " 1'; ;i- i-. ;:*Ír,.r.t-r.;

De jongens. die niet: bij. de ael.ekEie ;zitten zljn - : {1 rr rr '*i Ir . ii I :i} ;i.l:i . .1,.a : , 'ir'r jr -t l. .i'.1 .'.. rr:'' '' ,r'.:.. .1?.ra., .:j", rr,;.; - e'.'/' 'dr
B.BIans, .S. Bonyanga, À. e-.I BoUsÈaÈi, .w.de BruLn,i o.óuman,")R.eI Sg?g.ir-y,,Orc_okgulf -- '
D.Hoos, T.Kanouni, U.Kilic, R.Kipp,- R.de K,lefck, N!MaloqrÉ, S.guf_r-+She,, D..Pètruc;\:.", -
R.Pocornie, ,f.Pron}, N,Rampone, M.Riedewald, R.ale Roode, O.Sensoz, H.w.d,Spidgel. 'r
T. Stuivenberg,. D,Up!.u, DiyeTmqet, M.v.d.Voort,,.. G.IlesÈ9rho9E, :Ljwilleijqs ènb '"r.t-' "'
G.YiIdirim.,.i.ci,.-l'.iJj,l)r.Í,l:....!r..'i:'.::Í}:.

' , . ,,.. .. ,-iri ,.,y.,,.,,' ;r ;: . ;.. :. 'i,,1,'.,r,'"i 'r:.;' .-::.'i.);::..',; trr :;;' r;;t,'" *.;*k;;.'
,JuIIie gaan Erainen op de. vrijdagEiald?g va4 U.OO EIr! 18-.30 uur. Dé_.eerste trajning
is op vrijdag 19 auguBÈus. wij zijn nog in onderhandeling met eerl maàr het liefat
twee .trei4els-, vo-or "dszP-,gloeP: :._.ir;r :1, t.ii r...:'-.-i 

-:. i1,i-r !i -, 1. .; r,_.i-i.. : :::r,i-Ír:ri 4.,'ii:l
.,',,'rrri..rrj,1 r i.i :,.,i.. r. -r! .I.r ..,. -,.. ,i.',rit 13,. .J 1t't ,t;,r i!.,iï q,j èJ.ll.i ï.G., Éi.,ri.

: 'DE? E "-,'iÍ.8 ,A G...D >>->>>>opi,dé:.Iédenlij st staà'isg; E;ËIasisers'eí' ;..L
-r:ir àat is genoeg voor 7 E:Eeàmíi oe selektiè'- Íé i,saniéngésÈeld dóör..-,:à3.!-
, J i Eraíner theo'HoefnaqèI .eí bésÈaats. uíL de ÍolEendel-- siielers-r ,lly r rl'.e J

, {,
,l,ti:
1l

'i.w.d:Boschl:'s.eouàIi; M.Dïoóten, R,Hoogerheide,':L.ImÍÍle;,s;'!-.:t,:t -'iJ:r,r.,
i s, Kraayeveld, -S.vld..KiukiÍB,Laniers, Evr'v i íoon;É.Í{,, Mu1Aer ) .piMustéid,: [-?1
B,.Net.ten, C.Schaaiveld,,,,J.Tciorenburg; K.VeieeCken;en M.VoigÈ: t :'!i,:jl.al)..?.. :,::'..ï.)lP-7Í,tit-t-. ;.1 -r,1-:ir.r t,raat.íi. ; I tj.l aL rat ,11)í

I
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JuLrie trainen op de Eaa'dagulddag .vaa 16.{5j!/a ra,oo uur.en op.de woèhidacrnraaiàYar Ls.30 t/t! 15.45' uÈr J i Natuurlijk crainÈ- Theo"ook in'au$r-tuï-!p de vitj d;ËÍiiddíg';,
'Lt,,l,ït],.f,r":l;.t1;o,o,,l/i,.13:9.9. ïI"i,,.or1rl:;;..:"!",§.?"r'i;ó $:3Ë:H,Ëgil:íí i"*-;;";
De.aPeLera die nieÈ bij deze Belektie ziEbën,ztji .t i -' ','!,r '':i:)i i-'! ;{;arl,. --
K.Àkay,: s laldérnii'; D-.ArËtàË.cs tèI Àyadilr.«;Èàaàf ',' n;Bàklier. V.Èérberocrlu. + ilï
R,.Èen. Bergè,. M rBoiàL,' À: eI BoÉdtbËi); M. BoirËiér.; '.r -Btuvatèhà,''tr ;Èeane, -r . óoo'an:{ I;.,í} Ét.DtopperE;"A.EvèrÈs,:o;cókàuI, t"t..cuérrëio,'sltaaaoucí,:-ó,È;Ë;í;-M:i""àilií.:'i';llliir"r
t.Ibrpltim., _s-Kallchaïa rl B,lg'99é+, Ir.4rlr\i y..uprliilaËn; I,r.niíËírii,'e.iloË;.';f-,"--r'.J,.poncin;r J.RieÈhóv.ë_ri,r G.Rijkeró. :n.Sardjöepereà-d;.Id:sarioalu,:_.l.scËila, R.SoesLlo,

Ë:iiïËïiffi?, 
p:.gg-3iga,"À:susaíï À.veereir',,M.Íiseeié;.,!r.vrouíenvérdeÉ,, x..;.31!!;1rg-;

.rultièr -rtéinen- op -dé r'DióbnÉàdgiiÉrli!Éí'dau .13 ,30 ts/E li;30 uur r t F oe 'de-rsti Èraop tíoèdsclag .17 auÍiiu'stuÉ:' Hàrrie' tei' Lindéh: zal, deié Èiai-nínb ébOrdinèrJi mét
één bf tviee ;asàigËenËbn'. ..-, l-=--:=t. -r:;;, r.: .i,- .rri,.{ : ,-';-:

ining is
liöÈeIijk

( r.

'l..1elilil-:' Jirr Eir"1)aj l :*: i._.:,1:. -:.: .::..'..- r. :lr:,lj[!:i. I : ,i,:. I.l .

.'t:.. o"s"r. g,;',r E a .C q;Jj;;! d,iU,ieíoen àràt'rËiJï!1 '*". Jr.t'ÉtË' ,,
,,, :'* q-khs.gèré. wel genoe'g, vóoi,rwee . Fitqams .ftàaË' natuiirliik-pioberi:n we' ' er.Èijdens'dè' open dagéh èind au§ustus Éog zeker zorn ís -p-ktààsers

bij te krijgen. EeE sareven is vier teamel Natuurfij* rraiien j"iiie
:ei,.r*o9h ,kS*S.Ï . ".ïií:"+ op {9_.,wo.en9dag+iddas. . ,11,_3, i ,p ,. :r:..,..:,,.,

Àlleen is de rijd vergchoven : van 14.30 iéli is.io'rrtl oàl Ë"iri"
1o-, ortfj**,L|g, ig..,"g Yo,.€F.ld3sDlddrg 17 ÈusuaEua en wg, ygrwpchF.-9n^ dig,. j
-_ . M.del Àeuila,'r..1il,,ii;"h.É-ii*àrÈàiie, e.elvil,rLló."".1 'ii.í;ieaaen,
Y.gp 99"q, .K,_ Eeqq{+h.spr.r, p.HoeE, B.KeIogIu.. y.-KuI, M.eI ,Mahi,. R.Ntjbrii;,À.Prahladsingh, ,I.de Röóde, .r-.'v.d.spek, .L,SEi-aub, .-{.,tei.sÈéqg."èr-r.o.witte.

S. v. Gaelen, .

À. oufrighé,J
' JuIIie traÍnere zijn Berrv LinsBen en Peter HoeE.

I

nog andere
dan kunlen
we ook een
.ohÈobsr in
Meer nieuws volgt maar vrijhouden deze datsa is ong advies.

I tle pswsgqvgrg;pfSiCq ?,-

:.r, .-.,.: r ;i A.L\e:EM EIV.E-tR'Ec Èis, ., .{:\
,' "'.'1ï ; ;ïn : J;'dlrïi -#.*.r".oln*r 

or "";rï, ;;.*,*"rft'"ï+:ïi"Jïi"--.:I Í.i'ro; : tie-erftal1'en/Éèams. zi: sÉàiiài a"-Èà.,nJ,;il;-;ilË'r,àià'iàà;àË"' ipreatatiee en de menraríreir van dè ;;;i;r;ïíj àJ:ÈÈr;il;d:à=.à"' wedatrijden in auguaEus. sperera die àfvalren íoor een er.f[ai/ÈoàÈ otvoor een selekÈietrainingsgroep horen diE aIÈijd van de Èrainer.spelers die pgs heel laaÉ Ë"rri t omen van vakaiÈie Lopen heE rigico om'j 1 3- .'- hun kana tè.verspelen op,eèn pÍaats in'àen.ielektiè/eiffal;.1:.'. ..rr;. -'''
- -'.'. serekEiespeleis àie 'nieÈ- tcururèn Eiainén'órii wat i voör' iÀà"rrlaa; oof ii'oecen

9iE- ongevéer 45 minuÈen voor aanvang van de training d.borbellen n;;-h;a':':r.si:..'r'k1ubgelourr.,vanr.LEN5,(3_66i3t4).riBéI:'Ëier t'eryrbës. ÀrÍè-Ea'Ë;à$èd,.iÈa!kd;-
niet.'spe1'ed, sj.J n,, "'I!..,ii,-,rrr r.,Il 1 z.-t;" 'r': j:--.'f'r,, r.,. ..1.'.,:-" ----
Er kan ni'eÈ worden gebeld_ of de Èrainingen doorgaan. Deze gaaD itmersr-r-ri' ;r'.'1 r.- atti j dr do6r..'Neéi! àÍtsi jd ),1öóp.,u" l.v"àitàiÉ.Uai Ë"ï.ii. -- 

"i^-ii'r- l'-r;'ijir'J -. ?.-.: . J;Kom o.prEijd:naar 'qe,.tiàihingèn'daÈr wi1 àeg§èn ririnimaal èéí' kísà?tierl voor
9" !ijq9! die in boveneraanàe kopy vèrmelé-Écaàn: DaE,iijn irilné;À àebegint,ijden, De trainerE moqen té-IaaÈ komers l,reqsturen- -

:r:^ - r'.r' weeÉ .zuiuig iner hèr. ÍiàÈèríaàI; .rederé .bal, die 
""ËÉ-iààrii'r.óË!..ó.rïËïè",r:' ',:1ií 65,-:'schop Je'eèn'bar over het hèk óà hèm driLn airèit rràiàn: -ï,:-i--'- ï'x' 'Krgding/raeeen o-nEvangàlr vàn.'ëeir BponÈóÉ':ïàn'r,ws zijn'nièi ÈeÉte'md om tegebruiken voor de traiiingen. .::i-, '' t ':'-':! -,-t 't | :".', -,-i ' '---



- !", -: 1, ir:,..r-r, í..;
ll'. R .À'.ï. {V E.,R S O. t{ E R ïi ,F C >>>>>>j.n. Juni- hep bFE wiJ a1 weer,1
een-abntàI'kèièn met eetrraanEal EraiFe]:s, om-le Èafel gezeten )9m de t,:
2ààÈjes door Ée iemen vóór het, komenàe- seizóén. ter slraÏè kwàm nàaet-
het Èechnische gedeer.te o.e:. ,.:, rr.,- - j. r.: -;Ír, ". í ...r,: :rrb ., r'- ; ,1,'

'-, dl@ uo.:ae'g ii
t@an

, r r-O:'/
. lr:

,- De diEcipline .moeE_sErakker... qpglerF zljn alordisj
meErhet,rf,,it.I

:;niàt.erraaI (ballen,.hesjee,r sponqorkleding, doelt es)..en-meL.de;,Í
i- lichten,. etc .. ) ,,-. DiE kan . zo .,

vol
u"í,1g":È*Ër; èn dat
àè afspraken.

' EdwlÈ Rulk

orirodatie.',(kleeQlokalen, douches
t langer doorgaan wanE dat kosE
oe1d. nfoeisoioken ig dat de tr
i1i iperà;q.iaan uetiet<t<à .ti j

oBs a19 veren i.gi!g' hande! ''ainers. daar ip , de ,groepen 'ophet naleven.en de kontrole 9P

acc
nIE

l^l

-.. . _HeÈ aanEa1 rode en gele, kaarten moet, echt. Èeruggeliac_bt. ir-or-den. De.accepEqÈr-e, -,
.r." I van de, scheidsiechEerliJké béslissingen en heE, respecE voor'ide Eegenstander iB.

vaak ver Ee zoeken. 'We hebben er làng over gèsprokerr en zijn. -voor alsDogr toÈ . ..

een eersÈe conclusie gekómen om geschorste spelers tijdens hut Echorslng
, verplicht akÈiviteiÈen voor de Jeugdafdeling. tg +.aqen verrichÈen. Te denken
valt o.a.aan hets fluitsen van wedsErijden van cjíze E- en F.:jeugd. zo"kunneir zij' ''èríàren waÈ hets.is 'om wedshri'iden Lè fluiten." Qok- hier l.com,en-de trainef_-s- Pij:' jtiliié op tserug. ' ' 'ï:' .-. 1 . '.'..

,i -,:;- -,/rrl'.1 r:. "II 
t'"e::'1 , -':'1 ' ' '_ '_'tl,i,l'l :i';"j ;";l .

- Geschorste en gebresseerae ' ËtÍettièèpéters zlji ?erprichC óm ae weascrijden'van
,-nY'"-"'ut!"].|,ij,'§1..Eo;e9',,, rr:; r-a-r,.r '-i l-. -{....:. 'i r' .rr'- .1{

- httièn Àodis mbeÈéri ae §éËrËsËeerae ÈïLrèie'zictr'o! ae aàiiaéibàÈavona;iàha

,,, .r.:gg.por gp I,1'Is"11b"1 verzoreen u"gï."uyil sï".- ,1,,... I t .,'.'"

- ';'" Hét- vorgeliae uilinersoverLeg is op màaiiaag s .;ijt"*uËi .ptn 21. do '":rf, d^*"
: i evalderen wij de oefenperiode,. . ' iL,a'P

:J'i à".,r,,:.].'iÍt-'r

I

-Í'

D E^ ;I E A e D.tr,O y M ï:S S r E >>>>>> de
jeugdkonrmissie gaaÈ diÈ nieuwe seizoen ook waE and.ers
werken om het wërk waE.meer te kunnen.verdelen over een

. aantal mensen. In.de j eugdkoninissig zullen het komende,
seizoen ziÈten: r' r., i J .t}r.I.--.t ....;
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Eaken bestaan .uit .alge$ene coordinaEie ; .algemeen sekretsa-
oer-nooisekletariaaÈ_ , err hoof4leider- À- en B-jeugd.

. .. i.. . . r .,'i ; ,jn Eaken besEa?n uit heÈ regelen: vaIr de scheidsrechters
Èevena is hij hoofdleider van de C-jeugd., ,:.

t
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ts
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d
we

Íedsvoor
Àrnèld

. , .r.i ;. i.É - '.i-j :.t.: '3rlr .: '
: zijn tsaken besEaan.uiÈ, heE mede organiaeren van heE EuröEporEring-

Èoernooi iÍrdien het. evenement rrreer op o!,s- kgÍrrplex.georganiseerd wordt. Tevens
ip h+j hodqdleider ià'r de D-jeugd. ,1. '.- . .,1_ " .r ',,-.- ; ,:,..-r -i

_ '.' r( -','' _:1' ! I r'r ' "'i:Ruud vcr€eckeE : Zijn Èaken besEaan uit. het. mede organiseren van het Eurosport-
ringtoeinooi indie4 h_ej evenemenE weer op ons kopplè-x georganiseerdt wordt.-

..Teve[s. zal.hij samen met. HarrLe Èer llDden a1s hoofdleider optreden voor de'E- "en F-jeuÉal ('missóhi"en' sp}ítsén wij dil ó-ok nog op ) .; r 1 .,. r:s

7

_. zoal6 jullie. zien werken wij het seÍzoen 1994/95,met hoofdleiders. Eet.is de
bedoèLino dat de hoófdleiqgTsid€ coördinaEie op zich nemen voor de desbeÈreffendé..j"YsdkÈïÉïÍïl;+J;, 

ié.',"=í"'r.Lo v,;'à;'"r;"n'ïi*,i,,g"o. r,àt ",.i.ï.,,ir"' ",""d] ,Ë 
.

elf Èallen/Èea-iÈ,- heE Èreffen varr de nodLgei voorbereidingeu voor de wedstrijden. i "overleg'met de Erainers en de leidera, al.s_ .,agl9n5eèkpunE..fulgeren .voor zowel..de,'
spelers a1s de-.pdders ; '-;' - j!4.

koruom elh,.yrii'. omvangiílkË 'riat. aie niJr *dèr aoór éen persoàq'uir re voeren
ie: Wij hopen daE een'' en a.nder zal gaan leiden tsoE een betsere Eaakverdeling binnen.de
jeugdkommissie en veiw-achten van iedereen daE zJ.j zich in hets veïvolg.irr eerste "'
instantie 2ullen .richten.' toE de hoofdleidérs .. \ ,.. ... i.:- i - - ;r.J- I .. !..:-. :- r...: -.. I ;, -'rr .,: t - - ' t_-- t,.
' . og..' c..J; 

-,.j!. 
.,qv-í .:-,. ,, -. _:'. .' - :i ' i 'r'Í'', i It ' : i' '

'), ,.q i; .r i.,i,,, ' -*lir.ir,-- '. .-l; ..' ": lu'"ï;l:*ql,', " :-:;: ..il-"i . t',.-t,,
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Glashandel Blom en wÍÈtse shirte van Unicorn.

Àan Cl t/m D5 leenden wij vooral in de laatBÈe periode nog al. eenB wat shirts
uit met aI die onderlinge- wedstrijden, HeE gevolg is echter daE we'nog nieE
alIes Eeruq hebben. ï-zd, ÉiËseir:fe ;éen"bl'a-uË'i Ehirtimét :obdruk Meëuwisse er eerr
blauw shirE. van het. niatli 'aíeàto 'mèe. Èàite ,fiöuw.'". 

i '.! . ,'

Bij de E-jeugd mlssen we een shirE met opdruk COMO en een Éhirt.meÈ opdruk
Crameï .

{,

t

t
t

Nogmaars ëà" ari,. ig§a beioep àÍari] arte sjÉï'ers erir-ouaeiÈ oni'
en te reageren q{Éi 9rl ilts ge-vönden f s . t, f Lgil -!

iri1pven f§àèa Ëe iÈii ten
{.t r,:li. .4'f:-

i

tu"
í{

D E V A C A T A R E B À II .K >>>>>> een eeïsEe lENSrevqe zonder vacaÈuËes voor
heÈ nieuwe seizoen kan natuurliJk nieE. Hoewel wij de afgelopen periode heel wat
personen benaderd hebben om iets voor onze jeugdafdeling te gaa!' doen kan'hets zijn
dat wij iemand vergaten die JirisE van plan was om ieEs bij IJENS te gaan. doen. Schroom
niet en pak de -gqle-foon wanE vre zoeken nog medewerkers voor de volgende Èaken:

-1É i' "-- - l-' 
**

- Leiderb ,bij lde div-èïse:elf talle-n-o'. a. À1 - A2 - Bz - c3 - c4 - Dr - D4- D5*rÍïiiï,'ï+",;?:,"ï]iÏ!,',:$"iï ïI:E I';'l'{ fli'[iE:J it{ firi
- crenErechtèrs '.bï.i 141;81, C1 en iD1.: i'".r-' ' .'
- ,"í:Jali.:ti#ïHl§'*"\.i.,1àIà;;:iË 

"-"- ",, D-jeusd op eehig!-oo*i:ve1d én
vóór.lde lÉ-Í en r-ieuàa :o'ói ëàn LiËir, ïàrà.' ' 't -"=-it i': :'i-í

i;- 
jl Í'; ji i; .t+ rt ;a",i i;f:; it Ëi n * un e 7 e r s z i j n.

Jju*:gil;l#*i'.'; :.i,"."t*n;;ni.ài#;?àa.\,=:r:J";íL&àal,[{3f#Ïl$'"í.}!"
vari àivË+ËË' weikzaamhed.en "róndom aei iUuisfaastrijdejop onÉ kompLex..

;ijiitt* §;ft 
"'all*r/o i'",ga "i",,.u..t"""'l u" ,o.,,"u"e*raaasrr;rr-en F-jeusd).

Mocht iemand inEeresse.hebbeà neem dar ëvën konÈak! op mets:
Arnold v.d,.Donck (3976532) of na 11 augustus met. Paul v.d.SÈeen (39?0154).

t

VOT.G;ENDE I.ENSREV0E,XI.J] AAGASTUS . . . . BE!Í7IREX\I DUS DEZE Egl/TIE ! ! !:)r.. i rfifi.iI.I ^,i,i rtt i." |?t.n.,:,rtíIl:Íl,rr-:,-l ".'rr- 
--i---
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À-klasser6

B-k1as6era :
c-klasaers
D-kIasÈerB

Deze paa fdÈó
voeÈbaI soÍid
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,'eroeten e, Eusces ia hec seizoen '94-'95
rraa de njeuwe 'tbo^dEt'-ttainer/coach uit
Texe7, PeÈet BoÉ eD gezia'l

pg:'lt4:i,
;lC ït.3j

de vooravond nog -aa+ tse brengen! '.. -,
r,èvéru u op maandagÈiddag/avond paÉ uy
kopij, dan is de k-ans aanwezig dat uw ''..
stuk niet mder geÈIaatèt kan worden..', "'

- kqpij kai tsot roaindagavoud 20.00 uur .-
irigeleverd worden) r-ra..die. "tijd hebben ," ;

- wij .onzé enèrgiè volop nodig om, dg.revue.
aE Ee maKeD. ,.. ,,:,- -..r . -_,- _..'..,.

- na 20. oo udr' houdeln' wij' àIleeir voor ' " " '

noodoeval.lea (lees: wiiziqinqen van de -

àsenÉa e.'a-. ) 'uepLii<È 'riimÉe irii .'r 
-Dus' iï t

verslagen/verhalen worden "vaDaf daE . . *..tijdsÈip geplaatst in de revue van de '-
. vreek daarna. Wij rrragen hiervoor uw be-
graP -

- ioals u weet maken wij. dit.lblad mets be-
hulp van een co[E)uEer; u àeIPÈ oBa ,.elaoz'E
door koplj op disketÈe aàJ,' Èe. fcvcreir.: .'.

3,5n ( evaBtucel 5,25'); ,ÍordPèrfec!.. 1. § -4.2/5,o/5,7 of iE ,scÍÍi-trlJ zfJa oano;.- 
".dig veel Ëi|d rtrtíJ L r'eë. haË ovèrtlkkeD

vaa geaebrevez oÍ getikEe bríovea. De
dl.skeÈÈe kElJgë u ulÈeraard veet ëerl)gl

- wij hebben veel plezier in het maken van
dits weekblad,. helpÈ u mee???
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sËuren naar cerard vaa der Kleij, verhulEEIdaÉ í1f' 2692 B!í '.s -Grdvén2'irirdé' of
persoonllJ k afgeven op ITENS. Het gaat om de volgendè €peldrd i-{S!::íI jIYËirÍ\ÍiL&IIi--;ÍI íi. aEJ
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G.Duivestel.n (aanv. )
L. Endlich
G. Goossen'
iI. Heyink
P. He].nen
B. HolÈ
Q.van Noort. .
s . Rozema
R. SchoIÈen
L.sEraub , ' J

G-van der velde
L.van der Velde

.'kOruínÉítnt§' )1 ,"r ...-'..r. ,', : ,1 ; , . . :'
À1È het aarr ons ligt wordÈ dit'o;àËi;rp
.di-E i jaar .geen.isuccesnummer ín de SEKOTui:.,'bÈiek.'Ddr"bérèkenC'iai on2é ïant' geè'n '' ''
eindeloos aoebaÈÈen of er misschien be-
tàa1d ïbrdt, weeg duè waakzaam en beiaalop,rtljl'. 

,

VRAGEN.-. , ,zijn er vragen,

i .r. )"t

mist u uw naam bij de
el-ftsalsamensÈeLlingen, eEc. etc. dar kunÈ, u,
toE 24 augustsuB konEakÈ oinemen riÍee gen
o,qee, lel. 070-3298353:,.r';;.. . .J ....

- 4 - ua:uusnwug:

., \i..

'1
.l

l
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I,A^!GS DE §PORTEN VAN,pE ZIW"LAQDEF

HeE seizoen 1994/].995 ie weer begoDÍren èn de-.eèrste trainingen zijn alweer.in volle
sans.':'àër bËrénprograroin':!1i;liii u deze umsiËi'ue reest )"óökiàIiié1bri §dstàit:.trDË:pguid:"1,
indelinq is ook bekend:- !).. a-r. È. ?, ,nt i/, 5;.^ ! :is, - i-'r-t 0L. i È .,,ïi . 

t",i
g àé' Xfàó-ee i fl: r!.,Íi shriiÍ .,' jr. rÀ i\,;,J ,-í. t , .)"r.jffi L-EËf wiIlem rr-vdé:1. ArisEon '80.f,' KsD f, :GDÀ (1r,n'cDsj.1, zoeÉermeer 1,
ÀÍch, /ornaó- I,r Blauw zwa'tL !'; tDzs. L, GSc 11,':.Dvc 1, !ffo '?2]f íci'onrvl ieÈ - f . irrÍi 1'

!;U ,-):' i- , :,:i.C,' , r',5i.' ,ii- .i.F.-_.t, ;_1. )fí.: iI :-.,
rrVS'nes.Zè KIàsee O u'; ,.;.rf:- .,'-, Í:):rÍ4,i:;. . ../ , .L . t
r,ENSz;DOffi.3,- DuIDooid:Q1::f56' 4, PosEarlai3. Semper-AltLuEi 4;',iSEV)5.1r I,r;11 .i

pcs it.osw 7, I.rrsv 2 ,i'VítèdÈii'ÍDe1f t 7,"Bsc',.'6a 2.i:'.'i" jJ"'t''r à;l:ni ':,,rr Í! , '- .) r . . E't v;,;,1: -i'.Í ,)". rrD:..:.r. i.U r: :'i,- . Í
o.óàr 'iàtaiaas r in-eéb rÈioliréÍvàrn 14 ( ! ) teamg is ingedeeldj, ,.i d. àL ."*p"ti.tiË*.o- '

Btrijd Di€È oó 3 gepÈebbeÉ .ínllar,op wp€EBda'gl 31 augu6tu6 ge6Ée1d worilen. De geplande .'

àefenwedsÈrijà Ëègen RÀs köinÈ. hierdoor Èè vervallen.; Teveira'; rdordÈ )er op de. woenadagèn 7

en 14 septeóer oók competiEie gesPeeld (aUéèilkaterdag- 1) i -r-1'r1 
| tli -:' :x ,t f ;.i Í-; i n

De eerstè competiEiewedstrÍj d voor zaterdag 2 is normaal oP zatserdag 3 6epteÍÈer.
Ik hoop daÈ we er een gezellig seizoen varl gaa-n makenl

'Jan Ham ,'lr-, :tc r*rri-.J í -i-;

oÉFl:ttPgoezaw,a 1ASERD:AGSENTOREM SEÍZOgM) ;.'94;i 95 :,r: r: a 'Í' r' ., 'Í ' ilc.j §' .'! i - r : '"- "paEum 
--. .. _ Tiiil L{elÈetiÈ"t' r'. rt1i" '. @fu!! -'.+:;:s 

-"' Tiid' í'w.edBEriid 'r' . : -
r,roa;dag* 1o:'8' 1E-o HPw 2:-'IJENS'2"' :r' ::: ,.wóensdag '24-a )'19 .3o,', Texas, DEB''1' - r,ENs 1

20.30 HPSV 1 - IJENS 1 19.30 Texaa DI{B 2 - LE{S 2
zaterdag 13-8 12.30 PGS 2 - LENS 2 zat'erdag 27-g Ll'.00 nijswijk toerEooi

14 .30 PGS 1 - riENS 1 voorl,ÉENs),(1-.!.f1í1"f ï .'.lii?
woensdag 17-s 19,30 RAS 2 , - LENS 2 L2.00 ÍJENS 2 - Rijewijk 2
zaLerdag,.20-8 n9 , O O.-Àrch/Orn?F a-',:!ENS cqÈ. ". .,.., r. ,.i,. r i ,, i ,. -.. .i, ,í j . .È..Í -,i.

i,,, .:. ;1r, -,..ir . .-: j .r, !:, .,,É. rr .i.t:i,.\,..2 ,.:.. ,.: :. -r,:. ,r, ; ..., j. r:rrÍj,i
SENIOREN.ZAAL, '"' . . .tt .' '.'.'c, " "i 'r t. ; '' ',i-'l- -'r.'

t 1' t .. ;t, .- J rli_

ReJ.1ekIa6i,e'ci\'..-.".:''::.].r9.,.l...';tl.,..:-.J-.tl'
r,ENsj A-tEëiE-z'7s'i," b6È"íà 3, lit6erÈman, i,L:ti'r.-.*orrrt d 13;': Noordzee 3,) oliveo 2, -r:
OuinÉts 4,'RKAW'-5, RKDEo 7, wèÈt'Iàndia'3, víestsIandia 5. '' ." '. i' -' '-í'.r 'i,Í .'1r,''-'J!
Rea-2e klaÉse C t

iËfs-r, Adfo 3, BorÍibers s, suyterr'iödë'3,* EÍrgelaman 2, Groen Íood '93 2, r,'..:'r,'.=.'
Honseleisdijk'3,' tooràzeera,' Quintus.5, RloEo 8. sEv 3,- Sigo 2',r.SVPIIT's. " -p' i".:1 ' '

TRAINING SENIOREN NIET-SEI,ECTIE
ffiiiíiri'g-sà'iond voor de n'" 1"" r)iÍ'i;; dbudèidàq tg'airqiibérfe, àanianq.to.3o uur.

'.: :"1 -'J - :,-^ | "i

r 't'i-,ta i ; i

,'lr'If:@

'' '' :Í'''? 't'
iets-selectie elftallen:

-,,J.:
,,.. } I

vAN HEI J.EUFDFRONT . ' -

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON:
Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel.'39r:b1:54

. r,. r l,:.

i
!

,l

HooÍdleideÍ A/B jeugd: Paul van den Stesn

Hrjofdlelder C-jeugd: Arnold van der Donck
! ' . ) relefobn 397.65;32 ..

HooÍdleider D-Jeugd:

HooÍdlèidor E/F Jeugd:
,Ir- - ' .'.rO Jf .l -

Edwin Kuik
tetsf o o n,_3 EZ. 7_q:-0. 

"g 
:l'u1{} }

Buud Vereeckon
t€lefoonr39 í ,04189 -r. a!r'-)

AÍÉ'etten vàor dó'deàstriidón:
:! ZO 'snel mogelijk; .doch uiterlij

:-:tr r-l'. [.,[.' : Ji i-'r -v' ' 1,11,

k do, avoj1divoo-r:.de we-dsÍijd. tus_sen iB,- en I ï-y'. 6i; .i, aes6ótïèÍ- .1
oo

'-l

Íende hooÍdleideÍílh uitersts nood,nog'op de:dag van:-de wedstriid op LENS, teleÍogn.386.1 3.14
(zaterdags vanaf 8.m uur en doordeweeks t 30 mlnuton, en niet eerdeL voor verzameltiidl
Aíballen voor ds trainlnoon
* 45 minuten voor aanvang van de trainins, are", o'Èïttls. tJlËÀà';íidólïó;idI

I

i

I

I

Yrqqen./orgblemen: . ,
bel in. eérste.instantie ds hooÍdloider opl .-,'

i )l!'r
*: ..r I q,r

rJ ' ,, ...i.
,l.r í*.. r.
! -P,;.\
lr.' ' +,-j,rt"* i

rt ,1.:i : -

I

..
.., ':9' í ;i

Ae LENSRWUE' -

' -.rr,J ,ri,C\ij I *.. e

\j,,.i j.i *'{ i:, .' ..".!,, r
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i ,., --r,

1iior, 'i r
elftal . ddtum

:,i,rl ; rr.iS i-.rt- r: s tg lr.' :i I *. tield/tefiain "àii Lbats'

A1 13 aug L4.3O SpartaàÍr ,20 À1 Ehuià v3 .i . 
t.t tii.jo : ")''

17 aut 19.30 GDA A1 uit . Madestseijn . 18,.3.0 1.(CDÀ) ,:

81 x3 auó "]2;.+5 ,',sPar.Eaan,;r 20 B1 itr.ij. Èhuis-- -. .].',.,: .r V3,' .:'. . r. ' 11.30 ;' ..i.
17 aug : 19,30.i.,,GDÀ,81 Íi\ . :r È.: .'.,:i'-i,uiE Madesteijq: r; 18.30 (CDÀ) ,:

cl 13 auó 11.15 spartaan '2o c1 thuiE . . v3 10.00
15 aug 19.oO vredenburch C1 . Èhui6 . V2 ..... 18-.00 .!-. . .'

. : rz au! 18.oo-ai,GDÀ cl f'.". ;.;'. ,uit..,; : .; MadesÈeijn 'i 15'.45 ; (auto)',ji
18 aug IIvq voétbalkamp;; . 1.r ,uit; . , . ; .i- verburchveld . ', (au9o) .

D1 * 13 auq 1O.OO Spartaan '20 Dl Ehuis v3 . .'. . 9.00
. . - LTrauö 1í 18.00 ,'eöe pr::t.. .-; r.' . '; ..ults -. -: .- MadesEeijn r. . . 16-45.- (auto)
D2 l*,r13. aug 12r00.."- Laakkwartier:t ...ia. Iilult.:.::.,.j LaakkwarEiel, . : 11.0O 

"^
- i , spelers.vËn"..de ,D-se1èkt.iqdie. niets rkun:len- mgespelgp ë!éqeè. zi-ch-.op viijaagavond af Ée
me1denbÍjE'Kuik(tsu6sen19'00.,-20.o0.'uur),.,.,'lltlt.'í.t.'(l:l'a

r ,".,-.- Íi,r,, -, . iíÍ.;j, 1 ! r. t.-., ,: :

- opstsellingen wordèn door de trainers bekend gemaat!; -:.:Lr' '.l'.i -: .r L :,:J- , ,ir. --. , ." i r- aile speférs zorgen voor een eigen LB[s-broekje en LENs--kou§ed,
.'-.Iees ondersEaande kopij.eens heel goed doói en reagegi snel a1s we daarom vragenl.
; r;Àl; - Í ";rt 

1r.'j,:r ,,1 , ,k1
.JJ, ..:1t.' .,/:.r ,: 1., l. .{ ; "..,.-,-. ï ; . i

START TRAININGEN L'-'!''
-' 't:l't t, , -. - :

Bll z den

DÍNSDÀG
16.45 - L8.00
18-00 - 19.30

I{OENSDÀG
13.30 - 14.30
14 . 30 .- 15..30
15.30 - 15 ,45
16.45 - 18 ,00
18 .',OO - 19, 15
19.15 - 20.30'1 ".,

uÀÀrÍDÀG
t5:45 -
18.00 -
19,15 -

18.00
19.15
20.30

uur E, selekEie
uur cl + c2 selekEie
uur A-seLekÈie + A2 /Bz

, ir-. a.l -.Í-

..,.a,,j]

De A-B-c- en D-se].ekÈie hebben alweer enkele'trainingen er.öp zitten. Dè komeíde weken
kunnen aIle jeugdspelers die Eerug zijn van vakarEie r.reer gaÉrn Erainen. zowel in de
JoNc r,ENs (dé làacÉte LENsrevue wan vorig seizoen) aI§ in de eeraËe LE{s ïewe vàri. dit
seizoen (uitgekomen op ze juli) hebben wij alle trainingagroepen volledig' gepubliceerd.
Dit doen we nu dus maar niet meer. Pak even de vorige lJE{srevue erbij en je weet. aIles!
BeI .bij Èwijfel even'op naar de hoofdlgiderl voor de duidelijkheid vermelden wij ,,.,í
hieronder wel het definiEieve toÈaalschema van de j eugdErainingen . BEWÀÀR DIT GOBDI,,..

,' DOIIDERDÀG .,
L6.45 - 1,8.00 uur DL + D2 selektie
18.00 - 19.15 uur B-selekt.ie

uur Dl + D2 selektie
uur B-selekEi€ ,r. "r

i,. i :
uqrlE3: È/ni E?":.' lir I ;1, ,Íuur aIle F:klassers
uur E-selekEie '
iur c3 + c4 l
uÈi cr + c2 seleËtie
uur À-selektie.i+. A2 /82

\-t' a

. l'RI'f,DàG i
.17.00, -. 18,00 uur E-se1ekEie, (augrustus)
17.00 - 18.30 uur D3, D4 err D5
18.30 - 19.30 uur À-selektie

De keèpersÈiainingen worden. in
overlecr noq inqeDast - , ',.Y- : - -

!

KONTBIBUTIES ,.,i..; t
r. .,'' .] .i r,:,lit

I .i;r.'ti t'[ 1:r'i-;|,r-t]Ii!

.,',:
ÀIIe jèu§dleden, hebben a1s het goed is een kontributiebrlef ont:lraÍrgen.
Ons advies aan de ouders ísr regel de kontributie met een periodieke
overschrLJviDg. op het posEkanEoor is dit Eé regelen en irr daarna wordt
de konEribut.ie auÈo8aEisch overqemaakE. I ' ";"
xiesÉ u hiei niet'tóót;'; dàn verioeken wij lu oóinu.:riÉsiuaal de'he1fE van
Ce maken bp posÈbàhknij ,33 671 11. È.n.w. 'penningmeeater. IJENS, tetDen lIaag

.",:r'i' r'..,r.r'. ,-,,,:r t:l , _.i jll -. 
', . ..i 'l

PASFOTO:S.INLEVEREN ..,. .^

4íE'"l!È#,
- tít.
'het bedrag

!t.r
:: over

In de eersÈe LBNSrevue verzochÈen wij een aantal speleJi'om éér,j
pasfoto in.Ee leveren. In de meesÈe gevallen is dÍÈ !óg';i€È ge.
beurd. De tijtt gaats .r echÈ dringeD. KoIlJ op joagens, even op de foËo
er2 sÍle-Z inleveren bíj PauT va,l den Sleenr! I

-;!,::i(.'i r t fr'

-6- ae LENSREVUE'



Atgsm.en r6l('ot!,tifit , . S.kÍctoturt .Íoto/Lotto
W.M. rouwentroveri 'G. Kemp€rman' .1.;,
gÍam Fros6trEot 2i ' Tel.: (0í749) 12602 t
2552 CZ Don Hasg -.;r..b ..,; .: : .*, . ...x
T€1,: (O70, SS:1 ?9 z+iír I Sponrozakrn ,, ..,r

'' J. v.d. Lubbe
sEl(O SckrótErlaar: Tol.': (O7O) S2g 35 25
Sànioion iondag '.' . :1'i: . -rr i 'I: À'
§gi orcn ziCvoribrl :-;... . BARI(o: Bar.l(ominhrlo
c.it vsn deÍ. Kloil .íL':r','j.: :mw. l: van det-Ber! r'r
Tsl.: (01748) 18í49 Tol,: (O7O) 325 9S 74

srirílorori iit$itàg ,.,-: , :tr :r'Exo: .ir i '. ,15' ':i'i
J.C. Ham '' ' , .. ,. Fj.llshsítcn l(omndlrle
Tel.: (o7O) 367 S6 87 mw M. van dsr Donck

'4, ._ .Tet.: (o7o) 3s7 ss 32
JUKO: , 7 '..
serntariert lrugd ; í)'{ Írcnen:
P. v8n dsn Stoàn ' -- :--il Solcld6 zoltdlg
Tel.: (O7O) 3s7-Oi 54..,. P. Bos

li. .1,' Tst.r (o7o) 368 og Bz
Setr€taÍi.lt Ícdlkdc' ...

rer.: (o7o) 3is 15 50 
, ,.; rdri,lgTol 

:gl-:i :1 ., I "

KONTRTBITflE A'rrauuo, . rànTN E KLUBdEBOUW-

Po6rbank 336711 . , (. ; "H€iE€lolaan 
600 ,

Rabobank 129924229 ' 1 , Tsl.: (0701 300 J.3 14-. , . ".,

..LLid' .,i . ^, r- r .

i' . e-r. vanïer rröt
, ,' Tel.: (O1748) 18í4s

1

Í

i'

P€nnlnom6estor:
À.H. do Groot '.' . n

ti4:
A.M, Cor6t
T€l.r toTo) 387 10 98

li

i sddd. rrt8d.g
vacafuÍ6 i
,t-J.. i :

Sam.nsldhg bEaNur

!&grz!§gri
J.M. yal dsr Kleii.
Tel.: (0231 28 27 85

SeIrotEÍ16: ..... . .{:"
W.M, Kouwenh-oveir -
T6l.: (O7O) 3.51 217íj

A.C.J. Miltenburg' ,

T€1.: (O70),32í .32 85 ''Í
i L- Li - iai', "'l

Lld:., .r rí
I1P. vsn don,St€on

Fli

.t rt,. ., -:

I

I

:1:l

van de BÈDAKTIÈ,,',,iir'':.r': r..\ ;,."
Levcr uw köpÏ vóóÍ'maandlg In:: :' ' r; ' ' I

- Redakïiebrà;enuus'; achtórin de ràntne" I'
- Hengelolaan 981, 2544 Gö rDeii Haag 

'r,.. .'
- fax: 36788-62.(tot maandaÍi' 17i00ruur);' t'
wildshscr ?Un tol mai|r4ggalo!{ qröselilkt '

Uiterste inlovenermijn,kopÍ: - :',.'; ii . i
Maandas 1o;9 .lly' i1l .Ít9t, f ubs.9!9u{ :, :I,'x..

DE IENSRE1íUE weekblad van de voetbalvereniging LENS,

r"-"1:;.í i .,:,. i'.:'r' ii. :: ::.,j,.r,{ Í ':(-

l,Èli {,i }:
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:; ' '681 jaargang,' nummeÍ 3
' 18 àtgusttis'1994-'

I ':.1lJ3,.l
: * rr- Lr ia:',! l.

: .r{1./a, 'r' :. "
r.r--i ':.r
DE PLUI 'lth

'- (een redakEiönele hulde)
."r) .,r.,, :., , _ + -,i ..,i ,-t j,_, -:

,i,:t 1.1

J

, - ,rÍi-'i i'(: l Í.: !

' Toen.heE, àeizoen ,

afgelopén was
:. lr i haalden-velen van
:,? .'ons opgeluchEi :''r:-ri r,: adem daÈr het iweer.

- gelukc' was iom ;' ''11
alles lvederom in

"'.. . ,goede banen. Ee . .'.

,q. ,'., leiden. , wi j weten
nlet. hoe heE. u

+ I' Jí ..ï I 4, t r., ,'. r'.r:-.(lerglng, maàr de ;

eersÈe daEèn wis
Een Cij ons uicst.ekend Ee vermaken," màa:r,i,
dan g1àac de verveling Eoe.

vÍane HaE moeE je nu op al die vrijé..voèt.
bal- redakEiedagen elgenlijk doen ????

Het. voeEbal $ras over en om nu elke keer.-
meE 'rmoedergí boodschappen Ee doen uas ' 1.

eigenlijk. o-ok nie_È-.e_11.e8 e.n .9o! q9. slqE.1.-.j
zulger kwam je behoorliJk de keel uithan-
gen om maar Ee zwijgen van de was en heE
IàfiÉén vziÈ dé, iàmeni De Euln' is 'roÈgekÍiapE :

en het hele huis Ís opnieuw behangen .en
vóorzien van een verfje. ,.i11..:., -.;*:'rli
De;vakanEie -riae rÍog erg ver weg dant. de'' .1'
kindeJel kregen nog hun laatste 'portie ..*

, rrijBtieid .(?) "loegediend do.or de leer- ' ., _

krachÈen.... "r., ;: :r .. ., :...:,:
, i,,1..1 - r.. : , .i- ,'r t ..

'. U À À 8.. .. . verveelde iedereen .zich wel .

zo ? WLJ, dachten..van niet.,, .wants er was op- -
',LENS'nog heel waÈ .uerk te..verzetten en

ne cemèente àoigde'tlari wei.voór. heÈ on- 'ii
deÍhoud vah de velden; maar di-E jaar wa-';.

, .te't ze r{el erg snel klaar. Immèrs de .- .1..:r
. paardedagefl Ín.heÈ zulderpark, waren veel I

belangiijker dan,die. armzallge veldjes van'.- r ;,
,"ENS. Ínzaalen werd gedaan"door .een. handje vol;-' graezadd- In de luchE 'Ee.gooièn meE.Ide gedachEe '
: igod zegen de greepn,' Kuilen zlJn nog s'teè,r.s

. .iÍcÉEbaar-l:. T1g5-99n- t<íieóo.er,.d.1: dlar oplet.' .-:
' ''sree-i éi ovéír'heÈ 'wirr. róna, ons coÍple-T eà,in, .r
, oàà-r! .tbggbogw. -.. . '-,-., ,- .r-:ir .,ri,Í.., r 1ii-

Bnldaar hebbèn
VeeIx.vAn :hunlivr

ma
t

llendst.é iÉ 'íeI zonder
wanÉ. dàe heet

een. kl
iJ e- Ei

I

oP ze.í
gepoeÈsE en. ge8 óhIIdérd dat heE een :liève.'1 was. Het opva

einei irasEe gro
jd aani,opgeoffe

ep
rd

. LENSeTS
(soÍnÍnlge -

heE' begLn van heE
lri de sasmachin i er 'r,s gèboehd,

-.,ií

nieuwe se
gehele

lzoén. , Grote YIAg
ié r'r')

eg,
'ciíi aiieÈ' in o
'k1èÍne wàs J.e

pci
g''g

' fórmir 'te 'kiijgèn 'ivoor,-zelfs hun irakàri
l

àfbreuk !ètdoen aaB heÈ.algerej $e-ÍË "de r adntniÉtratiekàmer,
meÈamorfose ondergaan Lvan . heb ;lk joiw 1-daar;:

DAarnaadt. riaren. dël drendén'f van rdè diverse 'koÍIEnissies ..ook behoorlijk ln de rceer 'en . 'i -:
hàdden, *oordàt de' compét lEi 1nÈ.; 'een. prinia öèf enprograrnma .-(voor sénleren .en;j eugd)Deg
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EEN KLEINE MOEITE.....EEN GROOT PLEZIER '

<': o.. .,.:, i-i,!.: ._ ';
Heren leiders /t.ralnersagraag vesElg !k
noqmaals uw àdhdache op het'volqende' Wilt'.:
u io vriendelijk zijn om na de trainihg/r '

wedst.rijd er op toe te zien daE :

de douches zijn afgesloten.
de lichEen uit en de EoileEEen
schoon en doorgeErokken zijn. '-,
de kleedlokalen aangeveegd en aange-
trokken zi jn.

voor heE laatsÈe iq' riaal aanwezig.- ' '' in ieder'lokaal mate-
r : .;iJ .:. r.
.l ,'.ri"'..'1,.

ook de velden I en If mogen. n-qg'"sgse6t t '

nieE bet.reden vrorden.'. " .Dit. geLdt naEuurlijk vooT.IEDEREEN iíclu- 'sief leiders, Erainers en' s.elekEiespelers .

U helpE. ons er enorm mee en het i§ voor u
een kfeine moeite en woor ons een GRooT
plezier !

Nameng de ÀCCO, Leen v.al. Berg

LEEFT "DE CLUB VAN IOA" NOG?

ila, die,leeft nog maar
heefÈ we1 een.paar ini ec -
ties noatlg. om er gezond uiE I' Ee.gaan zien.
HeE eérste Jaar van de ak--'tie 

wa's heE enÈhóusiasme om
. begrijpelijke redenen
groot. De akÈie was gloed- '
íieris, het eersEe e1iEal t."

presEeerde geweldig en'er waren nauwelijks
afkeuringen in -okEober en noveqler. resul- ,
EaaE: meer dan 100 lealen!
In heE Elreede jaar van de aktie waren al
die waarden afvrezig en bleven we sEeken
bij 50 leden. Op zich nieE onverdienste- )

1ijk, maar toch- lichE Eeleurst.el lend. rn '

Lwee jaar kon ik wel f. 15.000,.=raan heÈ '
besEuux afdragen. -.
Op ale tedenveigaaering konden dé leden meE
heE bestuur consEateren, daE de financiëIe
posiEie van LENS redelijk.is, maar niet.
meer dan dar. ÀIs er.dus weer honderd men-.'
sen een exrradCje voor ciirze club over zou
hebben, kunnen.we heel goed werk doen voor
de clubkas.
ii Ë"" Ëió'urij,.daË it,:in miià àEre..u'
sEeun ga óndervinden van ónzé voórzitter
Hans van der Kleij.j Hij gelooft. gok in een
herleving wan íDe Club van 100". : .. :
I{e zullen u $reer zoveel mogelijk persoon-j.
lijk benaderen om LENS Ee sEeunen, a1 zul-'
len sommige Iëden die sEimulans niet eens'
nodig heb6en. De club moëL ons t,och tswee
gulden per week èxcia. waard zijn, de Drilà'
van een consumpEiq in,hèL clubhuis ! i:
Uiteraard beginnen we In.-sepEeÍnber met een ..

leeg publikaÈiebord in' de kantine en zult F

u in het komend seizoen minstens trree keer.i
worden !.ritgenodigd voor een gezellig Ba-.
menzij n.

.r .:.: :". ..lghl. v,a-, der L,ubbe ., . ,

'do LENSREVUE

LEiIS
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VAN QUD "ZAAD !(RIJG JE KALE VELDEN
írr,.rJlÀ-_!i

t,

wat kan'vàerbai 'tocha
.,1

mooi zijn als heE op een.
sErakke groene.grasmat' -,.
gespeeld wordt. Ondanks
de droge hittei in de USÀ'
kwamen uijdena de !{K van
die mooié gröene voeE- ..

balmaEten per sàtel1iet
mijn huiskamer binnén. .

Orlando,, Dallas, IÀ, j , ,'
washington, New York.heE maakte nlet uiE. '

À18 heE om ijspiste§ gaaE, erillen ze. in i

heE .buitsenland'nog reel eens een bèróep
doen op de ijsineester van de Haàgse Uit-'
hof, maar ze laEen heE riel uiE huri hoofd-
om een grasóeesEer van de Haagse croen-
dienst uit.'te hodiqen om té adviséren over
de aanleg van een goed .voeLbaLveld. Die
Iui houden nieE van voeEbal. Ze hebben
zelfs een hekel aan goede.sport. Daarom -

doen ze er alles aan om §5lcirtminnend Den
Haag van de sportcomplexen '$reg Èe jagen.
De haagse voeEbalvelden zijn niet om aan r

Ee zÍen en nog niinder geschikE om op te ' ,

speten. En inderdaad, er wordt ook vreinig -
op gespeeld, uant ze zijn meest.al afge-
keurd .

BIke zomer r,rorden de kleibakken in de Es-
camppolder op z'n Haags gexeed gemaakÈ
voor héE nierir,re seizoen, Veldreparatie, ' r.

heet dats. Dat ging.diÈ jaar zor Een trek-l
ker, bestuurd door'een huuiling van eèn '

onderaannemer, meE als aanhanger een zaad.
kar, gevuld. meE'drie oude zaadjes, scheurp.
als ware hij Enzo Pitt,ipaldi, of Jos ver-;
stappen, op heE circuiE van Monza geduren-
de een uur zijn rondjes over de resEanÈen
van wat. ooit als voetbalveld, Í{as aange-
Iegd. EIk kwartier loost. hij een zaadje r-

rnet de bedoeling diE Ee mikkèn op'de om- i
vangrijke kale plekken, onEstaan door in.'
tensieve Craining en vele' wedsErijden. Dat
is altijd prijs, want. hij .kan niet missen. .

Àls gevolg van de snelheid echt.er vliegt 
r^

ëén van de zaadjes over de afrasEering
tegen het. kteedgebour{r om gekneusd op heE ,

pad Ee blijveí liggen. Op een.tueede zaad=
je hebben een paar magere'bijsEandmoeder-
meeuwen hun oog laEen vallen.' op hun laat-
sÈë krachtsen vterken zij naar de hoopvolle
kiem. Na een korEe en felle sÈrijd, die
heE veld bedekE'mel een bos grause veren ;
weeE de sterksEe heE. zaadje op t.e pikken .i.
om het a] fladderend boven de sloot weer
uit Ee koEsen. HeE zaadje bleek sLinkend l.
beschimmeld. DiE betekent de redding voor
het derde zaadje, daE onàangeroeïd t.er l
hoogEe van de penaltyst.ip blijft liggen. .
De slechEgte voeEbalvelden Èer lrereld (enl
omsEfeken) liggen dus in Den Haag. En de
directie'van de GroendiensE is.met vacan: .'

Eie. Nee, nieE naar Orlando ot.oàflas; 'i.
maar naar de Sahara. Hier worden weer . ii
veldonderhoud.

Hets gemeentebesLuur heeft na hèc:fiasco-'
van de lrereld Ruiter Spelen.besloEen.defi-
niÈief de hoop op te geven ooits nog eens'
van onze woonplaats een TopsportsÈad te



maken. HeE genrchE gaaE, daE men zich nu (eindelijk) tril gaan richEen op de bevordering
van de aÍnaEeursporE. De nieuwe sport.t eEhouder isLal Fome-n kennismaken, -meE. de .Escamp- . . - .clubs. oe afgevàarcligden van alie- clubs dachten iri 5uh onÈciriild)' daE'\'dö:'wéi[jli6g;'Li-Li]UtIr !
geinEeresseerd was in de oplossing wan hun veldpÍoblemen, maaÍ kwamen bedïogèn uit.'De -'

r,rethouder wilde a1Lèen maar kennismaken. aatcliàé màíï-.alië rièÈhoudét,i,'lmaar,j:z ! j n li('.tci{rr!'tri -
., t.a:.1::,ij
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sportzaadje is nog nie! onEkiemd.

cijs Langsdetijn
t :: ; 'i-.rr?
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S(elí@ Voor telofoonnummeÍs: zie de,colofon op pag."1.;r
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In de vorige LensÍè+ué'-- dèden' wl j een','opibép aan een aanEàI'spèIers om
sEuren vooi vernieuwlng van dé spelerskaart.' Bij deze herhalen- wè')de
eens. Voorzover nog niet gebeurÈ, NU GELIJK DOEN!M!!!!!!!!!IM!!
pasiorois, Iiefst iel meE-vermelding van naam en geboorEedatum op de achretz iJde,r .'l t;i ilr
sEurennaarGeràrdvandèrKIèij,verhu1st1aanL,2692BNJls-Gravèhzandeof^',.:
persoonlijk afgeven op LENS. t"' r''.! '' ;i v' r r "Èi:'i. .'$l Di'!:-ï:;.ir 1i.-!'

rp diE jaar geen succespummer. in.de SEKorubriek,
oos. soebatEen of er mis§èhien)beEaald -wordt. . iweès. l È,,/ { ',,y í..-r-":. I c",r k:,,..:l li. d
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KONTRIBUTIES
À1s het aan oné ligt wordE diE onderwe
DaE beEekent van onEejrka4qÍgee4 eindel-
dus waakzaam en beiirai .bp . E i jh? .:- .*'

: VRAGEN
i zi jn er. wragen, mlste u uÍ, naam bi j de eLftalsamensEel lingen, eEglí-ejg:.,. daq.. Fu.l.9-{u,-;.L,9,!, ?,1,.i auguscus .lpnEakE opnemen met Ben'osse;) te1...0.70;3.298.353. . ..r, I -..i-. n;{il ,,:ti} ílÈ r:_..,t,i
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28-8
IJENS 2

RKÀW 3

zr-i' "io ]bó 'írlrsl-s vredenburch 3
11.00 LENS 2 .. - Vredenburch 2' ' 14.00 LENS 1 vredenburch 1

muaweg .'' 'h:;rl -i,-}..' .'l(:y r.-l["jtÀ
elenrinb, Leidschend.t:r ,. t lurr; t,r
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.:.!ENS 
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* "' 12 .00 RKÀvv' 9 , .;r . . .\ -: IiENS;,r8.c ''.1, .',r .' KasÈ
23-8 18:;30 .CeferiEasr 1l ,.!,. -t'IE-NS 1 disÈricEsbel(e- 19.00 r,ENS 2 . - vCS 2
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19,00 t{llhelmuB 2
12.00 of 14.00 LENS
12.00 r,ENs 2'11.00 r,ENS 3 .,
13.30 1ENS 4 .. - - RKÀW
10.30 IENS 5 - RI(AW
10.30 I,ENS 5

(BeIEonaEoernooi I{ i lhe 1mrj s ) gr r1,;r, ril
( BelEonaEoernooi j WiJ-helmug)r:r,r 1. I .,(BeltonaEoernooi wiJhelmus)
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LANGS DE SPONTEN VAN DE ZM LADDER,,,

Í,ri]i:r: ,

r!r
oErENPnOGeÀr4írl ZATERDAaSENToREN sErzoEN' 94: : 95
Datum Tiid wedstsrii d
ZEEË?aag zo-g 19.00 Àrch/oÍnds ooo. -LlN-s -c*t'
woensda! z+-8 19.30 Texas DHB 1 - rJENs L

19.30 Texas DHB 2 - LENS 2

zaEerd.ag 2?-8 11-Oo Rijswijk !9?rn99.t -'12'OO LENS 2 - RÍiqwijk 2

,.1 i

voor I,ENS 1

SENIOREN ZAAL .i i ', a,rl i' , ,'í )r \.. -", i-':".1

*"" iid' ni;"i"' .' jí'
. rEus 1, ÀE.t.enÈ z'75
QuinEus 4, RKAW 6,

Ii,:la i-,,i;'i:'" +,
3, .Bornbers 3, Engel
RKDEO 7, Westlandia

;iÈ1.4à .' .Ë li..: i:.'l
sirà"'r, H.v.Hotland 3, Noordzee 3,
3, ltesElàndia 6.

{::--oj. r

Res.2e klasse C

itfrír;-Ïa6 3" Bornbers 5, BuyEenrode 3i Engetsman 2' Groen r9od.'?1 21 
.

frË'ri""ró.örlt- s, 
-Nootà"eó 

.4 , öuintus . s,. RKDÉo 8 ,' sEv 3 , síso,'2 '- sYlrr' ?';,

ffirainingsavond.voordenieE-seIeCEiee1ft,a11àni'
doflderdacÍ 18 auqustuE, aa'Ilvano 20'30 uur'

Oliveo 2,

'.rl (!'.. rN r.i_.,,) .l

, ,,' l, -,1

J

*;'i...i.d'tÈil'. i1ï

Julí 'VAN HET JEUGPFRONT

ar-cervleen KoNTAKTFERSOONa ' '.' '-

Paul van den Steen, ChopinstÍaat Í03, 2551 SV'Don Haag, tel' 397'01'54' I

Hoofdleider A/B jeugd: Paul van den Steen HooÍdleideÍ D-jeugd:

i teleÍoon 337'01'54
HooídleideÍ C.jeugd: Arnold van dèr Donc( Hoofdleider E/F jèugd:

. 'r l. telefoon 397.65.32

..À

Edwin Kuik ,, , .

retefodh 367.73
Ruud Vereecken
telefoon 391 ,04

.00

.89

']-X ri'^.'
. n'r. !

Aíbellen voor de wedstÍiiden:
zo snel mogeíilk, doch uiteÍlijk de avond voor
Íende hoofdleider. ln uiteÍste nood nog op de
(zaterdags vanaf 8.0o uur en doordeweeks t
AÍbellen voot de tÍaininoen:
È 45 ininuten voor aanvang van de tÍaining,
vÍ8dèn/oÍoblemen:
bel in eerste instantiè de hoofdleider opl

de wedsfriid, tussen 1 8.oo en 19.oo.ur.ir, bij de desbetief-
dag van de wodstn'id op LENS, telefoon 366.13.14
30 minuten, 

.en 
niet eeÍder, vooÍ verzameltïd) ,. '. ,-

atteen.og LENS. telsÍoon.366.13.14 
-' ':. . .

"t.-;

. -j" ':','-,,"'';u':
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BL

c1

': r" ,- Í;
20 aug .;14.30
22 auof'' 18.3o
24. auo ' 19.00
2o' àuó :12 .,30
22 augr' 18 .30
24 aull , 19. OO

18 aug.Í4.00
20 iilug.. Ll.00
22 hrigi- j 1s .3 0
24 auÈ,i 17.30
20 a'uo , 14.30
22 aug 19.00
,2 5'.aug .':19 .00

Ouick Boys.ez . chuis Y'2 '..'.: r r':i 11':9,'.,
frààra*ijÍ. ar .' . . i.uiE'.i . Hose Bomën j . . .'11'99 Í9-9!91
vàro ar- . ulL .' . Nobrdweg,-i - . '18'00 (velo)

ËIiÍà*ijÉ-si. .' . . uiu . -: . HoEe Bomei' .' . rz'00 (auto)
Ëi;-ài'.-.-.... uiE . ' Nóordweg' :.- t8'00 (velo)
n'ËlrróàtUattamo .. ..,.-uit.. ^. .. terrein verburch - .12.45,,(auEo)
öï.rl-ËàÍItöi'Ï'i'i:1 ttriE;J'i'.' '' ' iv 2' :'.'.' :'- i 'to.oo1vrÉt; " '

Quick Boys C3 .. thuis v-3.'- ''';:' 13''30 7|:
.ëoÀ-Cz . Ehuis v3... . 18'oo
Juno Pc .. Ehuis v2 - - - 17'00

c2

6 - 'de twsnwue'

:,,i I ,;:,, , l
,|



c3 24 aig 2o.Oo Svpm'At
D ,1 .r, " .20,,aug,",,09..30..

.30
r QBick r
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22 aug rg
24 aug 17.30 vèIo D I

n : "t."t .1
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KasE Iënring,-te riei n vlosv3
. l . Made'síe1lIr t-v'3

u .3

.7? .L5 ' (auto)

17.00'1 auEo)
r 1 . 00-''
15.15 (auto)
09i.45 '-

í.

V,3'.'

.: I .i'

r+[t erre iÈ vr
,v2

Hoöe Bomen
.Noordweg

v.3v2

T

D2 20 aug 13.00 euick Boys D3

uiE
thuis
uit
uiÈ

Èhuis

Ehui§.uir
thuis
uiE

os rr.:ir.r6o i F :.r
,q8 ..1s
.u.0q (àuÉài
16-30 (airro)
12 .00

t

t:
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22 aug 19.00 GDA D2 r}Iui§D3/D4 20 aug r1.OO SEV D3 ,uiE,^24aug. 18.30 SvPTr Dl u20aug 09 .30 9uick Boys El Èhuis

i;Ëà.' 18.00
09.45 (auto)
17,30

.09 .0024 aug 18 .OO GDÀ E1 uE2 20 aug 09.30 euick Boys E2 rhuis
.-:. i , 24 aqgr :.j17 i 0_9., ..GDÀ, E2 ,. ,. uiE

a.t:9r ; 1*l .. t3 9, : i Quick,. Eoys E5r?': EÉuis.

09.00
.,. Mades LeiJn. .1

it
6.,r5 (au
1.00-

Eq)

E1

E'3

F2

,i3ËÈ
e11a1 ilà'

:2O
aug 18.00 Duinoord'E1

E4 20 aug 11.30 euick Boys E7
. {.?4 "aggi l._6 . O0

" 
GDÀ E3

Boys E3
. i.: : _.: Madesteiin--. :-:-."' v t, :*_

,uiÈ,{.

F1 20 aug 1ó.30 Quick24 aug 18.00 GDÀ F1
20 aug 10.30 euich Boys F7

.-.. -- 24. auq , 17. 00 GDÀ F2n
thuis L7. 15 (autov3 09.45uit , ,. "MadesEe Í.j1v.., .,i.,r f *ur (auto)

Madeàréijn

'r. i

.al{:5 .
-iÈ t 'i: Í,i

BIJZON DERH 'E.D.EN:
.,] ' l:

de opsEellingen van À1-81-c1-c2_D1' en D2 worden door de trar-ners bèkend gemaakE

." oïZbl'' *";hèir' rere'tfnis d dóor de rrèóearàiae'r".de opsEelli ngen van E1 en E2 worden gemaakE door nàsd1l Wé verlvachEen de

op.,qq !r?i-n ]nggn:,rl,rsEde opsEel]ingen van c3

de-
ir'.''

vo1
ruys!eds:.

dd--sP
L
el

E -T., assan-

cn eéÈLle,r
Theo Hoef

en E4
:'Aió fan-R. '

worden. gernaakt door'Bakkef-R. ren
,ter Linden. i We &erwachrHarrverge -ra'.'e'olsÈ-À. er eb,ibÉa ri en"

: \.1
I{.'Hendrik§-Ri KErsten-M. Kriik-M - '' Eèr lideh: ..:-G.. Ri jkeià -É.- sÈiessenè- eren -M: Vissers en.

volgende spelers C. vd Bosch-S. Bouali-M. Drosten-R . .; Hoogerheide-L. ImmersS. Kraayeveld-S.- vd Kruk-B. Lamers-V. v !oon-i{. Mulder*P. MusEerdlB: NeEten-C. Schaapveld- J. Toorenbu rg-K. Vereecken en M. Voigt.de 9ps.ré1Iingen" van. E3

(.

gen
B

eiÉ i"'à
oibpÉei
erhóÍèóM'l 

j 
i{ijh ui .7.' hi§

K. Walravens,

gaaE beginnen en

HET BEGIN >>>>>> voor de meesEe
besE we1 balen,

j eugdledei: zit de vakàitie' e

de op8E.el Ii ngen van Fl en F2 woràei3 gàmàair iriu aè vorgends"sÈeIèrs ) :.',^M, dg1
S. v'c

Àgu
en-M. de Geu.s-K. ttèndrllcs
ila-T. Àllfadi -R. Brummelk

en-P. Hoet'-B. . KeI
amp-R, Dayan:E. Deane-

og1É-Y; Kril-M. el Mat.i -..
M. Driessen-aeI

R. Nijhuis-À, Oufxighe-À. prahlads ingh-.r. de Roode-J. vd Spek-L.'SEiaub: "
i ':,, .' rr-g'irYér8-!,g eg en- D, Wi1le.

' I . ï- t. r/rÀ;'rr

over hef Heer ti
- I .J i-, _r Jl.

jd,"",,T 
SrJl vakantie.

kant beEekent heÈ-.ook vreer
r weer op, ''ba t' is

'dat. heE voetballen weer'óbÈ\ weI eie I weer.i iërik'.' ti èmand heeft Ee klagen gehad

maar aan desandere.
..... dat-'íé" toËtr-

voor de velden. i ;her. eèhLér niet. zo best gewee§È Wie de ,afgè,Ióbén week optiBpg . i"
ti

9e'rèest - heef E Èunnen 'zién dat de kivaiiteit van. önze velderi.' nog slechter is da;voorgaande aren. De grond is Èe droog en op veel laat.sen slaat vreinig.of geen graa .De werelclru iÈèrdpeIen van Den Haag,laat. óoh wàars
p

ch r.I nl Lf ,( trier' zi É rén ha.' ''.9po
InmiddeLs zijn alte Erainingen van starE gegaan voLgens ondersEaan (BEKEND I ! )trainingsschema

MÀÀNDÀG ''r,i, r.
19.45 - L8.00ruur'E-sefekÈie l,.r-i , :

1q.99'- 19.15 uur CL + C2 selekEie19.L5 ---20'.30 uui À_selekt.ie + A2/82r.u:l-t Ë!. i !-.-- ,., r.,:rlI:,, 1

DINSDÀG. '. - r,- )l ,

rg.ïb"uu. o', *' oi'".a"*rr": ''
18.00 - 19.30 uur B-selektie
tr9ElrjspÀc .+"_4y 

_,^_ ..13,30 - 14.30 uuil É3 iÈ7à E71 . J0 - L5.30 uurÈ11d.'r_klassers
15. 30 - 16.4S.:ijur.,E-,setèkEie
16,45 - 18. Oo 

-uur;Ca\+ 
c419.00 - 19.LS íui-.Clí+ C2 setekÈie19.15 - 20.30 uur À:iselekt.ie + A2/82

à":jii-À

. 
?gNpERpÀqt1L-".''. ?,-! :.,lr trt eÍ.,i,* : rI. L6.45 - 18.00 uur.Dl + D2 Belektie.. ,1S.00 - 19.15 uur g-selektie ,, ,'..' ,-'j'_,

.t:L.1 , i,h 1rri..ai.--., ,^',
:' r-

VRfJDÀ(t ' ..:ir.-... .,.,..',:"--':" ;,'
11.90 - 1g.OO uur E-sefekrié irr9."cr").,1,,17.00 - 18.30 uur D3, D4 en Ds18.30 - 19.30."uqri,À,-sslekrie-i r !. l ] ..: (:

I

U,.IENSREV|IE - 7 -.:r'j i,tr.-.,



TN UE 'u..,c g.lËiàaEst st,ond .verne 1d iï{ de ,roNc-L:ÀiÉtl' iï'aè'eb rste IJENS

c'".

'.i

Lr'Í.

Ike gÍoep
van diÈ lseizoen. vragen beI dan even naar Je hoofdleider toe.

ook de keePersEralàingen zljn,
verlopig'iaan

.inmiddels gerege ld en hèt. ondérstaànde 
' ichèmó 'houden w 1

s vari C1' L/m C4
van À1

s vàri 'si' t/rÍ,. 82 4' i"
MÀÀIIDÀG r7 .45 18.45 uur keeper

ís.oo 19.15 .uPr .kqeper
keeper19.15 20 .,45 

"
uur

DIN 17. o0
18 .00

18:00 uur
19.00

,ke
"ke

epers van D1 E/m D5
SDAG ': uuf : ePers van B1 en B2

zorq,daÈi ie zoveet moóelijÈ'aàíwezig bent'.itut j" nieÈ dan is afbelLel '"p i:*: u'*l 
'ííiëui-l 

'i. lt;anar 15..óo 91.1,.,,i. :' : ' : I

P A s F o:T O''S t N'L È't'Ë'R E N '>>>" nbg stéeds *ott"" 'u''ién aan!-ar jeugdsperers

een pasfoto onbvangen. waarom arles zolang moet duren is ons echt- pen raadsel" r\'i r i

.^\ -;d €^!-.r is nodiq voor een nieuw spererspq":" ÉË'iàali *à["n bij'àe rve '- zoÍideÍ pasje

ffiÈf iffi;.iliËià.Ëuai- Dus inleveren op r,ENs.' ; ;i ': Í,: :.1 . -. r '-' I j;

- a-kru"="r" : r.uden-M. GooE-P'..er H?ddrPul:9; Ma.ttr:r' r" 19"95-lj' Yd rooÏn 
)en

-' a-'*ru;é"tt , M.l.Essiàd 1",*,' 'o""''. -.r' 1.1 .r ': , ,, 
ta 

. , '' '"- 
]:1'.i . ii .r, ,:,, . -r, ',)t),.. .,,\. '. ; ' . .1 .1,( . '

DEvÀcATttR.EBANK,,,,.,,.nerààsgeenenrJtlrèaiuieoponze-twèevorige
í:í:":i:r glslïllï';íi{""" .*ilï:ïi::l*'t,§E'ïàe':"i§"i}rli*:i. iE iilËË"ii
;k.ie re komen. Toch "rrïEi""iJÈI=Iai''àe "araturEs-aà- 

tomenoe weken opgevilld moeEen

ïàiàó"I-pË"i "r eens nge gven over'n?'-"": 
":uË l':' 

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

- Leider bij de diverse eirtatten ar' - lz "- 82 :- cs - ci^j Dl - D4 -'D5 en een

;;É;i É-Éeu*s ' '''-'i '' 'i "- t '

- scheidsrechters t'oËi àu"iuttiàuó'-"óói de B-c en D jeugd op éen groot verd en voor

-..r r-:i'." -.' DitmogenookA/B-ieugdspelercilini'''-" : ::: i.,-,'
_ MedewerkeÍs voor de zaEerdagochEend en/of de zatserdagmiddab voor"hqr uitvoeren

. van'diverse rutr"Ià*fr!àu"-iónaom de -Èhuiswédstrii 
den op ons conprèx;

_ . Trainers voor de lage D-.jeugd alsmede "".;"Ë;-;;É;àafriaaagc:uÉ 
(E en F jeugd)

Mocht iemand inEeresse hebben neem dan ever konEakt op met Àrnorcl v'd: "
ài-i;à"r v.d. sreen (39?01s4). ,'. . ,,.,

1.

DE EERSTE WEDSTRIJDE
rraininqen weer eeh echte wedstrijd
àià"o ,ó, vrillen en de benen moeEen

É-.;;;o;;i"àa voor. we Proberen veel
Ë!sà;íàn-'*.t tle serekuies en inmidd
Ëpéren arre teams en oP 3 sepEerÈer
É-"nt t.sei', die Eijd.,,-Í,

N >>>>>> het valt' artijd Èegen om na eíkele "'-,i'j
+a onclen De baf doeE nog nieE precies wat je.zo
;:";ï;il;"";uí-àr-óài' geóraat' !a91. is. g:l:5lis d"
iÀ tialnen en Èe voetballen met lulrre' we\zrJrr

.i; ;;;i;;; alle jeusdleden al' op 27 aueustus
'Ë"gil;-Ë;;*pótit,é. zor: dat je er kL3a1 voo:''

De'E-keepe rs worden getrài"o:'ti6ot Ruud" de vries van

PooI zal op de dinsdàg
ReijEhovèn
avohd de B

alie tevfls ÀJ,!E keep
Eraining van Hans van

en D-keepers gaan Erainen.l ;

DE EERSTE UITSLAGEN:
t 5'2
z 3-7
: 0-4
. )-?
: 2-7
: 3-3

I,BNS À1 . De À- eri C keèËers kri jgen
ersErainingen cooraineert. Denn is

I,ENS ZAE1
FC Den Haag 81
Í,ENs À1
IJENS 81
I.ENS CI
I,ENS C
I,ENS D1

I,ENS À1
LENS A1
spartaan '20 À1
sDarEdan '20 81
S;arEaan '20 Cr
v-redenburch C1
spartaan '20 D1

- 8 - 'de cNsnevue'



: DÉ rEN§REVUE
t

weekblad vande , voe tbalvereniging LENSI'.ï t\68i.jaargan el)nummeÍ
25," auguslus gpi ïi1

I I.',r
'Von ii i[

'H,è
I

i

t STU UÍl ,

' 9P.l ,augustusma
", ttli roB,lgqzoEÈ!e

akte ad cci!§t öèkend da

i! uí ilt .

rrl j ii,;^rt-:.:
,.--(rtJ :; lrj .:t: Í,t i-q{í,,'-'

fi,w ,-r, r^ r r.;,,!,.1

J

íi Í'','.)r ' -r.Ít) i lai\' !.

,r.,EjÍ
ir .+:-\il- f { §J. È."{

,rl .i

. ", ï r.:11 g1 g

t ;.1i

:i 'ir,!' :r'&rl .l:..rTrr r' .q r,r,,.
. ^ -*' ïÈ"ËueïËÈöÈrt'iAii,,?,: r:,!i'h | .,, rri í-j:. . ',., r ,_r :.,
' !-.,i :'-i,qj ^_,::,... t - ;ï,""rr, 'i. -'.'

. "".'ilíi,'iÍÍ 3 eg,cPBErt;: i:i:i,:jt i
q§? xí,r'h te A:LS 'BESTUURSLID-|;J:r i:r,..". r:

!dsrgaenen,ràiJ { bqgEugSg;rfuncrle bij " LENS ,ÍnoeE neerle ggen., f"!'i Op ae hem bekende wi )ze..gat hiJ aan hoehij "20,,J aili àetèden. werd benadèrd:! ieÈé l,.,voor IJENS te doen -È:) , r 'jj,Xir; Ii; r.. , .i .:t"r,i ._,.1 .,:.J r
- l -j t, ... t. 1.,- .,- rk biÈeer: '"Ats ik rcàEaeit* 'aàn'ie'Ë! Èe:,rqip ,!tk zal .geen vqÍd.ere.àerinaeriager . 1.' ophaTenl ) moef .ilr den*e, aal2 eea.nogal, i-:Taat t eTefoonÈje, vàn oicli nraaiàb;i;;', : a,of ik.nog even^naar de overkant kon ko_
. pq?: Er"no._qFI ',{q*, aav-ibs ói,br iajË-, ,}

wonnen worden. . .1

) vàààf ;,tÉiClraóir'à.tilu,Ë-d., j.k, àèi Hàs-r ëÉ àeö
Èoea ÈoË op hedf- in .heÈ àesÈuuÍ mogel

tfir.9,q§f::tr, 7-11:ràli.-1;*,:' . a.: ;,§ .

. 
{J? g: 7o_op qgÍ,lar?p àeb i.k, rs.etee!s-;9e_ ,-. tlacht: .'waat9m, h&..ík op..díe,. bewusrË]l:.ti .

r'.)r i ,,, ,(
BedànkÈ;rdaar\roor namens allet begÈuurs_ en co!![niss ièlede_n, ..spe1ende_, en. nlgF: sp_elende;

ï èÈjfb reraas

tl
ledèn. "j ciri§ :ën ciud, ldie; jou ií de 'afgelopen Jaren hebben meegemaakÈ.

(

4'l.r':!- 'i .i
o;'1.ë{'t--.r"eirièn.-woórden.gdreprexeàr ,HeË, sb'ijt'-óÀs dat hèt,zo moet txiet. a4Cers, I SEerkÈè. ., ., . -,-: _ j .-i
Hans van der Kleij, 

r'l
voorzitt€ir':li! ' ' i!i* í'tr 1-" ,.

, l,'ó a", j :,' .,,{1.), à, _ íi-" .i

" t,

.tffi]-t
'.'= ir..i !
I1.,,.--r
' ':*ï.'-; 

--.'\

1

Agem6en8ekrstrÍi,aat SéhetldaltToto/Lotto
W.M. Kouwonhovsn .G. Kgmperman . :.,t, §J
Bram Frosstraat,2l ?Je ju{»;T61.: iOtZ+g)r t2OOZ:a r: Íi.l:.
2552 CZ Don Ha€g
'TèL: (O70)t391j24 r7zfl r;Jt Spíirilotilkànï {, i- aÍr, c.i3r:,

J,.v:d:' Lubbà]1Í, :ja r..:,,, ,,s:t!
SEKo§ekrsradàaÈ .T6l.: (O7O) 323 3b 2E
senidniri ioíiOi! a!) {oDsriiv n':o rove,rd::É rt. .Iart

i;Ï;ff*iíöf Ud,8i"=ï"fltriffl ,lï""ïï[Hi.J!,ri.:;Ér:

Jï*1il;,,i;ï,0,iï-Jf l;ilj$il,1;''',ï,3?"0;,:,
S.t!*de rondlg .:..'.
P-Bos - :"
T6l.: (O7O) 368 03 62

.",:Tl1l"' t""ga-! ::t,i'' :,1 . r,,, 1 . r,.-yggrzrrt€r: .. a..t tnl: ;;-.Ljd:-t. .. .\.rír.):.í. i.
J.M. van d6r Kl€Í A:M: CoËf " "
T.el.: (0231 28 27 65 Tel,; (O7Ol 967 10 SO
+rqrl,.1-r i.rrL i." Í:.nÍ!..{ .... :t,\ _-,

S€kroïaris:'.t.1 I ,:f!ö ) _,_( !id: ., e
W.M. Kouwenhovgn G.J. var}d8r Klsij
Tel.: (O7O) 391 2474 Tst.: (Ot74g, tet4S

...,.. rllllit)\fr1§ hïrr L.\{.$àUtË,\ "','rA.1 
.

Ponninomeaster: ! i{.
A.H. dÉ Groot .p. vEn don Ste6n
rel.: (o7o) 325 1! !§:rU$ .ifuir\ioiol s'bzöilËà" .,t'rRS1

} TEBRENEI{ E\I KU'BGEBOUW J',
Hengelolaan 600 Li ,. :,
Tel.: (O7O) 360 1g 14

1,,32 85 r,r vacaturs
'I," n)"-.1

t rr i

Tol.: (O7O) 32

Ser{oren zaalvoeibat
G.J..vdn ri3r kiaiÍ('r' §§5s:

Sd.ttls zrr€dlg

l(ONTRIBUTIE 
.BEÍAI,]ING

Postbank 336711
Rabobànk 129S24229

.: t,
Tol.; (01748) Í 8149

U;il;!"Í;à'èilï' roÍ

BARKO: Brr l(olnrnl.tl6
'Ëw. Í. ïe'n aii aörri , l
Tel.: (o7o) gàs iis za ,'

,"ËKb.I i.. : rirp'..a t

I S9l.re$.d.eg!.-rE{a_kd_6:.f ilt
A.C.J. Miltgnburg

P. van don St€en
Tel.: (O7O) 397 01 54

van de REDAKTIE
tever r]w töpij voor À""'naaà in, I t'
-.Redaktiebrievenbus, achtorin do kandne
- Hengèlolaan 981;254/. GGr Doh)Haag,
- fax: 3678862 (rot maandaÍi 17.00 uu;);

ljÈisrng.1 zijn tói mriidggavbnd mgàelilkt
UiteÍste ínlevenermijn köpij: ' ,

Maandag 20.00 uur in het klubgebouw

.:de LENSf,EVUE,

J

"r.

j
e1

.:I

T
7

I

correlatieniet g&eld, , maat naderhand q/as ik toch.. .:\lij 4aÉ- je .à
àeö ËocË èeE- à;'irrs'i
teérzàlliè Ëi:jd A:ehàd

f!,i4iet. seaaan
euke naar iE i

àeb want ik

Àd, fijn^dat", j e. ervan., geleerd
nièeil" héef E I,ENS gedurende die

,,. . : -,

a
^8j aar iè wooriiEter.'geprotiÈe erd van-l È.

''t ',;

en de" kundige en plezierige manier 9,aarop
meE iedereen in de vereniglng omging.



tas!",,, i Mear.zoals altij-d. als de nood heE 'hoogdE iq'--"'is 'le 
redding

' ' nabij. Dèze Írerd gt"i"àE" 'i;-aË-fèreoón van tfflí EolÍlilÀtl ' wim

bedanktI t wij rurrnen'Ëil"'"Ët-nuài nàtt"t'ót ''icIevèn éh'mèt '

ËËi-àïiiiu tàrE oP-dè PC oratrnerenn'
I i ' iÏ 1:r:, L ' r' .r.I rr

Ook ÀDREPàX bedanki voÓr heE bqachikbaar stellen van'een '" '
. nstand-in! PC.

namena de redaktle, Cees ÀIÈlng

"-'2 - A-;iEN§ÀEniÈ'



e$ h"fifi

tli'l

i..i: r$tri

t- .,,, OPM,E
.Éi+r.t;,i''l
' unoer-oe

RKELIJ .KÈ OPMEdKIN.. a-

-Itr
ze

4,lJ. i"
1Ieí.,wé'regelmaEig wakóp zu

C'E N \UiT§PhAKEN) ...:t.i'ri. n'|: ; ,:r*J."-i )t opmerkinÍien/uiEspraken
,,";';.r

van*
-."'(on)bekende peïsonen ciEeren en we beginnen meE deze : ...- --.-*

. 1;.*i,.i\"|ti .UTi\..l

rÀrrs EET EELE JÀÀR l4XÀlITrE WÀS,

w- Shakesoeare '
l'.:.

ZOU SPORTEN NBT ZO VER\IEIJBIIID WORDEN À!S ÍdËiiiÈ!i.;,] .. 
',.,

* 'r -. : .ii.

':r

en gonsE.
bar klaar,

:í11

VOOR C,,E S f O.TEN D E,UREN >>>>>> wac ís niet. pret.Eigef als u (met. uw kind)
op oiÈ.'èomiilék, àankomt Íèor eén training/wedstrij d en ons klubEebouw'is.open
van bedrijvigheid.'De koffie is bruin en er is muziek en.men. sEaat acht,er. de
om u een uitstekende (die LENS-èigen) service te verlenen. i ,,. . Í

. GezeUtg -n1€È !Íaar ?? L voe1t u dirékt thuis. II , 
,. -;

Dit."echter sEaat op.het punt te"verdwijnen en staat u waarschijnlijk op bepaalde

pé redeir:. te 'wuÍNlc vrijiiilligers;die een paar uurt.jes, t.ijd voor. hun club will-en vrij-.
makenomeengezeI1igebar/keukendienSt't,edraaien.

verlangd; hun barroosEer
.,, t,r.'; r 1. - 

.1r\ !..,.{11 r.r.=. 11 
. .-rtí,

dringend iersEerkinq -'"
Er wordt op dit
is overbelasE en
DiE gaat. echL ni
"oun9,: 

- 
1.: 

di" 
'

momenE van
laaÈ NIET

et meer zo
,. )._) r.. ,, I r'.

de huidige baÍ/keukèàinei'lsén Ee veel
toe dat zij nog meer uren draaien.
]anger en daarom hebben deze Ínensen

WILT U NIET VOOR GESLOTEN DEUBEN STAAN ???
' i;.t MELDT U DAN SNEL AAN !!! '11 ''' ',.,'. ,"'1, ':

,^..'' :f.t .r.a:.
Dit kunE u doeh bi: Irige v.d. Berg...zij is bijna dagetijks'op LENS Ee vinden'(zekei in
deoChEenduren}-of-be1haarevenihuis(tet.|3259,74'.-:,:
de Barkomissie (BÀRKO).,: rí ' ' ," :

W,iLT U GELD BESPARE.N?
Ëft selzocin begiàt met heE geven van."(nieuwe) regeltjes en
adíiezen om de cfub zo soepel mogelijk Èe laÈen draaie'n. , .,
Tevens wijzen we onze bezoekers ook op diverse andere zaken.
zo kóndèn enkelej autóÍíoÈi1lsEen iafgeló'pen zondag (iieer) kennis-
maken met de verkeersregels die geldèn op 

-s§oÍtspark 
ESCÀMP 1.

Zij hadden hun auEo 'over de brug' geparkeerd en heE yerbodsbord
geiegeerd. Het is n1. nieE roegeétaàn uw auto héErbpolibarÈ óË-'j
Ee ri j den.
Deze iegel is er niet voor níets,

.,.,, vaIlen ongehinderd de plaats des
is dus ook voor uw veiliqheid!'

i;-:
I

hulpdienst.en dié4en iö rioödge-
onheils te kuhnei naderenl Dit'" ,t : . r" ,.i .

wij hopen dat u zich 'hieraan wilt houden, an-
ilers wórdt. heE ' kassa' . ,... èn 'niet"., i'öÉ lsw§ .'! :\

i{tLT u NIET \/ooR GESL0TEN

DEUREN cTA lN 
'9?9LJ -t t.Ifl I r:§ir Ír.J5-' l: :l : íI.:ril 1:.,r:

udan even
eiiiewerkleraan.;;/:

a
meer into op blz. 3 van deze Íevue

'ds LENSREVUE -3-

!li

I

t,.

rl r'

t

í

4d
r"Yl'

'd-'

t: /l



t,

sg:El y- r. )i \1:t

:.§ë

coldïon op pas. 1 '
1l.;O/,' O

mrssre1 rlr,..r -.

?!:t!

ZONDAGSENIOREN

I,ENS 1
LENS 2
LENS 3

11Ffisf ;{,I':..rÍ1t':,;.
VREDENBURCH 1 4
VRE DENBT'RCH 2 1
VREDENBURCH 3 3

utrslAqË.u; 
'11,

+íT\
WEDSTRAD

ï-i- lir -lq
PROGRAMMA

i{_

svH 2
, ,'ít?l EtÍ;r{ \:.! ENS

o§ ll
61

1
I

RKÀW 12
RKAW 14

. I,ENS 7
- I,ENS 8

.1*u,....5*n-. -ï[i*
) .."r1": -

vrijd.26-8

zai.: '! 27 -8 '
zond. 28-8 1

\in'e*.. i. .

"'19'.oo- LÈNs 1--. -:-,--:- Fc Den Haag 2
-"'19.00 wilhelmus 2t.. - LENS 2

.-.==-.- rt i. ;',.:'...(BeIEonaEoernoor wrf nermus,
(BeltonaEbernobi ' t{ilhetmus ) f ii i} 'j

7.-OO h,lnn. RVC:VIOS --. LENS ,):';. .. .
..o0 of .14:,,,00 LENS I .:.,.r-.
2.00 rrENS 2 . . . . ' '

,H.de .HarÈggbeker rterreiD Laakl .
(B-eltonatoernooi wilhelmus) ; ;, ,

(Beltone!.oerg.opi vlilhelmuE) i...,

1
2
1
1
1
1
1
L4.0
12.0

dinsd'.' 30-8 L8.g
19.0

IJEN§ 5
IENS.6 .:
I,ENS 7
I,ENS 8
IENS ]. ,::
Verburch 2

,.:r.,,,j' ; 
" 

, :. :: :, .
2.O
4.0
0.0
0'. 0 3

3
3

0
0

0
0
0
0
0

I.ENS 3 RKÀW 3

Í,ENS 4ri!í.:,,. ." -ri..RKl\w18. .r . .i
RKÀW 10
RKÀW,9
wilhelmus 7
wilhelmus I

. . beker:. 2e rolde
- Í,ENS 2 r; .r.r..1

C O M P.E T I T I E :.-,:, t "':

(indien afgelop.en -di4,qdag . geÍ{onnen werd),

WEDSTRIJDPROGRAMMA

oP:STELLI.i)GEN,-
lBr,rS r i/A 3, worde door
LENS 4,t/m 8:, als. eerdel
LENS 6 met rT. Weqserman
LENS 8 zonder ,,, WiEE.ing

r,:, i -, :.'
de uiainer samengesueld
geprlbliceerd echEer r '.

,

en H. Kouwenhov.en eni met

I rli

,, L '-

) !(.1 Uh;,J; fir;iil-1r.',': ,a,ii ".4.".'...) 
r1'l.l',i r.'ir',tr ._., r ,ï,!

woénBdag 31 augustuB
19.00 r,ENS 3 . - vnEÈdNeuircH.3- : .'-.'30021s43'.. - - D.G-J. BI,YIENDrJK
zondag 4 sePE€ÍDar
14.00-R.v.C-., 1:t:.'. ..:-., LENS 1 .. . .". 1,007/52L . . il.Ttt. HÀGEMÀN

ii.oo ar,pselrsE Boys 2 - LENs 2'. .'. - - . L098./62L .,. - 'r-'vell T@RN -'
ii:óó i;Ns-l-=.-. . . - vERBITRcH 3 .'. 3063/s43 - D.M. aIDRÀDE

14.00 HBs 7. ... - LENS4... 3155/571 . N.N-l":i. .',
12.30 r,rrrHErJMUS 5 - IENS 5 ... 3L47 /.569 N-N.
l.1.oo LENS 6 . - QqrcK'..7 $.:; il. 1.Í..: 3105/s61 i :', l:i§' "r': ),'
11.00 r,ENs 7 . . . ...- ;QUrcx ll ... - - . . 1?!9/.9?9 -,r . 11.5. . :'
13.00 r.ENs 8,.1..-....,: - -,'Dt{o i0 .- 3278/644 ': ry.N. . . - -

". " ', r. ", Trainino n
: t'7"' rr .r :.'--'1

2

1

2
3
2

,.': i

Elsinq en z. Gunqor

.Í . -

R. .t

de Groot, Ee1
Heijnen, teI.
Sekeris. tel.

3is1ss0
3461098
3237130,

{.'

I,ENS 5 :
,,IIENS .5:

,.À-.
w.

_ F.

"_, 
J p'er*ïS,Tj1rntr 

.

L !G qt,ryg, Y..A
WIITHELMUS 3rr WesEVI

,':l - "i

b.s.s. s. de Nennie, tel- 3667298', r, t,i i i mqs z: , I G. Duiveetelm, Eer-'.01891 - 1

i' ,. \:1.'t,'i:-..L,
v.d. xley, t€I. '01748 : 18149, Ë.g.g. B6n 0886;'.tel.',
+ti!:r l.l-1hii,rfi !h : - ''-;-' 

^'..'.r.N' bË'ïËà'nEtNEN ;':. - 'r-. '

ieriëgf iii'vöóíÈuis'i .cér; 'àóee sgs .'

1 ,, ,, )i.:.. .,.à 't _ '!l+r..i
'3' .'".- . -.. -: i ..:

32 98353
t ,\if.

- i -r.

lr,

-4-'aeLENSREWE'
. t ..$'J: rirËli :'r.-

.l . '.

zie de,,
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U I T:S,kA G,.; oefènwédsErijd: : ÀRcH/oRNÀs - rJENs (coÍÈ;),:t4. -.4, ,

,'ii
W E D STR I J D F R Ci O AA PT M A,
tiid 'inux '-'; ' -' .'uit scheidsrechter vetd
zaterdag 27 auguaÈua' l
10.00 ''.. . .,r'. .".
dtnsdag 30 àuguÉÈus '.,-. .;,
18. {s riRCE. /ORNÀ,S r .
zaterdai 3 sèpteEber
14.30 GDÀ 1". :1. .'
14.30 DSO 4 .i. .-

RI.]SWI.]K TOURNOOI
COMPETITIEt

.'. 100s/006

LO26 /006
LOs6 /Or2

í. | ..a r.rr,

iIrI.Z. VERHOEK "i

w.B
T.N

., BRONS

. VÀN DIJK

EeI. orzÍs - iàszi

IJENS '1

IENS 1

- ],EN
J"; IIEN

s1
s2

A F S C H R lJ.V E N,,,,,> íhws r,
: LENS 2: B. v.d. Nouland,

L I O,G,!.N G.. V A N' D E,T E R R E I N E N
RI,IS!{r,fK.;
ÀRC/ORNAS

SENIO;REN-ZAAL

: SDortpark nprinses lrenet,, Schaapweg, Rijsyirijk,i Verl . waalsdorperlaan, l,lassenaar, ÈeI. 32473ag
EeI. 3 94 0912

T4ALPROGRAMMA
datum ttTd r . thuis khss; 2dal sch6idsrechtetuit
02.09
02:09

-" LENS 1
- ],ENS 2

047/BBKER
963 /RzC

, 20.30 GÀRRUND 1
- 21. L5 QUINTUS 5

OVERBOSCH rI. VERHOEF :
LOOSDUIIÍEN E..].-V. . MÀÀIiEN

Jrjilí'
LtGGtNG VAN D,E
OVERBOSCH : VlaskaÍIl) 3-5

SPORTHALLEN
' il.-. '

LOOSDUINEN r Gr. van Prinsterenlaan 76

VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPEBSOON, HooÍdleideÍ.A/B jeugd: . ..
Paul van den Steen, chopinsrÍaat 103,2àst sv olnÉaagj i8r. àgz.bi,èa

Hooídleider C-jeugd: Arnold van der Donck HooÍdleideÍ E-jeugd: Rui.rd,Véreèckén' .1 ii
teleÍoon 397.65.32

HooÍdleider D-jeugd: Edwin Kuik

. ' . -r. :' ,. ,1.9J"^f"T367.73'00

Vraqen/problemen:

. teteÍobn 391 .04.89
Ho'óÍdleider. F:ieugd::- HarÍy tèr Linden .i.,

teleÍoon 361 .61 ._43

.!í

: t.i

AÍbellen. vooÍ dè wedsÍÍiiden: i
zo snel.mogelijk, doch uiterlijk de avgnd voor de wedstiiid, tussen 18.00 én 19,0o uur,
hoofdleider. ln uiterste nood nog op dó'dag van de wedstrijd. op LENS, teleÍoon 366.1
vanaÍ,8.oj uur en doordeweeks + 30 minuten, en niet eetder, voor.veaameltijdl. ,

AÍbèllon ÈoOijdè tÍainirioèn: ' ..r.. ' '1.
t 45 minuten voor aanvang van de training, atteen op LENS, telefooà 366.1S.14 ( ' '

..,

,.J

I !n €erste instaltie de.ho-ofdleider opl

'de LENSRA IE 5,-
Ci

..''...'--'......-.;
§



WEDSTRIJDPROGRAMMA'A-B-C-D-E EN F JEUGD
l:,r,'iI'-J1 .(.J --;.5r'- r Ël'!r .... "... 'r l\ !\ 1. tr

étítet t; ! d; :" I r 
'-j -----.jEahveho leoetts uil/thuis .:.t.1 t)Àtil)tiifin^ it'tÈtrts " '

B
B

.i, , -\-.-,. ...,/ . .,..' iir'14,30 'Devjo ÀL uiÈ-
12.45 Devjo Bl uiE

.' .'" 'oó'scér,laà;)vbs ' ! 'i'iz. irj iairral

C1

.- :l
aug
aug

aug
aug
aug
aug,
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug

12.00
18 .45
13.00
r.4 . p0
18.00
r-2 .00
19 .00
11.00
18 ,30
ia'.'3ö
19.00
11,00

1
1
2

27'
27
27
)q
27
?8-
25

29
27
30
27
29
27

27
2g
27

27

28
27
28
31
27
28
31
27
28
27
29
2i-
29 r

'2i
29
27
29
27
28
31
27

0uintus- Eournooi uiE
GDÀ 82 UiT
oDB CL.r .1....uiE.
urmondia'.tiiuindoi' i' riit '
.runo rinitèa -ri '. ttruis
Quintusl- EournooÍ, :,"" uÍt
SEv C1 uit

oosteinde/wg . 11.00 (a,uro) .. ,

. Leeuwerlk/Kvrintaheul 10,45 (auÈo) '

Madest.eijn . 17.45 (fiets)
. . .. . ÀIbardasEraat,. . 1 11r.e: 1u-*"1, ;.. f. ' . : 'ii : Limburg '. ï :' t: -v2.... 17.15
.'r rr,eeuwerik/KwÍnÈsheul '., ro.+s í(auÉo)\ r I
. KasEelenring/L' dam 17.45 (auEo)

V 2 .f .r..'r q-,..10.1.51.r tqi c ? l-1: \..I.r
. ÀlbardasÈràat"- .-" "'-i7:30 (auÈo)' -l

v.2/3. .-- -13.45 -" "' t rtl

Kastelenring/L' damlr Jr 17.45i (autb)raJEr
i .' r,eiderdorp .. 09.30 (auEo) ',.

aug
aug
au9

;;
EI

c3

É2

E3

E4

E5

10.00
1.1-. 0 0
r0.00
11. 00
15.00

uiE
ult
utË'
urt, \
uit

elrs . ^aug
aug
aug
au9
aug
aug ."

vrordt door de trainer bekend gemaakt; risl,ri,lj:1!.. Í.r, r.r.,.r,, .,-r.,!. ,
vrotdt door de trainer beFend gemaakÈ;.-. -;:i;;h;;:'-'i: ;i;;;-- ói'.pËi'íà'r nlipàëornid : ra.'' Éóöt'-' Rl'de Roode +'aanvul-
rÏle=íunrii àe-§èiextiè;ï ;i': ' "'r.'!' 

Éi """ 1l'f i'i'''r''t!'1 r -' 'j"' nr 'i'' 'r" I

À. Ëfo* - e. eI Éóirsuati':-" F.'"Elkaalirí'- M. ElouarÈil -.v."v.d. .Geest o.t Lagadeau
M. Ireidekker - R, Nolten - N. Rampone - N' Siliakus - T. Yi ldi'ri.$lr:+ : aqnr{u-}ling;'
wordE door de Erainer bekend gemaàkt; ,,.-.n .i...,. : :,,, ,i,,- r,,1r.., ..i- ,1,,.; ,,et,.,,'.,. ;
vrordE door de Erainer bekend gemaakÈ; '- ..,.Ë^.,...-. ....,,,.r.
w. de Bruin - D. Hoos - R. de Klerck - N. Malouki - S. Olfrighe - ''rÍ.' Pronk -"" 'i1
M: Riedewald - H. v.d. spiegel - M. vjd. voorE - G. westerhciuE +'aàïvr:l]in§ ïàtr:

RCIJ C3
ODB C2
D-Só:1c8'
sEv c2
RCI, D1D1

D2

;i
13.3o Quintus- tourndoi 1

,-'11.00 'RCIJ D2 ....r.
fr. ob vElo-tournooi .
09-30 RCL.D3

,.11 . 00 i và1ö-tournooi
12.30 DsO D10

r.'uiEq',.i.t Ièàwerik/KwinLsheuln'i112,: 15
uiÈ . . . LeideÍdorP. .r,99.3Q
uiE . . waterÍngeí ._l,".-10 .,qq

rhuis . y2 ... 08.45
uiE ..., waEeÍingen . 10.00

thuis v2 .. 11.45

(au!,o)rb.Ir,
(auto),;
(àuEo),., j-,.

(auEo)

, . : 08.45 (auto) .- r.''. ' 'roloo'(aïio) - '
. 08.45 (auEo)
.i .à jo. oo' 

"(àuuö) i . I
. 14 .15 (auto) r'.

DSO E]
VELO-tournooi
DSó E2 . -. ",!

VELO-tournooi
ODB. EL . :.. ,.
DSO E4 .-i. ', . :'i
VELO-Eournooi .
ODB E2
DSO E7

- vElo-Eournooi .
Duinoord El .

ONDERLING
..DS9 E9 - . l'r.-". .

-..bso. srr :. :. .'

. Zoetermeer .
, waperingen .
. Zoetermeer .'.i .'watèrlngèntr .
ÀIbardaaEraat

pè*

E'i '"

aug
aug
aug
aug
,aus
9ug
aug
au9
aug
aug
au9
aug
auq
aug
au9

t0
11
15
10
11
10
19
io
19
0e

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.30

ult..
uiE .

. uiE
uiE'ult
uiE

VOETBÀI,
uit

VOETtsÀJ,
Èhuís

, ; . ,, ZoéEermeer *-..i . .

. Wateringen . .
A!.bardasf.raat

. . Zoeterneer', .l: i; §. , waEeringen .. , -

Isabellaland
OP LENS V2 ..
. .i . zoeEermeer . 'Sl -
oP Í,ENS .v 2 . ."..,:.
.-.i .v3..'.'1.

45 (auEo) .:
00 (auEo)
15 (auEo)
45' Iauto)r 'j i).
00 (auEo)'. -

oP. (a\rEo)..,. 
^.30'.r4|r...-

45 (auEo)'-:ir"r
30 i.',
00

08.
10.
14.
08:r
r 0..
09.
18.
08.:
18.
09.

E8

FI

E2

19.00
09 .30
19.00
r0.30

ONDERLING vOEllBÀL OP IJENS v2. -.. 18.30
DSO 813 .. rhuísi ',.i-. '.*i.i] v'i3 . i 1. . i:'. §.09,0b' ;: '1

ONDERLTING VOETBÀL OP LENS v 2 - ...... 18.30 r .

D8O F2 . tshuÍs v3.. i.,. 10.00 .,'"
11.00 VElo-Èournooi . uiE
14.00 oDB FI uiE
1.0.30:-l: DSO ,F5,r [i'1:. -r 1'.'ÉthuÍs
11.Oql' VEl,O-',t,óuinöoir '',.' .'" uit -.10.00 Duinoord FI . . uiE
14. o0 ODB 12 uiE

. Wateringen - l0
ÀlbardastraaÈ . r:--. 13

.v.'a* - - -'*-.. 10
. wau'erin§dn ': l. ,, 10'
IsabeIlaland *l- 

.09
Àlbard.asEraat 13

.00

.15 (auEp)

.-q0,. *; :

.00 (auEo)
100 (auto) '

.15 (auto)

?A aug ..
F3 aug

aug
27
31

' ."1:;i 'Y 'r:r
'OPSTEL.LiI:NGtEtN,: :r.'t, i1 -;:ir :i' gid

. P '.r ) .tr-
lrordE,td_qe{
wordtÈ door
s. -À'cbr -'u
M- Kilic -

. ,:O:1 :. ..--. ' Y r-: r,'. ...-,'I.i 3 r. r:i "i ';::,il

À1
B1
B2

rÍr r, r. I ic i? rl'') ;.';* ';',
de , Èrainel:,Èekend.,gP44ah!; " .., ti,:)i ,';,.r;:' .\t i:,fi L.1,ilt|l, i{
de-EÍainer bèkend qemaakt r .^ '- -':' - \

. ÀIaca - R. FeEÈoich - A. el Haddioui'- F. eI Haddioui - À. Hagedoorn
P. v.d. VaIk -,D. v. zuthem t aanvulling vanuit de setekEie;

Cl:
C2: ,
C3:'1'r:

C4t

DI:
D2:.
D3:

uit de selektie;
B. B1ans - S. Bonyanga - O. Duman - R. eI Gezeiry - O. Gokgul - T
U. Kilic - R. de Roode - O. Sensoz - T. stuivenberg - D. Unnu - D

r-,. willeyns - G. Yildirim;
-è- 1il-":tï.t1\i 'i-6- ue LwsnEwE'

D4: . Kamouni -
. Vermaat -

':? -,; 1. ..



';l i' . .r
wordt door de Erainer bekentl gemaaku; i

ir{Í' }rí:,., , ..-. A:.S,,YRHDAG GEEI!'TRIUNINC yooRDE F.SH.EKnE
El:

B2t wordc door de tra'iner bekend: gemaakt;
E33'{rRi B'ekkét, : M. ' Borst - - 'Í,. , DropDer'E' - :

ri".a' '-
r.er r,ind.e{ - l,t. Ni j}iuis. -:iM. Kuik - M.

c- Rlikèrs - R.-,Spiessens; iÍrr. - .. .' , r.i :' r\ '.ri', : _ , i.'.',, ..

ea.',-:È. ArÉfa" - A.,'el-Eörist.ati..:. J." BruysEens t- .J. da Costa -.T.-GrondsErà -.,,.,,

85: n. teh aergë - ,l'':r Dogan " M. Hendriks - R' 'Kersten -.1-gr.;;-ele,!{toYelr,- :f :.1v,9-e-r,e-n -

E6: l: Xi3i"l"o. [id:fiÏ":ï:'Berberosru --r. "o,,.i.'"-"'oi'ï. 
"o3;. '] u- 

'póï;ií l

",,..1i;.'i:Xàii,.*l'*::qi; 
:.Ë:',fi35Ë3ï3H"1"i1'*ïÀr*,i,,ei.r..l,ilh.iai: ïP§tLt,:tl_l]:

: .Í, E. l Yilq+r']m.?; o: . Gokgul i L

ss, ' s.'el eyaói''-. i..De#è'f's. ouralc r'R. ElouarEl'':.Yir!":i:g]:".r!'..9o""t''o.- !,'", 1

.. . è M. vfour,renvelder;. ..

rrl - ii. s;ilÀïr.an'p -'a. rcerójr.i - y. KuI - n.'onlit.riË:=iY' *:ft:l l.r.'9" ::odu,- , ''.I. v. d . SPek - .r ' Versteeg; I

F2: T. Ayyadi - n. oayài- I 
-JI=àu' C"r'" - .r.'r.a. cràài' I r. udirariÈs'en - P. HoeE ''i " '1

M. ei- t'tahi - R. oosterveer - À. oufrighe;
F3 r i.,i. àèr lquiru . n::Èiius;--- M': oriessei - s'' v' Gaelen- - À'' Prehradsingh -

R. v.d. Roest - L. St.raub - 
"D... 

wi]Ie'. , .:i Í..r.,,. -r' f " .1,.

NoOË: De EÍainers/leiders prObèien de Ëeams, naar ee! en gewetea. sane+ te etelTen. $oe-'---- ,raèr", er 'oveÍ a""*i,,-iS nie1 zo belangtijk.' De Ëlainer/1éidet bePaalt het
ituit ,iin stetkstè tean--9Í1.. teleurgestè\d, ho-os I dPt naq-!.lt-!-"Y9" hoor' maaÍ
d3n s1et weeË aaa tei v|èrlalten |àjtraíÀa. ; t'af t níaar ziet1. aal, àij heÈ fout
gezieï heeft. ts - - -. 't:"'- """!" '\
rÍaÈuurJijk runr u, iei.6ót àét"Qe.",tràinerlf èÍ Ae.. €t, qd- hoofdfe\id,eÍ val de i eugdkon-
Ínissje over praten. Maa\ gerust eyen Fen ats'E'Íaal(', -.- -wii pÍobeÍen ,o tiZl-*ig.iiix de.vasté .telyi -9e 

na\7 
-w1afiiJ 

we van zo, mín
*olg":l-ijx wisselingen ui'tgaan, zeker bíj C3, C4 en Di t,/n rrJ '

WILT U NIET VOOR GESLOTEN 
-'

= DEUREN STAAN ????

m;eldt u dan even
a/s',''barmedewelker àan !!,
meer. info op b7z. 3 van deze

l1', à'.-t c..ir 'i 1U

fl..!;.i ft Irlï\\l

, ,)'.\ |

::' - :"rllf- -.i:., .:,. .. :

T O lt R N O O',t E N ,lirrr Eournoóien'àijn in de voorbereiding op eèn-nieus se-izoen- "..',.

""à. a. truirr".= qoedè, qelegeriheddn om nog eens waE opsEellingen te'p{oberen- Konlend i,1 l.

*àèfénO Éebben 
-se-coirr4óoien bij OuinEPs, Urmondia en vELo' :,' - q ' Ll'ij"l

QITINTITS-IOITRNOOI >>>>>> IJENS 82,C2 (27 aug:) en.-D1 (28 aug) gaan naar 'rDe LeeuwerÍkn in
iii'i.;il;"iïï;-1.'"b;; ;q,.;;iil:'?.,Xèr':"':':",u: ïïq"::"'".',È:1:"=:?ïf:: '11" ,, ,..,: 

'

-82
-c2
-D1

, 
-Ouicr.. 

sË.ps .'-" i'lestland
:'j lYippolder .: west.ldndia
:'rl,,IipPolder_. :' KFc' 71 ' (me

ià - w:.ÈÉaraei ''en gruintus .' " , ' t r,,,r' '
- "Delfia en OuinEus. ' i.,: .. , . i ., | .,,'; ..

isjesr) :-'rQuinÈus'èó'verburch. ; . r,,-1 ,r "i.' r - 3

' aira., .. i :l , _,It:/..! rrrÍ:r
:oo uui afgelope
liígen sEaan, na

ne
heE

il hatuurlijk i{achÈ iedereen' 9p"rde t
,) wedsrÍij dÈrogramma vermeld., , ' . ,.;1;,

,).

,ó to,.,i.,ooïu., ziiri óm *l'rz
prij suitreikíng.' De oPSÈeI

[."

IIRHoNDIÀ-ÍoERNoOI >>>>>> ÍJENS C2 gaat op zaLerdag aI naar Limburg loer:le:gelY:Slq{1ïd.'
Ëöà" Ooa.-N";m een dubbeie set r,ÉwSrteàing (geen shi.ÍE) mee, een luchgbed, een

óíààp=àL, pv: uma, scr,one-iieàingl-lànoent.i:rq1, randpasra, .voetlalschoenen,. t.rai-ninss-
nak en rwee handdoeken. nËË 

-i"ïËj 
u 
-r.àii I es,oo'et ooi heb je r / 10,oO zaÈ§éId nódig''

íË"r:pràrià-:àn .óp zoiraagavond ziin jullie om t 22'00 uur Eerug.o4, LENS.: ,. ,

; -it -,:::\ jr :r...:. , ..j

VELO:IOERNOOI r.>>>i >' LENS D2,1 óa,,'8r,,ez,. e:r'.s5' F1' F2'spelen op zondag 28-ldg:q:Eus,
fràt velOtoeiilooi." Del wedstrijden'duren 2x10 .mi4uten' De' Eegenstanclers 

- 
zl'J n voor

iederéeh: wEIro,.r'QUrcKi srÉps, é., wusrr,.cNore. .De prijsuitreiking .is om 13-30 ull: laar , 
'

zi'in wii allemaal natuurlijk bij ! ,! r' : 1.1"{' td. 4,:
veét plézier. De opsÈellingen sEaan onder het wedstrll dprogramma '

j;,: , j

7'de LENSREWE'



" "^:::3ï ïr*r*,*= ïatff3r.6|t$!fi,,,ri,r"t,*r*;t0,,;r,rt';.;rld ";ï;;"un à* '

een eiàen LENsshlrt. meenemen naar de sedgtrijden- ;' tl. " ,n" ' !'.. -' ' i. r,, r...
- speleró vàh ar, sr;ór', c2,rD1, D21 . EI t/mfE8 eh Fl.'E/m.F3 krijgen egn sponeorshirc

' vàn LENS. Per EoerbeurE zullen de oudera deze shirt.s 'Ehuis lIloqt.qn wassen." i,
- atle sÉe1erà' vàn'ar t./ni 13 zorgén zelf .voor'.hun eigen LENsbroekj.e (helemaal wit).

en korènblauwe kousen (zonder witEe strepen). ' : ... ti ''l'
- spohrEurs FRBE K'rcf, spcËr op de'weimarstraat/höëk varkenboskade verkoopÈ neÈ

korEing heE enige echEe LENStenue. .1-,. ..i ; r ...?.L :. l: ,..! ; -l- :.;. ;.,i .i.i .r..:.,. i,,,-l .U .,:. .i- Í

è:a '

-,.:
K O N T R l.|aU,T I E S.rrrr>> alLe ouders tan önze- j éu§dledén hebbén een kontribuÈie-
brief onrvangen en een riómààÉèënapËkdàri' van lBp§ v.oo-i huri, zooó.. Dè vraag $ràs'om via'llr
Eàn perioaie[e overschrij;l"g àe Lànt=ibutie Èe gaan betalen'' rs'DrÍ Àr dREGEI,,D ?????
of hèeft. u de acceprgirà àI ópgestuurd'???? zo niet dan wragen wij u om snel tot ' : j::
È"t."ii.,g over. Èe .gàaí.. yoor 1-. ËepteoDer "moeÈ .qf de helft van de kónÉiibutie binnei'Í zijn
oi-àe pËrioaieke órerscËiijving àoec geregerd zijn.' '-, ..' ' i : '"' - ':-,vóoi-"ieg"r, kunr'u Eerechc] ui.i -t'targ:.nlReu;er Eel-: 3910399.t'',1,-,, ,tt,_. -. 1 l. 
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WILT U NIET VOOR GESLOTEN 
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, .' DEUREN STAAN ???I,.,.. :...,
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'meldt u dan even:' . ''

ilals barmedewerker aan
. ^."r'-irif o ep b7à. g van deze',ievue
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-r'-t-LÉNs D1
- QUICK BOYS
.. I,ENS D1
- OUICK BOYS

I,ENS À1
NÀÀI,DWÍ,TK

I,ENS 81
NAÀ!DWIiIK
GDA
HVB KÀMP
I,ENS Cl
NÀÀI,DWIJK;'
IBNS C2r'I
I,ENS C2

- QUrCK BOYS t,'! ".1o- IENS À1: .. 2
- r,eNs Bf ii ': -:ïr2- OUICK BOYS 6
- r,eNs'ei .r.'o
- rrENS. CI. . .2
- r,ENS CI 3
-. QUrCK BOYS 5

1'. - :LENS cl ..tt. 1
..r:'., T,.QUICK BOYSi.i I

- GDÀ . .'.-3

.,.12,1
l'5,o

6
4

.2
I
I
0

LENS
SBV
IJENS
IJENS
I.BNS
I.BNS
LENS
LENS

D2,

E1
82
83, - -.l
84... ,r.. -pi. '-''
F2'

',GDÀ . . .
' ITENS D3

QUICK BOYS, 
QUICK BOYS 1

" QUICK\ BOYS'J Ír 1
.,QUICK BOYS.,,:.

QUICK BOYS ].',. .

OI'ICK BOYS

-4
-3
-8
-2
-3
- .)
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'- t2 t
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1
2
3

3
I
'l
1
3 ."i
2
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ilr ",i-.'r,:,-.',',",-'.' ,, l. q\t .i, ,r :,, :. .. ,, - 7,.-.-.
Door veel Eeams is aIwèer flink gevoeÈbald. .WeI is gebleken dat lang niet iedeieen'' '*
iói"g i" vàn vakanrie. rqàr "àré àe opkomsu bij de Eiaining van de plieugd en calc4 viel
erg Éegen. IaEen we maar heE s1echte,,!,reer; van vorlg'e week woensdag de-schuld geven. .

ióÉend-weekend komen alte jeugdteams in'aktie. t{e moeten nog heel veel regelen voor- rre
L-iaarziinwoordestartvànàèkompeÈiÈie.-l{ezoekenopmomentvd4.'schrijven.!og
steeals IéideÍs voor 82, C3, D4, 84, E7 en E8. Iraten we hoPen dat het ons toch'lukE om

leiders Eèi vinden. InEeresse? Bel dan snel even nqar PauL van den steen.- zonder leider
geen voecbal vooi een: j eugdteam!É: Dat zou sneu zijn..: wij iij4 benieu{d. :-, ' ,. ' 

;

t.ensL,A:G'EN i,Í ;,,' r
l, !.. , !

",,t ,:"" _ . - ï.,_\f. . ï.'..!i -.i.r,..ii3,1i l
'(i r,i_!', :',

r.dxs Èt & E4 
* '

---.-1.......=......'...

HeC was weer een goèd begin met
Quick Boys.Es,en E7. iIe kon zie
sEeeds bij de. jongens inzat.. De
heel goed.. Tevens rierd er goed
Ook hebben'wij zeer fraaie doef
Ioop. Gà ÀLLEI{ÀÀI, ZO DOOR M 

.

Harry ter lJinden

'.:.' _: 
'_j 

:. 1 'j
mooiweertoorbefenpart,ijenvanLENsE3&E4Eegen

n dat. waE er het afgelopen seizoen was geleerd er nog
sameírverkin! en het goed naar elkaar luisÈeren.glng ,..i,'

naar dei aanwijzingén van de leider geluisterd. .1 a

punten gezien,'dit waÉ'ook sel te zien a-al het scorever-
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AlgemEsr J4rFtsriaot, -,,, ., Sskre'!.dast, Íoto/[otto
W,M. Kouw€nhov,on _: ) : G. Komporman ,a,, ,

Bram Fros_sarast ?1 t,i ' :fql.: (0174_9) 1?90?. r
2552 QZ: Don Ha!S,, .- 'rJa- r- -i 1. r,
Tel.: {O70) 351 2474 Sponsotzakon

J. v.d. Lubbe
sEKo sskrótliig:àliililil' l,rTet : 1o701r323.351 25i
senloren zqndag
senioren zoalvoatbE!. ,, -: , i qABíO; Bqr KommiÉrie
G.J. van der Kleij mw. l. van dor BeÍg
Tel.; (01748) 18149' .'.ÍI:,{Jel.: t(q7Ql 325:9.9 74,

Senioren zaterdàg EKo:
J-C. Ham Evenementen Kommissle
Tel-: (O7O) 367 96 87 mw M. van d€r Oonck' 

T€1.: (O7O) 397 65 32
JUKO: \
Sekrerariaat jeugd . ;' .: -..Trainers: 

I . 
--.f l '

.P. van den'SteeÀ. r'*i-l;-" lselektie. z-oódàg --*,-...- ..

Tel.: (O7O) 397 Ol 54 P. Bos
Tel.: (O7O) 368 03 62

SekÍeteÍiaat iedalÍie ': / , : '
A.C.J. Miltenbuíg SelelÍis zoterdag
Tel.: {O7Oi 321 32 85 vacaturo

. €, ir,

,tl.t

Lid:

Lid

.i.

G,J. van der Kleii
Tel.: (O1748) 1 8'149

' lidr '

P. vaí deí sieen ' "
Ter.: (o7o) à97 Öi s+';' J

TERREINEN EN KTUBGEEOUW
Hengelolaan 6OO

Tol.: (O7O) 366 13 14 j

sameà-itettin§ beíuur
Voorzitter:
J,M. van der Kleij
Tel.: (023) 28 27r65

Sekretari6:, ' i. r,
W.M. Kouwenhoven
Tel.i (O7Ol 391 24 74

)-l

Ponninimees.reri"".
A.H. do Groot'
Tel.: (O7Ol 325 15 50

KONÍRIBUÍIE BETALING
Postbank 33671 1

Rabobank 129924229.

van de REDAKTIE
Lever uw kopij vóór maandag in:
- Redaktiebrievenbus, achterin de kàntiriè
- Herigèlolaan'98l , 2544 GG Den' Ëlàa'g . l' :
- fax: 3678862 (tot maandag 17.0O uur);
wijzigingen zijn tot -maahdagavond mggelijk!
Uiterste inleveftèrmijnrkopij: ,:- ,', i' . ;

MaandAg 20.00 uur in het klubgebouw
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Wij vàn de tedaktie wènsen i'edereen veel
succes met voor iedereen teel'voetbal'- :
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zE STt G J AA'R')',l'1-i.,. ó9a -91,"oma..rrutterídniqo,3,aar'geJr-àG;iàÈógii+i"i:Jn-ot*,oÍ. AmandelseraaE), zo* luidde deJkop:in nDè Nieuwe .íàË"aíi""e-ËuiiË" Ë"'ïi'5-"iÈèrèn r-
nToen heE echtpaar ,Iufferiniiiis 60i jaar gèleden i
zí) -niet-vermoeden-dat.'ze zoveel-- jaren }aEer' he

sÈraat kwamen wonén konden
van de' be']

igl hÉdrtionErakC;tè,r,
angsEè11i ng

en 1,ír .11

h- dei Àmande I
t'hiddelpunt
een vijfJàïzouden zijn. Ze waren toen zelfs waE angsti9r,

[.,
om
rganiseerden èen.gÉoot'

gelegenh
2), Ànnemarii n
ia-Van' trecl e Ó 

j j !0 enI Jsbradd (9
l ij k§feest

oKasper (l
"(

TERS ZIJN GOàI .'I'NXIES T I

sekerke OJÍ
,.',,.,Í i,l hor. r.,. ',de,r:l

. '; i:,- t,i1'1

feest 'tér "r"i "r i

;_t l'\ l'.

rra

ni!'!-
:l t

-: ,-,

ar J.àr tniwe ,en becrokkeh'èr dé gehele Ànandelstrdar, ih.-'7
Met bloemen overladen nam het. viEale eàhtpa af rfuffermans dit eerbeEoon in onÈtan5ièE. í

Íi U t,

, . j\ ,'' - i - , ,ii

OBLIGATIELENING19S6

OPMERKÉ ..IJ K E O P M E R'K I N G E N (UITSPRAKEN)

eèir dè cbÈÈeÈiti'è tosbar-sË cièze:::':i..;d

.,1

{,r . n.',i',;llO i?
.J

Vcrn Het B,osEuur"

Tijdens dq' besEuursvergadering van 14 augustrJ r.rrn r,..ic tut íà"arrt de volgende . ' re,.,-. i
obligacies voór. her seizoen a993/r994 uiEgelooE: rcr.. ,.' Í-., , 'j ':

.l 1'

I .,:'-.i -..:' !,urrErera 15, 28 en 29

. i.: _r 'f ,-. - __ . . 'i" I

De bezittérs van de',è'obllgaEies worden verzocht zich te melden bij de penningmeesEgr,,...,
;". .- i.- ii\ "r .:;
, .. . l'''t''tl. , .'.'Í

WIJZIGING LIDMAATSCHAP'TIJDENS HET SEIZOEN ,>>,,, het besEuur wijsE de leden,
wetlièht ten o.yervioede, nogmaàIs op het volgei-nde. Índien tijdens het seizoen hec
lidmaatscàap torqE.,àéwijziEd,':dient diÈ Gchrift.elijk aan de secreEaris bekend gemaakt, --.te worden..-L t -.$#Àr j' .: r .,,.'-.. ,,;,; ..1.,,
rndien sprake is van tangdurigà trà=sures en c,m die redeà' n"i 'ii.i.;;="hap'i*oror
omgezet naar ínieL spelend" dient. diE schriftelijk met. opgaaf van r.eden Ee geschiede4.
tueà"Jelingen (achteràf) dat. _meE ingàng van een daEum in het. voorbijè seizoen het
lidmaat.schap dlende te wordén. gewij zigd'.worden El.et geaccepEeerd.. . ., , ..! .,, ..1L '{ .' ' . '1-'- : - "'.i. }.
viryoriirsT^uuasrAFE!,.;,ry.i-ir.,;; lt;:=, i r,.,...;, -r :,"..r :,i1r, :-,: ,,,, ..,. ,,-.,..,r-*,", l

'1r'.,,.'|.1-.!--."i:!,,.,i.'..,i,'...,,:,
De stait. van het- seizoen 7994/1995 heefu inmiddels plaaEs gevotnden; de IJENSrevue ' ,,, i

verschÍj nc..weer; .,de bàr.draait weer,'er-is-alweer vöIop geÉraind. en heE oefeirprogramma 
,is afqevrerkt, De comDeEiÈie staat. voor- de deur.' i

r,r;.ïi;';;-;.-i;iàËi-ià" de besr,uurorarer ? '--'i;ri'(jl :'iít) Íh; ;' :, -,.;.{-- ";.-i r,ri;",,r!iii,:i;;.,;,v_-l 1

- FoRr{ÀrrE BEsErrrrR >>;;íó; a" ieis"."r'" r.eden versaderr"n *Jrïà'Jri' ,l; j heE reeds:. .:

een nieuwe bes tuursformat ie *riroet op körte t.ermijn gesEalEe krijgen. LEO . STRÀIrB , draaiE .. .

ter oríënEaEie vanaf heden in heu testuur meè, welÉomt en wie.,iólgta : ....,,,".".. '."' '. 
:

ook de diverge kommÍssies hébben, naàsÈ de velen die aI druk bezig àijn, ' ireistërxing ", i
nodig. zeg nlet:Eë:s*nef- en gemakkefijk NEE; wÉ moeÈen het met.'z'n àIléri doènl.riÍ:;'' ., 1'i
we piijzenpris gelukkig;pàs . gelukkià daE .tÀÀP CoLPÀ ons de helpende hand vril'tóesteken i'
bij de foÍóadie:-perike]è-n - :. \. .rJ.. jíriLl.,'r i-Íi !.. ;L , ),. l-\ - !.,,. ,

l:"' )/"';-''':"n. '-
- DE cr,IrB -,vàN 100, >!!>>> màet echt. weer de Club'van 1óO w6;den.'' 2óals in het-eérsÉe'-
jaar. ceefru'óp bij John'vaà -deÀ r,ubbe of Hans van der Kleij. Nadere informaÈie over
eeh meer ëongrete'aanpak volgÈ. :i'.J í,f '..--. ï.-1- rDE K!{À!ITEIT.,Và.N DE,VEIiDEN.I>>>>>> blijft zorgen baren, de jaarlijkse onderhouds-
beurt tiet'' re''fuendén'6ver-'en he viarme zomermaanden deden ook _geen.goea. op velé r z+jn
nog wat graszoden ingelegd, waardoor het veld wel paé taaL in-gebruik kan- worden ,.-
genomen" iweekend 4/5' septembér) .'. i,-- ...... i ,r ,""'ï;r;,' ' '' 'r

- ÀCCOI.!!,ODÀTIE >>>>>i: daarover is nog sEeeds overleg gaande meE de gemeenEe; jammer
genoeg zondef condietei.res lEaten. De gedachÈe dat IJENS weI een pot met géId heeft. om
een wetra-v€ild. adn'tellègEen is even absurd als hets idee dat de gemeent.e.die pot wel
zou hebben. wij''b1i-jveri- doende,. ..... , rr,'.1t.-,.

,$ Íl- ï
- 2 - 'ae Lwsaer/ut -' * /
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. cre: zo-\noclige voorbereÍdÍngen .hebben g-ewerkt ! 11....r!t,
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3349 R. v.d, RoesE, F, 14-05-1988. Noordpolderkade r.1 2516 JÀ Den Haag.3350'R.'VorkiirI;. JITKO, : r2:L!-a9'75 , tet-larsÈraat. 60 ,- 2551 .I,II jltDen Hqas, tgl'. n32p2.9s+ A3351;8. :Víerling; rluko i Àrch. vl IleflandsEraat 14, 2s52 ,ZA Den Haag3352 R. Elouarti.,:.8 t07.:05-1905;

, Mogveen 3,

ÈeI.3903978

3353 S. Durak, E; 1X-'0 9 !.985 j HoogMeen 42.
ag, reI.36681

3354 À. ,Àzahnoun., C; 30-03-1982 , v.d. Neers traaÈ 216
rel...366ssö6

. .2525 Cl( DeÉ. Haag33s5.r.P.À. v.d. Linden, E. -06.:02-1986,
. vierheemski nderenstraat, 1b9,

2"544 BV .: De-n Ha
^2544 gw DeÍl,.Ha d9t

2531 CB', Den'Ha
r,el. 3 801252 l

.,J
ag','.

fí
3356 ,1. Da.CosEa, E, .i l2 -.09:1.984,,r'De

-.01-1987,
-G
G

enegEeElaan
teiteísÈraài 46

1573357 J.,r..1. d,e.pfaa ff, F
i ,2522 I'G.. Den
z5+s-'ÍC''. beri

Haag
Hààsii Í':) 32 iógt'0.,'

el. 939267ut

1-0
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l;



S:clí vooÍ teleÍoonnummers: zie de coloÍon oÈ pag' í

Seniorèn Kommissie
^ ,a ! ,-,1'rt l,\
, r, ,1 ... ..r .r;r.

- .. ía | ,,,r,Ír..

EEN NIEUW SÉ IZOEN >>>>>> het l8 zover' Her sàlzoen rg94/1995 sEaa9. oP,het'i.

punE van beginnen. De
nieE meegevaL r

eersEe sEaPPen op onze velden zijn weer gezeE en 'dat zal menigeen

heLaas en zij n, niec tsemin zullen we het. èr (woorlop ig) mee moeEen doen.

organisàrorisch zij n de. zaken inmiddeis weer bijna vo lkaa ;?,?P-dEJ ie!.r.e ;qI-f !.a.'}tr9n:' +{\.oÈ.{é

1

1e , bIi

zondag er Íreer Eegena an kunnen.
Met. u hopen wij oP een sporEíef lekker seizoen met lreinig lncidenten en aIs Pl.uvius mee

wil werken Beinig afkeuringen. tn ieder geva I succes allèmaaL -

, vrorden ook zij -verzocht,

1,.rg..11;:t. 1

.(

zhnde. ï ,tija.,"-.

a :Í
I

l slonden
PAsFo-To's' íí heE' rijLje harnen 'van sPeler s die in.Lensrevue nÍ'

vermeld, onEbraken rEen onrechEe '{méa iutpa' .,) die tarr, de spgLeïs vBn LBNS 5r voorzover
]-snog eefl pas gogil 1n, té .Ieveren.a

nog niet gedaan "rdr' v, oor lhen heE laaÈsEe
Ove rtgens heeft nog nle t iedère9n' oP ' onze bproep gereagee

e. a. 'alsnog ino rdë ce iiaken ren een Pq's foEo'" t'elgeven aan of ,,Eè Sturen naar'
signaa
cerard

lom
.van ,ner KIeiJ ; verhuls tstri'àÀ Ir, 2692' BNr'', s-Graven

WIJI\GING COLLECTIEVE ONGEUAL
de aeËking gan. cle-

LENVER,EKERINC ! ! !!! !. ;'>"'
collecEieve'ongèvaI Ienverzeke
--,- i:-- -

meE ingànE tan 1

r,ing TI à 'de xtlvB
..r l,

|,

au9ustus i .1. is
ingr ijpend gewi j zigil'. 1 i-;é": -1, 'L .i :r;r "b:

*.. ,t ,."Zligiai '
uiEsluiEend argene j vgnde i4valid

ièèft.ii_4 .. ,
E/m 18 j aar
19. E/m ,2? . jaar
wdnaf: .28 J aar,.

it

i

itelt r.E . 
g een ongeval.

' -,'r f

verzeke-rde .gofl!
, r30.000, --
Í-,8q.009.--
Í 50.000,--

i.t ir '.trt, i

i-1.1 tl

-4-'leLENSREvUE'
f: . .i§.Irri.À'j 1 '-''i



.,\

zaal rss. 20 klasBo
klaàse.- De numÍner6 12 en

Cu- \ï .t -.:1'.rl';r1tr 1!? .r-q!',:-.9r15j13r?_,7,*, .'-

:T(Í,HEr 2) , ! De 'numeÈa - 1 en 2 Dromoveren. naar
1i. desiiàdéie"n n'àài'. Crél ies .- 3è' 

-Ètad-ie.l .: ': -\i. ::.
,de "res. Ie- - -í- Àu l,, \) {l 1r..1

z o.N DAGSE IOREN §ír ? il rà(í*..,Jn-',ri! I r);1tr.!y.r{: xr!

.llÍ1,. I' '-.' r

: di'l I rwEDSTBTJDPàdOdÀlriuiA''
'i;i-I:, - ,i

- usREBqr]"J "i.,,;- I,ENS,4,
- LENS 5 .' .

'llrl'lJ'rt'r;'
..r1: ,1.I ..1' . . I.TH. HÀGEMÀ}I

. VÀII TOORN

.l_.t

.N
-., ÀÈ\T-DEÀPE| \.§,l.,v:.} .1 .:i 

rn

- !!r. ri-r:rrÍr.r* !. c.\tt r-,

.N'. ' r,,-';'1.1. ^.-e. 1 .::'

11.00 r,ENs 3 .
14.00 HBS 7 . 'Èr';i.;;.
12 . 30 WII,HBI,I.{U8 5
11.00 ÍJENS 6
11.00 LENS 7
13 .00 r,ENs I

"{Í-Íi:i.C-'"'+-1i...,i;I
u oDdàg ,il 66Pteabef : Í99atl : ' "rn . , , ','"1(; !::.r.r
14.00 R.v.c. 1.,., - IENS 1 .. L007 /52L
r.1 .00 ÀÍ,PHBNSE BOYS 2 - 

'rENS 
2 :,. L098/62L

ET

:!!È\$

. ;",-.;. 30531543- -.
.". 3156/s7L . ". .', t . st*i/s6s'". -

- QUrCK 7 ... .....I 310"5/
- QUrCK 11 . . ,".>3248/
- .Dt{o10 .r!:':'!: . 3278/
r r i-l .! "' l;: i ;

561. . =.
626:t -! t

644 *,'t1t.

J
J

.D.N

N
N
N

r/N

.N.
N.
N+ rÀ è. \í' ii h i'.,) -ilI2

3
2

,.. ,,rf,.,: Íi-t t;i)rI
: .i.4.1 1., 1 , , ... r i .;,.!j.ic .,'r. ilr,.. ...i,i. : . i.,..

PORBHOT,TE 1 1lr2/.52r . . .r.G. STRÀVER 1
D.H.L,. 2 1.095/62L M.À. TEROL ?
r,ENs 3 3063/543 w. :§TRETTITSK-I. .i iï .ï \ \n, :l .?.

ï ., 'l' Irr11, '(.' i.\r.,1' ,v
zondag 11 ssPloDb€r
14 .00 LENS 1 . ', .
10.30 LE3iIS 2 . . .
11.00 Hw 2 -.

1994

12 .00 LENS 4
11 ,00 LENS 5
11.00 SCTIEVENINGEN 4 '-t',i..12.00 TÀc190. 7
14.00 RKsvM '12

.gvl.lJ{" .u .(,!

OPSTELLINGEN

I ii i:.jrgs.,,,.,,'
; 'r.;;1;1,;;14.r;

RKSVM 7 *. :-.
HS. TE:K DHB 3 .
Í,ENS 6 ...
LENS.?;,i''1;-: r-
LENS 8.,'.1\].: : .

. -.-:-3156/571'

. 3 ]46ls69

. 3104/551

....*.." 3249/626

. . -:32s21644

-,- ; N.N
. . N.N
. N.N

-.,, N;N
. '. 'N..N

'ilr'1.- .u'r.
,ïi.'r l. )- .
:i,'ÏIY, ,/- r' 1{,

3 -"'a
I i r,rJ .. !rrr\,r!r\:-È\

IrENS
IJENS
LENS
I,ENS
LENS

t/m 3:
t./m 8:
met J.
me! M-
zonder

iÈÍ', È it I,

,IÍ. i'''

, ,i'"' ;

.'," fuani,ïid'hiéi sesetËtiiËerden : éi*è'iienderdaii 20i i0 iui
,'

lil.1, -tr I È..ir'\ 11 S q 3 lii !J j\ttít

1
4
'6
7
I

lrordE door de trainer samengesEeld '. --.! .1":.rJ
als eerder gepublÍceerd lechter: ;. - :l',,-,' I ;r. I '11..'. 

'-Wasserman rr:r. 1-i r,i,
van wa§aeq
,I. witting en H. Kouwenhoven.

'r-:-.{ I'
XcmtaktperB

'. -r L --r-C,
ói ísààI6róa zoBitagi:'c73 + jd.:i kf6y,. ltel.'pu48:--ril8149.'v rur': b3uei 6,4 r i:,:.lLlooii

' i 'i'. ,rqí4Í;' -., \, . '-r : . .ri I
t N D E L t N q-.cr O-M.P E T t T t E ---. i'.,1.i r:'U ns v' : 't ' r. ! J r. Í,rrÍbl,rolr

en ,o .:.?; xó.t;\t) rr,.r-ts:r'r'

r.EN§ 4 :. ('3":1.;"'ï1'à;"1 rl':"i"ï""ràk''i'ltwÍ"".ru". s, nxsw,.ï:'iÉ§'iz, riscj':dfvoàit'íIi''rti
È, ólrc e;'wiÍhelmus 6; RKÀw 8, cDÀ 5.., '' rrirt'1 \'rr' (1(rr !ri:\'

Trjr.:.Ëjaiiil lE§8 ri:s i,,,,§i lE'i,liii.f "l;il.,5Ëi33la1t I i';i ;;t t' i'- *-'b.s.g,' R'.* wasserman, t.el,.'. Ó79-.5iaose , t.i -Í;l \.I'iI
LENS 7 r ', ' G. Duivestelm, tel. 0-1891 :- 17943 ,.

. LENS g: R. vermaat, EeI. 3212382 r'

n'.: 't'\i,12F.. i i i.1r ,.$'- i,riifíií').1À

r.eNsi'6 ' , 
' ' (res. iè klasee à , wp ',i, 'cioàvi1éÈ s, De'iageie 2, RxÀw 7," Te weiïe" 2; ...f . ? ': I-?::-q.t. ',.: '(,-i-1' Íf .- '§,ttl

I!íEiiii;n;x"a',:r'Qdjc,(-rrg;' dutèt 'sèèpe 4:,'|tvelo:8.i,'.!' .(ru. i.í!4ï! '?1 .,r'"'"r,'. ,, .)i.:' i:,.:i " '' J:

. ÉrrcBlSlii:'i I.l l:r.ii ., rl.'r1sllt.;i:: I q3 6i.r;1. èf,.;..! .r.r ..!-:.*,3 !'ír Ír'.:it '"s',-ir {.t, -flu.i! ":Jrjr irr,rrl.,d

rlo'atrue vaiv o"Ë'1'ÍËË'd,'Ëiii'Ë*-''n" 't':rr r:ir;jd' 
:tt,';:;;:l'":,;'l;;',!...],,:i,li

R-v.C. i'p 
, ' sporEpqr.E. Pfin§qq Irene,..Rij swij\, tgr... jgqosrz :r -;i:;:l i ,

Àr,PliENSE BOYS : sporEpark De Bijlen, Àlphen a/d Rijn, t.el. 0]-720-927L3.. ,,:-. !,,ÀÈ-!L.
IIBS , r DàaI èn Bergselàan hoek Evert wl j Eem?w9g, ,.cèI .' 3686454" 'ri- l::;"r:'r
wILHELMUS ' wescviieivréó, 

-voàrnurg, e<il' sgsÉsg5-''ii 'l't"rut' I'J 
" 

I r:'r'"- ,,:''' Ii!"i:

AFSCHRIJVEN >,>>,> LENS 4: À. ale Groot, tel 3251550

'de ..- 5:,.



LANG's D E'spcintËru'. van' oÉ' t.m tAD.DER .1', 4..,J ": FS . ,i .'.í Íi,.li

WEDSTRIJDPROGRAMMA
tiid : Uil w vetd

zatordag 3 seplepDer 19 94.,. -
14.30 GDA 1.. . .
14.30DSO4. ...

14.30 I,ENS 1
11 . 45 IrENS 2

r-i!,1-í ).ii . !ri' j
rÍ:,!,, l./,, ,

L026/OO6 : .
t0s6/072

1004/006

LO26 / 006
L057 / 0L2

KroI, EeI. 3235507
v.d. Nou]and,' Eel.

'rr"l ïl íJ i il t è A i_ {t,t (} -i:.Ií.8.' BRONS - ---.
r..w;,, v$!, P*r{f ; iG.'rh I a irï, J

I,ENS 1
I,BNS 2

vroensdag 7 soPtaEber 19 94
18,30 GDS 1 .' . . ....'r, .-.. rrENS.. 1 . .. ...:.a I
zaterdag 10 sePteEbèr' 19 9{'' - =r" ''

D

.T

P

JÍPAT

KSD 1
DUINOORD 4

f

i

,,r

ö

{r

PAFSCHRIJ-VEN'i),,,'- . i: -'l
],BNS
IJENS

1:
?:

L t G G t.N G'.V A N. D.Ë; T ER R È t N E N

01718

!

-.34523.. <i ;ii

079-315591

,'.1..

.'1.., r
i'!"L

i
;11

GDÀ 3 : Madesteinweg 10;',Igosduinen, beI. f218759
DSO : Burg. v. Tuyl Sportpalk, zoetermeer OosE., wijk 22; Le!
cDs : Erasmusereg E/o Schildersgaarde, t.el. 3213213

'lVri'.i? '.1.. , "r',,j.,. i,'

"-I.i 1: I 'r il t - i.. ti.. i ,

SENIoREN':ZA'AL..t i: i .,i .: , i

itr ': I ..-:r 3 r.,r-ét, I :;l,t,r:,.$

,'1

AALPROGRAMMA

''.,1 lrl i i-§.t.
' lÏi:,t I .'i . r;

20.30 GÀRRIJND.,1
21.15 OUTNTUS 5
20.30. BIIYTENRODE
19.s9. rhÍg li l lll

. ., r LENS. 1

. .- "i,ENs 2

:*]-itt,,§LÏë3'3 -

OVERBOSCH iI. VERHOBK 
.:

I,OOSDUINEN' E.iI.'V. MAÀ}IEN -

DE VEUR, . ,N.N.
zÈionaeiiÉ:.tL rl.r.

'-1 i{ii.tl i i'i"l,:)rït

"rii.vrrl .
vrij.
maan.

02.09
02 .09
09 .09
12 .09

I't

o47 /BEt(a;R
963 lRzC
963 /RzC
963 /RzC

VAN DE SPORTHALLEN
vlaskaÍq) 3-5
Gr. van PrinsEerenlaan 76 '.'. '';
Melis Stokelaan 1201, hoek BeresEeinlaan
Prismalaan 40, ZoeEermeer

,,,..

LIGGING
OVERBOSCH
r,gosDUrNEN
ZUIDI{ÀGHE
DE VBUR

HooÍdleideÍ
:j

É.: r'u

.'1

t f-ï

l_

,i,
1\ 

"'
tfu i; f,i'

_ li.-y! inta , . VANHETJEUGDFRONT
. .-1:"..: t.Ír.. 

-, :"..:;,. .- 
r;;,- , ., 

.,; l:
ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
HooÍdÍeideÍ A/B ieugd: Paul van arëir'Stegri; ChopinStraat 103, 2551 SV Den Haag, tel' 397'O1.54

HoofdleideÍ C-jeugd: Arnold van der Donck' Hoofdleider . E-jeugd: Ruud vereecken.'t -t- ' \aietoon r39t .b+.ig1''t,r i

t^t -

I tI!,' I
eugd

telefoon 397.65.32 1

Edwin.Kuik ,..-
telefoon 367.73.O0

F-jeugd: Harry ter Linden" ÍeleÍoon 36ï .61.43
.' r ";'. --

Hoofdleide,

-'.'1 .'. , , ''" :.: !i.,4 , .. ., \-'
Aíbellen voor de wedstriiden:
zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond voor de wsdstÍijd. tussen 18,m en
hoofdleider. ln uiterste nood nog op de dag van.de wedstrijd op LENS, tele
vanaÍ 8.00 uur en doordeweeks É 30 minutsn, en niet eerdei,.voor verzam
AÍbellon vooÍ de traininoen: '.r '' ' * ri H I '
+ 45 minuten voor aanVang van dè traiÀing. atteeà op LENS, tirlefoon,366
Vraoen/orobtemen: , ' ;' .' ' .',."-,. . . ',': "-

bel in eerste instantié de hooÍdleidei opl .'.. ,,;, ..-',.'.- -' 
..,.,- j

' 1 9.T,uur,.bij de desbotrsfÍende
foon 366.1 3.14 (zaterdags

eltijd!. Í! 'Jr\'- 1'fl!àa
.13.í4

- 6'- ,do LENSREVUE,

{.

t,



.'.i,. WEDSïRIJDPROGRAMf'AA{a-B-C-O-E en F JEUGD ..rLJ,'

-,l'rt' 
" 

" 
"

otítel"i-: ilitit:m't;aanwgg I terienstairder ' :t '"' uiuthuls t'.. - " vCd/tarol,r " 1:.: .satn,;k LENS
, lr..-';- ;'.i:L '' '1';",':. r r-' :i:r:.:' ?- v.' r

:;: . ,;i

JI

À1
B1

B2
c1
a1 )

óà
c4
D1

x.

x
2

3 sept 14.30
3 sept 14'.30
5 sepE ., 19.0Q
3 sepE"r12,00
3 sepE 12.30
5 §epE 19:00
3 sepE 11.00

LaakkwarEier À1 .ttlvéro..Bt .. ..' . ."
vios 81

u Oíiiti !31 ' r"r 'i '." 5
Iraakkwart.ier C1 .

'rI'viós.'ir-1 !,r': : .. .

ulÈ
:Èhui§ 'r -
uLE . ' j,'

'thUis ' . '.

thutE . .
thuig .

,r. v. Beersstraat
. -" v 1'.". . .
Melig..StokeIaan.'

v 3 . '. . .
v1... -"i. -v.2 .:'. . '

. v1.,'..

13.00 (auro)
13,30 { ï
18...15 (vios)
11:15 - .: z
11.'30
18.15 : :i
10. 1:5
18.00 (auto)
oa-.t+ s:r'j.i.ft Qlllr?

. thuisde Ster C1

epE
CPÈ
ept

B IJ Z O N D E R H E D..E N.:- .À

ept 19.00 PoBEduiven c1 . uit .
epu::'O9,SO,,.IRVC C2 .'.: . . . . Ehuib
épt ,j 14-. 10 . -lËS C4 . r. .. ':.. . Ehuis
ept.. .12:45:. LaakkwarÈi-er Dl . r uit
ept :i. 19.00 n v.ioà D1 :"..' ...'. thuis
epÈ): 10:00 - .Jllos 'D2r ir, . , ,ult
epÈ 1 t i11. 15 !, Quiclt .D3 .,;;. .. . . .,1 uit.
ept..r 14,.00 , Crolrylie!, D3: ,' . .: uit
ept :-.10..00,{';.Quick,E1 ;.;._;-1.. ... :, uit
ePErr!13.00 j.tyi.os. El .-,.,,. - .. . thuis .

epÈ') .10 j,00 ÍVr-ede.nbyrch. E3 . . uit
epÈ 09.30 vredenburch E4 . thuis
epÈ 10.00 Quick E6 uiE.
ept 12.00 WP E2 ult,
ept 13.00 Duno E5 EhuiB, ,ept 11.00 Laakkwart.ier E5 . uit. '.\

...Madesueijn.

.' j,.i; 'V.3i .",Í.: í.:a
v 3 ..._.

.. ,J. v. BeerssErqaÈ
v 3 ...

Melis SÈokelaan
. - Sav. .Lohmanlaan
. . aiinckèri'ngsrraat
. Sav. Lohmanlaan.'V2 ..
. . vredenburchweg

,v2.-..
. Sav. Lohmanlaan
. . zuiderpark .

J"2 . ... ir. v. iBeeraafraaE

D2
D3
D a,,".
E1
E2
E3
È4
E5
E6
E7
E8

F2
F3

7s
3s
3: .s
:3,. s
5s
,3.s
'3 .s
13. s
3is
3 ,.'s
3;.s
3s
3s
3s
3s
3s
3s
3s
3s

13,
11
18
0q
10
12
09
12
09
q9
09

'ls- ,''
.15, (auto)
.15 -
. oo ' ..
.00 (auÈo)
.45 (auEo)
. oo:.(aJÈo)_
.30 .,: -l., . ,

.00 .(duto).

.00,...r.J..:.

.00 (auto)

f :1 I

.ri il

s ;r,:
,, !:,

09.30 RVC FI , thuis
11 .15 ! Laàkkwartier F2 ". r.huis :'.. . .
!.1.15 VCS,F3, ... : .' thuia.:

ir:: ''_\ -l^'

v2
v.2
v2

11.00 (auto)
12', Jg i+. ;t, I..'1§
oà r 45 (auto) tï !.:.

09. 00 ... -'..-i---
10 - 45i r-,] .'-'
10.4s : ià.. t í,1, .i

' f i;'f:li,iit-'i :^ j1 \ i.''+*
i ,:rr,,i : r.r

Í: !i

i" 'l; àÉnweiig ,leugà'kommissie .'i 'i. """ F .' Schuurinan - P .. v. d. SEeeh en R'. 'Vereecken r''
lees onderstaande kopy eens goed door -t

I

OP§TEL:LINGEN
*l::3 i -

,i. . .,

Deze keer vermeLden wij:nogmaals de meesEe opstellingen vqlledig.
de vaste opsEellingen voor diE seizoen. In hèE vervolg zullen wij
uiJzigi4gen nog. te_vermeldqn. H€efE-U vragen neem dan kontakt.op
meÈ de hoofdleide,r, :! ., ,-'..j { :..,....' i .n

, :-,tn principe zijn dit. ,
volstaan meE enkel de

: Íi.t t '';
i ; .fr .:í . --:

wordt door de Èrainer bekendgemaakÈ '-i i ''v i:':'' i ''

. - .. wordE dooi de Erainer bekendgemaakÈ. .l i .\.Í r 5, . t i. .i,i '1 i :r.:.Él .- {l ?'- s.Àcar,M.AIàèa,S.Esslad,R.Fet.Eouch,M.cokkaid;s.'Gopie, À. ef' Hdddióut,' ' '''"
F.e] Haddioul, A. Hagèdoorn. iI. P.ronk, C.Sprocke],P.v.d.VaIk en D.v,ZuEhem.', :r

, wordt door de trainer bekendqemaakÈ.
.. r" 'wordt door de trainer bèkendóemaakt.'.jt -'- À.Behar,R.v,seurddit,q.sodaanl«,gouall,F.Gàsmi,X.Iliév,,J:,Íansèn.D.pèEruc,J,,f-n.noccirÀie,u'Poot,,R..d.eRoodeenR.v.d.To1.

À.Blom,A.eI Boustati,P.Blkadiri,M.ElouartÍ.V.v.d.Ge€ist. O.Lagadeau-., ' rr 1r-'

- ., . M.Líeidekker. R.Nolten, N. Rampone, N. Siliakus en T-Yildirim.
f,:li wordE" doór. de crainei bekendgemaakt . í"''"r

' ' -' wordÈ door de crainer bekendódÍiaakc. ' :' t 'l.'t'."'r

À
B
B

c1
c2
c,3

c4
D1
D2
D3

D,4

;. W. de Bruin, Z. Blboujamai, M.v.Gaelen, D. Hoos, R.de Klerck, N.Malou_kí.,' R.Nàndpersan, S. Ou.frighe,.J. Pronk i M. Riedewald, H.v.d. Spiegef ,M.v. d.Voort
en c.wesÈerhout. À'

,. .,.-.,a.glans,S,Bo4yanga,o..Duman,R.eL cezeiry, O. Gokgul, T.Kamounl,U.Kí1ic,.-...'1.. R.dè'Roode.O,Sehsoà.t.sÈuivenberg. D.Unnu,D.vermaaÈ,Ir.l{itleijns en -' Fr 
-j rI:i..- G.. Vi1dirÍí- .i ..r...' -', ; - -.. -,. -,.§

C.v. d..Bosch, M. DrosEen, R. Hoogerheide. S.Icaayeve1d. V. v.n'öoh. w,ttutder, ' i r'

P.Must.erd, C. Schaapveld.
,,: ,,. ?i:íl"fiï$*i;t'lq"r:'p':'d'Kruk'B'Lam-xli'3'I,,"-:8","'B;,1ï."l3''51I."".i""F1f. *,'i r -i

1r? r.R.:Bdhker,M,.BorstiA.'eI)BousEaEi,L.DropperE,M.Kuik,M.Eer.Iiinden,-J,,:r.Í".,. | ï:i,
'Íl.M.Nijhui§,GJRljkers.enR.spiessen9.t:'.,\'.-..)''i'..'Ll,9..,ÉL.i:-i D.Ài3lan;R.Eën Bëige,J.Bruyst.ens,J.alalCosta,T,ciondstra,M.Guertero,':,),.:.','),
',, T.Has§an,M.v.d.Lee'en ,J.v.d.Lindèn.-' F, r ::rt l. I r. l!,,-., '. !:;". , ii" ;.

K.Àkay, O.Àldemir, V. Berberoglu, M. Boutier, G. v.Oort., J. Poncin, iI. Schild, R. SEaas t

en R. Sardj oepersad.

E1
E2

E-3 ":

E4 i
E5:

'.te LEltsf|6.vltF;" - 7;



lr

l
]. i. rl

E6

E7
E8

F1
92
F3

r . Dogan, M §Í{èidir'lÉè;nr rais ËèÍi,'u: Ëi'ciËiio?.eËl § i stàii5 ïer1e lv'eeren, M.vissers

: -^ f!"fi t -K: Bg§al, è. EverEs-io: Gokgul, S. laadou9h, À. rbrahim; s ' KalichaÍ.all,Én,r E {Yi }gif iln:lïn
,-^ -s. 

ef -ayacii, n.v.-Èunderèn,I.pèàne,s.ouràk,R.ElouaïEi,M.SaÏiog]u,R:Soesil6-""
1...;i " len M.V;outenyeld-eri ,. -| . . _rir1 . --t,i 'l-, t i:.; r.;-,.r.1 "'|t'. ', r. ,..,-., t* r,
: . ,R,.Brummelkamp,,J.v.d.Graaff,B.KeJoglU,v..4y1,BrNijhuis,V,íReuvern ,'i,,Í: ; t,
:L-.Ív, .'J.de Röode,J.tr.d.spek 9n. .r.lIe.I§Èeeg. ,i, "a y' t),' r.,''*-'- .o.oayan,e .Étiag.,u.§e Geus';È:HehdriÉsen,P.HoeE,R-ooster.?eeÈ,a.oufrighe. .. i

,en D.wiIIe. " :' , ...,.,: . .^ .1,: .,§,rri.j.; _ {.r.-.i r. ).rl . i !.:,.' ' .R.v:d.Broek,iu.Drie§se4,S.v.Gae1,en,-R.Nandpersën,A.Prah1adsipgh,- r,;..- :',.I'.Reineri.e,R.v.q,Roest qn ]jl.St.ray}_.1 . .,-.t ", , .:í, L:(..I.1 .:,: t_ : -i

SENIOREN van LENS"en AUDERS OPGELET !!!!.. >>rr>, de j eugdkoÍrmiss ie..heeft de,.
afgelop en maanden heet veel. tijd gestsoken ià.lhét zoeken naar leidqrs Íoor'de eugd--
Eeams . Iiij mó'eteh helads kón'sEaEeren dac..ee oridanks àI ohzè .tn§pannlngen

eel Íerve
-er n et in

zijn geslaagd voor alle Eeams een leider.te inden, DÍt ià Ë fend vJant (om
zonder een leider mag een jell9dteam hieE : woetba] 1en. BovendiëÉ fisl heEiöok ÍnÏet Eoed
voor een 'rtearh d1s er iederé greek een andere Le ider voor de groep sraàti xortorii: 'een t

probLeem." op 'àiÈ momenr zèèken wij 4og leiders voor IJENS B2)'Car: D4; EB én F3:- zijn er
nu echt geen senioren binnén tENS'óf'ouders vàh deze teams die misschiënr Éamen . met

I t,.1,

.,J,,::!| !

qR Nu ex3 a
ae6t-

.' -, -) r.l/ ' 1'

'l.i ,i,

, i J "r,:-. 1

iemand anderi dèze teams Írll1en gaan begeleiden ??? vlij 'hopeí Van ËeI en.ziEtènivol s a

spairníng. bij de.Eetefoohr InLeieàse: be1 dan even met. de hoofdièider ien 'de desbetref
fende klasse om en afspraak Èe maken.

,,1) . )4.-
f,l . 

"

(ir

I !11 '. i ;r . l:' .1,

l' J':r.: i
i't: i í

T.R' A'l't,N t N G E Ni .."'.i'
, '. :' . '':':lt .

LENS B 2 : .in overleg meÈ l\rno v. BtiÈters rijk ls
besloEen öm meE ingang van..volgende rdeek de trai-

?

ningen td verplaaEsen n
avond van 18.00 È/m 19.
voor julIie is dus op d
rrrachten alle spelers vb

aar dinsdag- en donderdag-
15 uur. De eerste txaining: a r1,,, !. Qll {i }:l -\ ixinsdag 5 sepEember. we ver-

gen met uiEzondering van ,f . P.ronk en C.SPr
hetzelfde Eijdst.ip. t ,,I I

n LENS 82 bij deze Erainin
ockèI wànt,die, trainen bij de selektie mee oP

i':t'r it,-:.

C,-SELEKTIE , de C-selekties zijn geformeerd. Een aanEa] spelers zijn naar tEI!*g?, i:.ir,n
gegaan t.w: R,v.Beulden,p.Bodaan,K.Bouali,F.Gasmi,J.,lansen en R.v.d.Tol. De afspiaak i-S''
óaÉ juttie op maqndagavond bij de Cz-selekEie mee btijven t.rainen en op woensdag
Ui'í'ie eióeielfta] ían È6;45 t./m 18:oo uurr..' ' . :-' 1 ii' 'n 

ni' "' ' 't 
'-r--, _ 

.t tt) I i. .,, .J_... .+ ,/!* L ,j ,.a r.l .r.lr,r(,r i __1t.. ;'.
D-SELEKTTE r ook de D- selékÈ1es I àiJ n geforrireetdi dè spelefs die afgevallen àiji'I E.,i'. z.'1:
Etboujamai, M. van GaeLen en R. Naidpérsan trainen wanaf heden bij D3'èniD4 op de " 

r'" "'
vrÍjdagavond van 17.00 EoE 18.30 uuÍ.

S P E L R E G E L W tJ Z l G l N G E N..,,,,,)'neÈ'al,s'óp het wx'-wöetijàt in"Àmerika
tri:g"" oàx, ón'iè'u.u*s tJ màten liiet JËn.aeintal Èpelreietwi3 zi§ingeà. r', ;' o

1 : Een team mag ook van een derde rvisselspeler geËruik ,i,aten 
-Àius 

àLze.voor de ' " :i
, wedsErtjd i- aangewezen bij de scheidsrechter afs inva.Ifer: doelman. Hij mag dan.'

oot uiiÀi"iiàíà oà Èè.óér "ervanien. Dit geldE bij.de j edsÍd .atteei -voor'ai',.p1 en-c1- Ín
de andere .klasse ,z ijn .5 wisse.lspqlers: EoegeqEaqr,r. .7lL-: : .-.s,.;. ;.,,,í{ | ._;. (., : ,. -.:

2 t Een sriding ,an àctrc'ereri'op een tele4§t'4nàut ïl"c' or 'rJr,à.. dar wàarbijl geen
mogelijkheid was om de ba1 Èe spelen meeE besEraf t -_ÍSId9.t met-.een rodë kaart- ' 

;-

3 : Bij twijfer, wet/gàèn birrelíi;Ë;i Loettaà sóneiasrócnter Éu in 'trèt. vdoràeel : iri
ÉàËtisiÉ; vàn di-a'anvalrènoe' partij .' ceen buitensper dus-. l r.l'': -iri.- '

vooral de'twéeoè en oerae wi. j Jlàing z;I wèI:veet discussie§. opïd*,urÉr,.' lliet doen is on's'l
advie§. Dat }eveÍE immers ook vreer gele kaarten op ein de 3iheidrechters herroepen een
genomen bes.liFsing toch. niet. ..r ,.,L; r.,i,1t._-^,r,. r r,,rr.!,,,.,: " 

,-, ._1.,.,.r : ; i,j

*. ,. .- 
-' - '"' 

"'i''.'"'_LEIDEà§''E-erF-'JEttGD'OPGEL'ETll!!,i),i uii oe'e-ieusor*à'gun'.a" leider;'r

i
I *

€

NrEr meer tussen de,spelers in . heE 
" 
vëId 'lopen. Bij de F-ieugd mocht ditlaluijd wel

rnet ingang van hët seizoen 1995/1995 mag ook dit I|.IET meel.'Dit seizoen is.een
overgangsj aar. 'waarbij dei'Ieidqrs zo min, mogelijk op he!. veld aanvrezi.g EoeÈen zijn.
een plekje cent.raal langs de lange lijn en,.probeer vanaf die plek de,speLers te
SEeunen.r'ti., r:ili' - :;."1-1,:1 .r,I ).:-, .i.1,1.-i, , Í' l .' r.,..' rr: slJ .\-'.ll-.;

Í.:i-öi_iijr. ,i : 1,

maar\:

zoek...

- ex- ailEriiielhie'



àudeÈs uruos DE LtJNltN HET KLEEDL1KA,qI "r',' bij LENS is heE sebruikerijk .raE

J" ouà"."t suirnt ae 'àr;u§téiing -gaafi ètààn. net ís hinderlijk voor de spelers en zeker
.,àor ae keepér al§ de §upportersi 'naast. tieE doel of op de zijlijn gaan staan. In de

rieeotolcaten willen r,rij itet tiefst heleinaàl geen ouders zier.. eij cle j on'§ii-Cei'r:rrb§s'eld rr

kan her, soms.nodig. zijn-daÈ-een paar opqqrs helPen bij het -aan--.en uiEkl.eden van de
soeLerb maar 'oql< t6sf. kilnÍleir- dé.r.1eidei.'s ,er voor. kiezen om diÈ 'à1Iéen'niét, de siié1ers. te :;

àËónltí"il. à". iétàèrs n:stiti inet:de sielgrs. alleien. Hij is er dan ook echE verantÍroor-
àóiijr "oor.- i 1 E',w efi'-.:'!:Í,,{} a'Í:,--. '.,, : ' !'1" " !:'':r'::' t{ -'i' ' " '

.r: È':r,'. 5rr 'Í.r^r llf,ii,..,f, r .-,r ,1,.,.'. n, . .. t-,; 
:;;:......t '-l-,---. ':-tt:,'." -: 

-POULE:lN:DELIN G.;;;r» bij.de K.N.V.B. wordt'{óór"onze ile-ugdkomriissie ieder '
;"Ir;; "";- 'io"r;iui. ingààiena ,.,i':É:'ae po,rtL-indetits "',idii'ae c"ànià; i..ts;',raÈ andère .

verehiqióqen öok doeí: Bedoelihg'ervàn. is om zo goed mogelijk gelijkwaàrdige'teams in'
een obuf'è-ië ' ràt'en spelen;]Dè afgéIo'Èen Seizoenen heeft.e.e'a. niet.zo goed .gewerkt;'' '
einö qepteÍnb,ei,kwamen, e^r. -da". :"1 ,.ngT*.Santal herindellngen, ïa.at4?, Ie.t, s?msr 19gl niet, '

soeq..l'l1i .r, .J . , ,- ':.i- .,,', !;i,,." , ,- j .''i .' i .'
voor oe. tgménde"cömpeuidie 1rs- "J à4; ootr-: gexozeo *root ' Len-.'-apd.5é'àe4par ,,'r', ;' "tr ,'' ,',' /.ri_!.r r.ir .n r..-' .rrl':.r,.,3.i c 1,1 ; ! . :.'_ . .il) --._

,l",rl.- de-compètiEie :!?rÈ .op.;3.,s-ePlember en ieder team speelt. 5, weclstrijdèn (een

r,r.:i -j -- .,: .j - i:...,, .-;: :..,
o --,..'. oan ,'otgt,Ll' eeh herindeling op sEerkte.- ' 't..r' 'I;'.* ,l , -',.r.i . t . . -i, 

.. .. ^ .. .)Í, rL Í.! :.

ïeiïolgens sSidlen de cedms weer een halve "o*pJtitle 
vàn s ieastrijden. -

' i ---. I..:
.::1 .3

'írn i" r \

'- L. rri"

;,d

-.i:l

.:_ -. t,r, '

.t1r-, -

l l; _r-l '--t

5Ér,1 J

' hierna' voigt weer ëeil ' herindèling op sterkte.

DSO El. ! ,!1,

:('

'2' 7
1 4,

Devj oÀl
Devjo 81'
GDÀ 82"
ODB C1
sEv cI
I,ENS C3 ''
SEV C2
RCI, D1I.

LËNS À1
I,ENS' B1I r,et.ls sz
I.ENS Cl
íENs c,

. RCIJ C3'LEÀis 
c4 :

IENS B1
- IENS E2

DSO 811
DSO 813

'daà 'Éöót: er- éen tiele' ibmpèEitie meE hopelijk 5 ge,li j kl.rJardÍse Eeams' waar
dah' èen:'ÈàniËioen uickomt.

,tt 1-_

:4

niet. voor' de gelektie-Eeams Àr'- Br.-c
0 compe
lenDi

t it. iewedsErijden. Deze nieuwe rq
ii soelen een qevrone requliere

gefirig geldE '
,g.gmpetitie.'

ToEaal epelen alIè'Èeams dan. Èo'ch '2
I

in'éen poule van 10,
--r..

11 of 12iploegeri.

UIT-.', EN' V'E R S L,A.G:E N
"; lli; ,. + I

U,ITSLA GEN

i:."ï,_-r 5
0

7'

DSO E2.
DSO E3

DSO E6
I.ENS ,E7
I,ENS E8
LENS F1
LENS F2
Duinoord: Fl

18)

,3

I,ENS 83 1
DSO E4 LENS E4 4' 1
Duinoord 82 LBNS E5;.. .., 12 5.

IJENS E6

4'

. -.:3

3'
7)

6 'n- 2
-,. 6

5 3

RCÍ, ' D2 -

I,ENS .D3
I,ENS D4 .

I,RNS D1r-I' LENS D2
RCL D3
DSO D10

,.2
/ r5l

í3
rd

DSO P2
DSO F3..

3,,I,ENS F

Jr

3
.5 0
1
6 4

om de.. kopy niet 'te 9root te Iat
vermeld. .De afge1ppen PeÍiode yari -rtoensdag

ieusà maar lie fsu''67 wed.striitlén.
De hoofdleiderg eq, t.rainers maakEen

door . r

eh vr;orden hebben we van elk Èeam slechts één wedstrijd
2a t,/m maandàg zs auguitus,.speelde ' onze

14

Bij welke vereniging maak je dit nu nog mee??
'echÈ. overuren om aIIe teams kompleeE in het veld

en soms was heE. résultàat Eoch .Ee weini.gce krij gen;,t!'lenig EelefoonEj e ,w€rd" gep
spelers. Nog.,snel, t!3! regelen,, n99 eye

Ieegd
n één EelefoonEj e .

..ook deze week nog ve19-qefe-n vredgtrijden en dus nog veel Eè rège1e[. ' Daarna beginE" de
compeEiEie op. 3..sepÈe!Èer e3-wordÈ .heE,allemaaI ':wat. rustiger , al§ wé Eenminst.é nog ,'
leiders vinden rvoor..82, .C3

". 
D4; E8, en F3. Lees de bovensEaande kopy maar léehs. goed '

'"vanaf deze. plek alvast. iiegn , plu-im voor de hoofdleiders' en de tràineis en ook degehe
die nu de 'Ee1éfo.on pak!. erl.:zigh aanmeldt. als
HeE mag,ook besEÍ met,'z'n ElJeëén! ! ! I . '.

Ieider vbor één van dd bóvensEaande : Eeams .

" 'ià'ilÈiisnevits' \t9 -

J

"' .r -,.: :l' i.;- I ': i.,i 
e , ,

2

i'1

,,t

t'



j"r .: )' -.:u-,, :r,. | .;,., ::: -.:,..... :1irr-."r,-111-.,r.iè;llit1Àï!\.ii-\ii p,íi[].1,;-:, .'..,ir:]'
.-r.; jíi ;r:j !-Í:,Í.r..! z.:! 'rr.- J; ii. rsl;,,:, --; .,.F i. Mlchael B en Ewee maal door Racardo-

,n 1: "I:;i, ,' ^ErE ,i;,;i';;;;"i., i" i. i.,'",1sirl" E";';q;i:sd;àà'ceaeÈija.-l'..i',.i
vERStÀa'Èu i"Iu lrg.,..,;:'"ï;tu-;-';r'q,+f,1;-3r3rr:àlc'r',.,i-,,,j'',.:r,;';;iJ,.,;,,;..,

&ÈNs c1i'à toet z'í ?irért:tqèn,,pahtsn .rí6 ,rts.
Ae ÉlÈdaalno op :i>>>>> op: een .Yri jdag'*.,' -

àvond elnd juli zaEen !trans Verhèyr en ';i.;: .
Fred cr6;ns ópareribs ereg t,e knalibèIen Í ,1

en plaruieà Ee bedenken voor traininE en
.coaching ,van..C1 .3SÈe1é-r§, (ir/erYoeT,i U § qgpeelsEiJI.. opstelling,,Poule r.
,puqe_rp., tra inings-EÈof ... :. : FoxEgr!\ .bi j la,,' -.:alles wat.bij een . Beizoen. hooit. ginE .l':
.over: tafel. Likkend aan pen.,ijsje' kwa: ,..'
Ínen we tot de conclusie'dat dë eerste .'
cwee teden van de Céén-club bekehà'iual ':l

Borst keepte emaaI niet
2. Daarna

he1
grng ,Ricàrdo

gek: Ru
keeÉen,

sE:
da

4

f,.: Ur)i'.

i!1 L

: rö ,1

agefl hgqi de
DerÈ.ien sDe
t el ftal) - 

4

4
on 1,

'hi
hii. "k
dat h

voe
ool( nog' kan keepen! ! H ij 1d

ii.,s.!i!c Íell. Ile' gingen
ding. Na 6 lra

.oP
iningen en 7

r. uit'ïeditr ijd en
I zoek".naa brei-

tballen wisten .gij .we milar
. i ' :(rI'ta, binnen 20

E

d ze ,c Iub er' ri
er maar liefst 6 uiE. {klasse hoor). we
kregen nog.veel kansen en nog meer doe]-
punEe; dóelpunE.enmakers GARY, HÀFID,
RÀNDY, MICAEL. ter r,inden en MAURICE.

leden bij. lérs vormden de
kern van he spèlers gingen

l. even . in de):wachEka. lner., zi-tt.e-n en er vJas

een grensrechÈer gestrikt . wij Íraren
:! nog ,nleÈ. teYreden en Degonnkoffie

en met een
tedenvrerfakt,ie, MeE en Eaart en

rl

LsN! rg tv§lo Tounoor=49;:o;s:19;+ij-.r'r 'r ' ' à:."ï:.í::'":::'t::::.n:i'iifi:: :ff;I""
Na de overwinnigen op oUICK BOYS, DUt-
NOORD en Dso was rr"r o"'Ëàï.Ë"iIi írr,o; -'.t, 1 we in één klap zo'n EwinÈig ouders over

w'srr.ÀNDrÀ en ourcK srspË=ËiiaËi:i"*ï :. E3 i!àEiÏ;.i3u:lÏ:"Ï:,xeii::?:à"":"*-goed verzorgE vEL'o. tournooi: Ell..1o|+_9L . 
^ Ëén-qài tàaËr rta ía" a" èèen_crub zijn..

Feij,enoord lopen ze al Ee hoDDerèn als . -? -
ze drie keer'in o" .r"et '[oËIËí=iilriËi, 

"' 
'9f haar-'steentje blj gaaE dragen' De

Eerwijr wij Í,ENs e-s geu,àón-à;i;-;;à: ' arLerbelangrijkste leden' de t3 splers 
'

sErijden per week ,o"tuuÏïËnï^" """ dus, weEen dat ze op hèeI weel manièren -

IENS E3.- vEr,o E3 (2-o) jil-àË u"."r" gesEeund en geholpen víorden bij hun

;asËÍaïËE. rqu=";í! g:i;ijl-1.1:- ii"à: i3e;,;,3'3,ài3EiirË"i::"r:íï:"Í"'nen moesten nog. g-en beetje warm draaien, :
.àà' ààr-*à"-àí.....,iii ".,.í-gËËèi,'àl-iËi".l", i:ï,::3à'"H';5"i:r*=i:::làr*Ei fl3iu i
goed overspel kwam.Michael .E.',Ir even --i"-,-'#ii t" sràan en-ttaar-"iE'tij ;";;"ï-;:- -- vee1 plezier in heE'spe1leliï 

ËËSÏ!l;*,Nos seen Ewee tetlen ,rJÈ.'ií""fiEË Ëàï weekeàd was her'vorob-be'n
meE een,zeer mooie u"ci""àiË-à."Iirit-àp voor cl; tesen oDB viel Jos qeblesseerd

2-o brachÈ. ui;; ;;;;à-;èn ÉèreidwirrisÉ ïaaeÈ hérni

isNs ui - o.s, rs-rt >>:.Iir,t_ylt:.1 ,-,,,, Ï33:.'i:XE i:Pl"!í3"15;,tiÏ.ËÏli'ï."..wqren warm gelopen d_us heE gilg gewoon-':'l iérààr.àn. àaii-vaàiÀ'." ValheóurgÍ, moe-'' -noq beter dan in de eergte wedgÈrijd,' :' Y
.;ï:,ö:Ï; ËËË"à'.Ï"aE=à5àipJàïiàli'tà.,r ders wasten shirts, bakten paÈaE.en ' .,'Íi;;-ài; é;-,ó"nËcjà. íEË"iËËï'IË"ï": r andere lekkere dinsen.,..en 14rr!
fraaie doelpunE.en van Michael. B,;Ricardo -gcapelgekken 

leden benuEten hun vrije ''
;;,M;;ri;;:---.--i:, -, --,; . zondag voor een.cripje naar rrirÈurg om . '

ibG-Eg-:-weQrr.Àaipia iz.o! 1,_il:,.iI_.-: lafl 3Ë:,iïH:g'lil"?iaiï1.ïii l3#1"q-.:
3Ëi"fl"3E""Ë3::',i39 $::5"Y:'B""5HiËÏ:: íààr.-iË "."a h";'';;;";;;;i;Ëró óà'i't't 

"iàn ,erden lemaakr a.o''ià"aíl;Ï:!à:ï U Ei 3à"ir33!,oii.ïJiÍ:;'i33,:ï i: ir.. L, Gary, Ricaido en Michael B. -Tevens l
heeft Michaer N. weer oJiI"iiàrËó 

-'iEà:"" stoïd uic l'ENserE ' die met hun aanmoe-
'JIIiiaËiYi'ËIàà"i""iEËoËil,:o:iïïi.ii".-.. .. disinsen de vermoeide, welliche hier en.
uartín v. bedank'en "oö'lr'"i"ï"ïàirËi 

- 
" .; if ' ' laar.se:13:H':.;n:à:Ï"il?9"fÍ:"§ï:i. ;

voor Lennard. '.r'.r!' !'" 1r', : r:;.. ir ' ::' ffiïËil';ËIiiaÈiàii-àJ,5pËi"i"-r,rn-ràir*ur',ràRpy, : r - ....,Í,._: , :,.... r,:í'ï;";dàii;í"IË;;.i';;rllt'-àà" àà l--
DSo E3 -iLENS E.1 (t:4)' 27-98-1994 >>> ,.iinate,.HeE i.,erd e-o en Ai-bàrài .roó.
néÈ was jammer dat heE resende maar ge- 

', ' ïà':iË=iràIiS.íàI íi.i"Ë".:su"_ *aÍme dou:-lukkig was er'niets afgekeurd. Na een ,!' ' .. Y
kleine.. 1or nirl-eEonar. n".'àIï"ïài-rÈ;i -;;' 

i 
_' 

' 
_chè 

eà eén be'oék aan éen hanÈursertenE

à;;-fiii;à"'f;"-ËËïà Ëij-a""à.:iËi Ëíài.*'' . :, vormden dèiafsluicinÓ'van'3,zeer zware r:

nend was. Maar geen ,rooà nói ,èia àr en;zeeÍ' gesladgde weken. stel; alat het- 'Í
sner 0r2 voor r,ENS. 

"u. 
É""iàur!'ï"ïà. n"r. . a coernooi s)rÍÈoLisch ig voor dit sei-.'i.

i'5: ffi'lë::ËiËËn,"öii;"i';;'s;il;;= i .',: :o?\, 
'dan.wÖÍdÈ céén dus vijfde in een

sEug tegen aan,je kon ziËn dac íe er zín' ' ' veLd van 12 ploegen en word[ her ook "f'
in hadden. En ja hoor aiIï Ëíà*'i-i'""-" rond heÈ e1ftal' zeq maar biníen de' :r I

ar sner was hel '-n. o"lËà"ïËiï.Ë"'"E'J- $É§";ï3"i^E'íEi'ïTfï,?.ï'""tn"*;, "*r""den gemaakE door: Maurice, :*' "i:,'^, 
u"' 

". "'.
t , i l,

ËEN TROTSË MOEDER

. ;l O - ald?. !F!!§nEq:rE'
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OVER NORMEN EN WAARDEN
IN DE DENKSPORT...

Wat betreft. normen en waarden is er in de
denksportwereld natuurlijk net zoveel t.e
beleven a1s bij de meer fysÍeke sporEen.
'Uit. heE veld schoppen' mag dan p1aaEs
maken voor 'een goed get.imede irrit.atie',
het doel is gelijk: men wil kosÈe wat
kost. winnen. Het kader van de normen en
waarden die een enkele speler kan hant.e-
ren wordt aangegeven door de betreffende
totale sportwereld. ÀIs het. normaal ge-
vonden wordE een doorgebroken speler te
elimineren, dan zaL daar ook op worden
getraind.

In de schaaksport vinden we in de regle-
menEen weinig over gedragsregels; de so-
ciale conErole dwingt. vanzelf toE normaal
gedrag. Als je je afgeleid voelt door de
EegensEander, dan ga je naar de
wedstrij dle ider. Die za1 een momenE af-
wachten dat de Eegenstander niet aan zet
is, hem voorzichtig benaderen en de irri-
EaEie uit.leggen. DaE is doorgaans afdoen-
de. Problemen worden alt.ijd via derden
uiEgevochEen. Ons klassieke voorbeeld van
geoorloofde psychologische tactiek: twee
beroemde schakers uiE de vorige eeuw za-
Een in de cruciaLe fase van de parEij.
OmdaE men vooraf had afgesproken tijdens
het Èoernooi niet Le roken sLeeg de span-
ning aanzienlijk Eoen een groEe sigaar
uiE de doos werd gehaald, het punt.je eraf
gesneden en de fraaie aanst.eker uit. de
vest.zak op Eafel werd gelegd. De
wedsErijdleider moesE de klacht. dat er
nieE aan de afspraken werd voldaan, over-
brengen. "Maar ik rook toch niet," was de
spaarzame reactie, "ik dreig alleen meE
roken. r'

vandaar daE een vaste uit.drukking is: de
dreiging is slerker dan de uiEvoering.

Doping
wat te denken van heE gebruik van doping? is
daE onetisch?
zou er een middel best.aan om de hersens beEer
Ee laten funcEioneren, dan zou daar door de
denksporEwereld gelijk greEig gebruik van wor-
den gemaakt. Als heE gebruik van dat wondermid-
del- nadelige gevolgen meebrengt, dan ligt de
zaak natuurlijk anders. zo heb ik wel eens on-

der invloed van sofE-drugs en sEimulerende middelen parÈijen gespeeld. Maar toen zaE ik
een half uur naar de manen van het paard Ee staren, dus daE schoot niet op. Er wordE
door de Eopschakers veel geëxperimenEeerd om tot opEimale denkpresEaties te komen.
vict.or Korchnoi probeerE het aI sinds jaar en dag met vitamine bruislabletten en repen
chocola E.ijdens de part.ij. velen gaan in een vorm van meditatÍe voor de païtij.
Maar voorlopig is nog sEeeds het beste middell
geloof in eigen kracht.

Hans Bóhm uiE: 'SporEsignaaL' 4/1994

Hans Bóhm waé lran 7970 ëot Tgao ectief a7s ihëernationaal Bchaakmeester. vaIlat 79ao is Bóbm
werkzaatn a).a joutnaTiBt. uij achreef àoeken en PubTiceetde bijdragen in dagbTaderl.

tI

LENS

Penninqmesst€r:

Samenstelling bestuur
Voorzitt6Í:
J.M. van der Klei,
Tel:. l023l 2S 27 65

A,H. de Groot
Tal.: {o7O) 325 15 50

TERREINEN EN KLUBGEBOUW
Hengelolaan 600
Tol.: (O7O) 366 13 '14

KONTRIBUTIE BETALING
Postbank 33671 1

Rabobank 129924229

Sekretariast Toto/Lotto
G. K€mperman
Tel.: (O'1 749) 12602

Sponsozaken
Do Club van 10O:
J. v.d. Lubbo
Tel.: (o7ol 323 35 25
Overig:
J.M, van der Kleii
reLi l023l 28 27 65

BARKO: Bar KommiE6io
mw. l. van d€r 8619
Tel.: (O7O) 325 99 74

EKO:
Evenementen Kommissie
mw M. van der Donck
Tel.: (0701 397 65 32

Traine16:
Soloktio zondag
P, Bos
Tel.: (0701 368 03 62

Algemeen 6ekretariaat
W.M. Kouw€nhov€n
Bram Frosstraat 21
2552 CZ Den Haag
Tel.: (O70) 391 24 74

SEKO Sekretariaat:
senioren zondag
SenioÍen zsalvoetbEl
G.J. van der Kleij
Tel.: (Ol7481 18149

Senioren zaterdag
J.C. Ham
Tel.: (O7O) 367 96 87

JUKO:
sekretaiaat ,eugd
P, van den Sts€n
Tel.: (o70) 397 01 54

SekÍetsriaat ÍedalÍie
A.C.J. Miltenburg
Tel.: {070) 321 32 85

!!r!:
G.J. van der Kloii
Tol.: (O'1748) 18149

Lid;
P, van den St€en
Tel.: (O7Ol 397 01 54

§93EEri§:
W.M. Kouwenhovon
Tel.: {o7o) 391 24 74

van de REDAKTIE
Lever uw kopij vóór maandag in:
- Redaktiebrievenbus, achterin de kantino
- Hengelolaan 9A1 ,2544 GG Den Haag
- fax: 3678862 (tot maandag 1 7.00 uur);
wiizigingen zijn tot maandagavond mogelijk!
Uiterste inlevertermiin kopij:
Maandag 20.00 uur in het klubgebouw

'de LENSREVUE'



TO EGA /VGS.C ONTR:O: L E>>">>)) a.s zondag speerE tENs 1 dit tsèlzoeri'in
de compeCiEie haar eersEe thuis$redst.ri j d. zoals gebruikelijk zatr dan' aair de iígang vair.
ons complex toegangscontrole zijn. r,èden van onie club hebben /)ai vcifóón ÍlAn dc dcldidë
lidmaatschapskaaÍt graeis EoeganE. Kan deze nieE geEoond worden, dan zult u gewoon -r

toegang moeEen betalen. Denk nieE 'ze kènnen me wel'. Tenslot.Eé vinden ex vele
veranderingen. van lidmaaLschap plaats, dus controle vooi het nieuwe seizoen. i§ besliSE
bii iedereen nodig. werkL u even mee? 

..c.

AAN HET BESTUUR EN DE LEDEN VAN LENIG en SNEL >>>>>> het is mii een sroot
vooÍrecht U te bedanken voor de gelukwenden, die mijn vrouw en ik mochÉen oÈtvlrngen bij
gelegenheid van on 60-jarig huwelijksfeesE. Inderdaad is het. een groot voorrèchÈ het.
ílaoéfpunt te zijn vooi zoTn zeldzàme vieri-ng. Het. heefE ons wat óntroerd té mogen
beleveir, daE wij-zeIfs van onze KONINGIN BÉÀTRIX haar gelukwens mochEen ervaren. Zo
iets doeE je wat! ! En Burgemeester Havermans liet zijn belangstelling voor ons blijken
door een prachEig bloemerÈoeckeE Èe zenden, zo ook ons Lenig en Snel, waaraan ik in de
Ioop der laren ontelbare uren heb gegeven, wat mij meer vreugd alan last bezorgde.
Namèns BesEuur en leden een bloemsEuk van paradijselijke schoonheid,..een sieraad. in
onze woning. DÀNK irE rrlEÍ. BESTE VRrEI{DEN I I I

mede namens mijn vrouw, P. iluffermans

E + J - T R O F E E >>>>>> gaaE ook seizoen weer van st.arE maar dan
in een andere opzeE. Àfgelopen seízoen is gebleken daE veel LENSers
er bezwaar Eegen hadden om punten Ee geven LaaE staan een verslagje
ue schrijven. ,Je zat/sEond niet op je gemak naar de wedst.rijd Èe
kijken was veel gehoorde ÍklachEÍ.

DiE seizoen wordt het anders : NIKS GEEN PUNTEN en. VERSLAG !!!

Nee, heel simpel; op u/je gemak de wedstri.jd bekijken en voor maandag aan de redakEie
drie namen van spelèrs àooigeven die in je/uw ogen boven de rest uitstaken. Dus NrET
kijken naar wie scoorE het meesE....NEE gewoon het. hele elfEal bekijken van voor-
achEerhoede EoE middenveld en de sluitpost de keeper . Simpel t.och I I !

Graag zagèn wij LENSers van jong toE troudn (we bedoelen vàn F-klasser toE ??????) die
dit ;illen doen. Interesse ?? Geef u/je even op bij de redakÈie. zelf zullen we ook
mensen benade ren. ZEG GEEN NEE...DAN MAG JE TW88....... wedstrijden doen.

de redakt ie

R.O O S T E R voor zaEerdag 10 septeinber

' s -morgens
' E -loorgens
' a -morgenB
' s -Eíddags
BIulteD

ROOSTERvooT zondag 11 seÈt.ember

's-morgeng
'E-middagg vanaf 13.00 uur

B1uÍten

vana
vana
vana
vana

7.00 uur
8.00 uur
1.00 uuE
3 .00 uur

f0
f0
f1
f1

Joop de R.
MarEine, Àstrid en .racq
Inge, Marian en Loes
,fan, Nel en Henk
ilan

Tinus en ,foop de R.
LENS 2 (3 pexs. )
PeÈer en El
Rein I
Joop en Sjaan

.we zijn op de goede weg; spontaan bood ÀN BERGENEENEGOITSIBN aan
om de BARKo te komen versterken. zij is gespecialiseerd in het
zondaggebeuren en weeL van bari{anten. vooral op dq maandag is
ze samen meE ÀNDRE KROL de smaakbepaler. Kwik & Kwek en soms
ook Kwak kunnen dit. be-amen. Àn is goed in, buiEen de aanlever-
E.ijd van kopy, de redakEie meÈ haar charme "p1at" te krijgen en
zo er voor Ee zorgen dat een en ander er toch nog russen

EEEriA

t-
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gepropt wordt.. Àndré daar-in-tegen is berucht om zijn gezellige, vlott.e babbel en de
redakE i.ebitEerballen speciaal . Kortom een prima koppel op de maandagavond.

vaak zien wij nu ook dat moeders, vaders snakkend naar een 'rbakkie!', in een prima
LENsliefde -opwel t ing acht.er de bar duiken om koffie Ee zeEEen. Nu u nog even opgeven
aIs barmedevrerker en let op TI'JDEN ZIiIN IN OVERIEG I I I

Tot sfoE een oprnerking van een alolgedraaide barmedewerker slurpend aan z'r^ koffie voor
de bar : "Ik sEa aan de goede kant eigenlijk volkomen fout.'r.

B. BAR-RET.TE

S(BIí@ Senioren
Voor teleÍoonnummers: zie de coloÍon op pag. 1aa

Komm ISSIE

UITSLAGEN.

RVC 1
ÀIPH.BOYS 2
LENS 3
HBS 7

- IJENS 1
- IrENS 2
- VERBI]RCH 3
. I,ENS 4

WIÍJHEIfiUS 5
LENS 6
LENS ?
LENS 8

1

4
1

3
1
4
5

3
1
0
1

. LENS 5
- QUICK 7
- QUICK 11
- DWO 10

-4
-2
-3
- 10

T0AtDAGSFNtOPF^l

WEDSTRIJDPROGRAMMA

zondag 11 sepÈeDber 19 94

14
IO
l1
r2
11
11
L2
14

14
11
11
10
10
11
11
13

00
30
00
00
00
00
00
00

I,ENS 1
LENS 2
IIW 2
IJENS 4
LENS 5
SCHEVENINGEN
TÀC' 90 7
RKSVM 12

4

1
1

3
2

FOREHOLTE 1
D.H.L. 2 .
I,ENS 3
RKSI.IM 7
HS TEXÀS DHB 3
LENS 6
LENS 7 .
LENS 8

70L2/s27,
709s/627,
3063/543
3L56 / 57 r
3746 /569
3LO4 /56:-
3249 /626
3282/644

J.G. STRÀVER
M.À. TEROL
W. STRELITSKI
N.N.
N. N.
N.N.
N.N.
N.N.

woenEdag 14 aepteDber 1994

18.30 ourcK 4. .- - LENS 3

zondag 18 sepleuber 1994'

300s/s43 À. CHÀRITE

elke donderdaa 20.30 uur

00
00
00
00
00
00
00
00

toL2/52L
J.097 / 62t
3063/s43
3tE6 /57t
3r46 /s69
3].05/561
3248 /626
328!/644

S. VERBANÀC
G. J. VÀN 'T EINDE
J.G. KÀPTEIN
N. N.
N.N.
D. W.G. VAN AKEN
N.N.
N.N.

sJc1.
GDS2.
I,ENS 3
WASSENAÀR 5
vt,c7
LENS 5
IJENS 7
LENS 8

I,ENS ].
I,ENS 2
QUICK STEPS 2
I,ENS 4
I,ENS 5
VERBURCH 4
VERBT'RCH 8

QUTNTUS 10

1

3

Traininq niet

OPSTELLINGEN
s1
s4
s6
s8

t/n 3
E/m I
met ,f
met. M

: wordt door
: als eerder
. wasserman
. van Í,Iassem
r .I. witting

de Erainer samengest eld
gepubliceerd echt.er:

en H. Kouwenhoven.onde

LEN
LEN
I,EN
LEN
LEN

,.1

'de LENSREVUE -3-



A-FSCHRIJVEN,,,,,, LENS 4:
],ENS 5 :
].ENS 6 :

b.g.g.
LENS 7:
LENS 8:

À
w
s
R
G
R

de GrooE, tel 32 515 50
Heijnen, tel . 34 6108I
de Nennie, t.e1. 3935935,
Wasserman, Ee1. 079-5L2056
Duivestelm, t.eI. 0189L - 17943
Vermaat, tel. 3212 3 82

KoÍrÈakEpersooÍr SenloreD zondag: G. v.d. KIay. tel. 01748 - 18149.

LIGGING VAN DE TERREINEN
Hw : van Hogenhoucklaan 37, Ee1. 324A367
SCHEVENINGEN : Houtrustweg 96, te1 . 3653131
TÀC '90 : Àagje Dekenlaan, tel. 3800419
RKSVM : SporEpark Polanen, te1 . 3680323

RVC-LENS ea de frlBae start >>>>>> en daar gingen we dan: na een oefencampagne met
wisselende successen moest de eersÈe compet iE iewedsErij d aangeEreden worden Eegen heE
vorig seizoen uiE de eersEe klasse gedegradeerde RvC. Àardige bijkomstigheid was dat.
het weekend voor de compet.itiestart. LENS de finale van het Harry de HarEogtoernooi met
1-o van dat.zetfde RvC verloor. MeE een aantal nieuwe gezichEen in de basis (Rene
Beuker, Ralrmond van Otterloo) startEe IJENS nerveus maar na 6 minuEen schudde het. a1le
schroom (misschien weI voor de rest van heE seizoen) wan zich af Èoen een diepe ba1 van
,fafl wil1em de Bruin Hans ÀponEoweil bereikÈe die de Rvc-keeper .kansloos liet (0-1).
wellicht. geschrokken van deze snelle voorsprong was het 5 minuten later a} vreer gelijk.
De verdediging fungeerde a1s "flipperkasE'r en de ba1 verdween stuiEerènd in het LENS-
doel. Nadat. Fred Spa (samen meE Hans ÀponÈoweiI de absolute uitblinker in deze wed-
sErijd) heE a1 een keer zonder resultaau meE het hoofd had geprobeerd, had hij in de
2?" minuut meer geluk met de schouder. Een voorzeE van Marco Endlich werd door hem op
deze onorEhodoxe manier verzilverd (1-2) . LENS kon maar nieL los komen van RVC wanE
t.vJee minuEen laEer was het wederom gelijk door een benuEEe strafschop van Rvc-kant (2-
2) . Na de gelijkmaker kwamen de ploegen tot de rusE nieE meer toE scoren. Marco E. en
Hans À. hadden nog goede kansen maar misten het nodige geluk in hun afronding. ook na
rusE begon LENS goed. Marco E. slalomde door de verdediging maar zijn schoE belandde op
de benen van de Rvc-keeper. En toen kwam IJENS door alweer een sErafschop voor heE eerst
op achtersÈand (52' minuuE) . Even leek heL of de formaEie van Peter Bos gebroken was,
màar iedereen pakte heE snel r,reer op wat resulLeerde in de uiteindelijke gelijkmaker
van Fred Spa. Hij was het die de ba1 oppikt.e, een aantal man passeerde en met. lÍnks
vanaf rand st.rafÀchopgebi ed keihard inknalde (3-3 70' minuuE) . À1 met. a1 een prima
wedstrijd met een uit.slag waar LENS misschien net ieEs te weinig kreeg maar waar beide
parEijen Eoch Levreden mee kunnen zijn. Het. verEoonde spel biedt zeker perspectieven
voor de rest van het seÍzoen, zeker gezien heE grote aanEal kansen dat LENS zich
schiep. zondag a.s. de sErijd tegen Foreho1Ee. wij zijn benieuwd!

MÀRCEL' 'JÀNSEN

LANGS DE SPORTEN VAN DE ZM LADDER
UITSLAGEN

GDÀ 1
lvch\Ornas 1

I,ENS 1
]JENS 1

2- 5
2- 4

DSO 4 T.ENS 2

WEDSTRIJDPROGRAMMA
tiid thuis uit wedstÍiid/DoulenÍ. IeÍ

2

veld

zaterdag 10 septerlEber 19 94
14.30 ],ENS 1 - KSD 1
11.45 LENS 2 . - 'DUINOORD 

4

woen8dag X4 Eepteltber 1994
18.30 ],ENS 1 - ZOETERMEER 1

zaterdag 17 septeaber 19 94
14.30 ARTSTON ',80 . - IENS 1
14.30 DORR 3 - LENS 2

1004/006 F. KESSELS

L026 /006
7057 / 01-2

r024/oo6
fi54 / 0r2

J. V. D. GRÀÀF
P . DÀTTHI.]N

1
3

1
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AFSCHRIJVEN,>,,,, Krol, tel. 3235507
v.d. Nouland, Ee1 . 01718 - 34523

I,ENS 1 : P

LrENS 2 : B

SENIOREN ZAAL
AALPflOGfrAMMA

dàÍ m tiíd thuis uit klasse zaal scheidsrech teÍ

vrj.j.
maan .
maan .
woen .

09.0
72.O
19.0

9 20.30 BUTTENRODE 3
9 19.00 LENS 2
9 19.00 HONSELERSD. 3
9 20.30 OIJIVEO 2

IJENS 2
SIGO 2
I,ENS 2
I,ENS 1

N.N.
N.N.
A.V
o. R.027

963 /R2C
963 /R2C
963 /R2C
9s3lRlC

DE VET'R
ZUIDHÀGHE
SOSEF
OLIVEO

D. KRIITK
DAY

LIGGING VAN DE SPORTHALLEN
ZUIDHÀGHE
DE VEUR
SOSEF
OI,IVEO

Jrrlí@
Melis stokelaan L201, hoek Beresteinlaan
Prismalaan 40, zoeE.ermeer
St.ri jphorst, Honselersdi jk
SporÈlaan 2, Pij nacker

VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
HooÍdleíder A/B jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01 .54

HooÍdleideÍ

HooÍdleider

C-jeugd:

D-jeugd:

Arnold van der Donck
telefoon 397.65.32
Edwín Kuik
telefoon 367.73.00

Hoofdleider E-jeugd: RuudVereecken
telefoon 391 .04.89

Hoofdleider F-jeugd: Harry ter Linden
telefoon 361 .61 .43

Afbellen voor e wedstÍiiden
zo snel mogelijk, doch uiterliik de avond voor de wedstrud, tussen 18.00 en 19.00 uur, bij de desbetreffende
hoofdleider, ln uiteÍste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366.13.14 (zaterdags
vanaf 8.00 uur en doordeweeks t 3O minuten, en niet eerder, voor verzameltijd)
AÍbellen voor de traiDhÍLen:
* 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, teleÍoon 366.1 3. 1 4
Vraoen/o emen:
bel in eerste instantie de hoofdleider opl

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C.D.E en F JEUGD

elftal datum aanvanq tegenstandet uit/thuis veld/terrein sam.k LENS

À 1 10
L2

B 1 10
r2

B 2 10
c 1 10

L2
c2 \0

1t
c 3 10
c 4 10
D 1 10

L2
D 2 10

11
1n

D 3 10

sepE
sepÈ
sepE
sept
sepE
sept
sept
sepE
sepE

sept
sept
sept
sepE
sepE
sept
sepf

12.30
18.30
L2.L5
18.30
12.15
11.15
18.00
14.30
19.00
L2 .45
12.30
11.00
18.00
09.30
L2.L5
18.00
t-4 . 45

thuis
thui s
uiE

thuis
uit
uit
uiE.

thuis
uit
uit
uit

thuis
uit

Ehui s
thuis
uit

thuis

11.30
L7 .45
11.00
L7 .45
11.30
09.45
17.00
13.45
18.00
11.30
11.15
10.00
17.00
08 .45
11.30
17.00
1A 1q

HBS À1
Die Haghe À1
GDÀ 81
Die Haghe 81
CromvlieE 82
DSO C1
Die Haghe Ct
BTC C1
TAC' 90 C1
ouick C3
Duindorp sv C4
DSO D1
Die Haghe D1
vredenburch D2
Foreholte D2
vios D1
vcs D2

v
v

1
2

. Madesteyn
v3

Redeïij kersEraat
. ZoeEermeer .
. ockenburgh

v2 ..
A. Dekenlaan

Sav. l,ohmanlaan
. Mezenplein

v1
. Ockenburgh

(auEo)

(uiE )
(auto)
(auto)

(auEo)
(auto)
(auEo)

(auEo)
v1
V1
Stokelaan
v3

Me ii=

'de LENSREVUE -5-



elfta1 daEum aanva teqenstander uit/Ehurtsl /terreinsam-k LENS

10
10
10
t0
10
10
IU
10
10
10
10
10

D4
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
F1
F2
F3

s

s
s
s
s
s

s

ept
ept
epE
ept
ept
ept
epf
epE
epE
ept
ept
ept

09.30
09.30
11.15
11.15
10.00
13.00
09.30
09.30
10.00
09.00
10.00
10.00

Ehuis
Ehuis
t.huis
Èhui s
uiE

thuis
thuis
uit
uit
uit
uit
uit

09.00
09.00
10.45
10.45
09.00
12.30
09.00
08 .30
09.00
08.15
09.00
09.00

HBS D6
RVC E1
Scheveningen E2
VCS E3
Duindorp sv E3
Te werve E2 .
HBS E6
HBS E7
Gravenzande sv E5
Quick F1
Cromvl iet F1
GDS F1

.. Mezenplein
v2....
v2. -.

Daal en Bergselaan
. Gem. SporEpark

Sav. Lohmanlaan
Rederij kerst.raaE

. Erasmusweg

v3
Y2
v2
v2

?i

(auEo )

(auto)
(auto)
(auEo)
(auco)
(auto)

'BIJZONDERHEDEN:
aanwezig ,feugskommissie : E. Kuik - ,J. Muns ,f,. Taal en F. Schuurman

I,EES ONDERSTÀA{DE KOPY EENS GOED DOOR

OpsEellingen aIs bekend; met uitzondering wan

O I,ENS À1
O IJENS 81
O I,ENS C3
O LENS C4

ENS D2
ENS D3

OL
OL

zonder T. Ozdemir
zonder L. van 't Ktooster
meÈ F. Gasmi
zonder A. eI Bastouti, N. Rampone (zie D3 en D4)
meE R. Nandpersan, G. $IeshouÈ
meE N. Rampone
zonder R. Nandpersan, G. Westhout (zíe C4)
meÈ À. eI BousEaEi, D. Gunay
zonder V. v. IJoon
zonder v. Reuver
met T. Endlich, A. RatEansingh
meE W. Flendrie
R. Dayan, M. de Geus , K. Hendriksen, P. HoeE,
M. e1 Mahi, R. Oosterveer, A. Oufrighe, D. Wille,
R. de WiE,
R. vd Broek, S. Cadeau, M. Driessen, S. v Gaelen,
R. Nandpersan, A. Prahladsingh, R. Rast.a,
R. vd Roest, L. SEraub.

! OL
0Í,
OL
OL
OL

ENS E1
ENS
ENS
ENS
ENS

E8
F2

O I,ENS F3

L E t D E R S A T T E N T I E rrrr» afgelopen zaterdag begon de competitie en er
moesten dus ook weer ruilformulieren ingevuld worden. DaE gaf problemen, [,anE de
onEvangen formulieren bleken in veel gevallen niet, gedeelÈeIijk of foutief ingevuld.
De HvB zal diE wel best vinden, wanE bijna elke fouE kost ons Í 2,50. Niet leuk en
ondegetd vinden wij. Daarom verzoeken wij onze leiders om y99-E de wedsErijd heL
formulier volledig in te vuIlen en te ondertekenen. Bij de À-B-c en D-jeugd moet ook de
aanvoerder voo r de wedst.rijd Eeken. P.S. vergeeE niet de grensrechter in te vullen.
cebruik hiervoor je eigen naam. Na de r^,edst.rijd moet de scheidsrechEer nog de uiEslag
invullen en het formulier ondertekenen. Grdag even aEEentie heren leiders.

HELP - HELP - HELP ,>>>>, nog sEeeds geen leider voor 82 en D4. wLJ WETEN HET

ECHT NIET MEER !! ! ! we proberen het nog EoE 17 sepEember Ee regelen. Daarna geven wij

MlNl - KEEPERSKAMP OP LENS >>>>>> in de herfstvakantie (17 & 18 oktober) een heus
profesioneel keeperskamp op }ENS. Daar rnoeEen onze keepers natuurlijk allemaal bij
zijn. voor Í 50,00 : veel trainingen, wijze lessen, video, 2 lunches en een warme
maàltiia op 18 okt.ober met als afsLuiting de finale van de penaltybokaal . Ed de Goey
zou komen, maar helaas speelE Feyenoord dan voor de Europacup en daE schijnt belangrij-
keÍ te zijn. Edward Met.god, .loop Hiele of René Stam worden nu benaderd. Interesse???
Neem dan even konEakE op meE onze keeperst.rainer Hans v. Reij Ehoven of Dennis Pool . zij
hebben de inschrij fformulieren.

de moed echE op en zijn wij genoodzaakt om het niet. zover Ee laÈen komen.
ouders, senioren of wie dan ook : be1 ens meE. PauI v.d Steen (3970154) .

OUDERS LANGS DE LIJN/IN HET KLEEDLOKAAL ,,,,,> vorige week schreven wij ièts
over in de lENsrevue. Helaas toch hier en daar ouders in heE kleedlokaal en zelfs heel
vaak ouders binnen de afrast.ering en tuid gilJ,end aan de lijn. DrT wrr,r,EN wr., NrET lll
Nogmaals laaE. de kinderen rustig voeEball-en. Heren leiders Iet er a.u.b. ook op. wij
gaan dit komende weken OOK doen.

6- 'de LENSREVUE'



OP TIJD KOMEN T>>>>> de verzamel-tijd in de LENsrevue is de tijd dat de 1eiders
met zijn'spelers VERTREKT naar heE kleedlokaal of de uiEwedsE.rijd. Nog steeds komen er
spelers (vaak steeds de zelfde) 10 à 15 minuEen te Iaat. Heel hindexlijk hoor !! Van
ons mogen de leiders vertrekken, zelfs al zijn er spelers te weinig of de Ee laat.komers
reserve zeten.

OP TIJD KOMEN KAN IEDEREEN !!!!!

LENS I en de JEUGD >rr>r> a.s zondag spelen LENS 1 (14.00 uur) en LENS 2
(10.30 uur) een TEulsvredstrij d. Hiertussen zit. voldoende ruimt.e om een voorwedstrijd Ee
spelen. DIT DOEN WE NATUURLIJK OOK !!! a.s. zondag mag LENs D2 de spiÈs afbijÈen.
Na de wedsErijd wijst de leider nog een speler aan die aIs PIIPII VÀN DE !{EEK bij IENS 1
mag blijven. De warming-up, in de dug-ouÈ en OP DE FOTO meE je favoriet.e speler,

!!!TE GEK TOCH !!!!
Om 16.00 uur kan je weer naar huis meE een oorkonde. lge rekenen op HEEL VEEIJ supporters
bij de vooRwedsE.rijd en bij ],ENS r,.

BLESSURE-LEED >>>>>> de uschade" vaIC op diÈ moment mee, maar toch vaIt. heE
voor de geblesseerde nieE mee om niet. t.e mogen voetballen. Voor FESYSÀ], GÀSMI van C3
zit de gekneusde enkel er aI vreer bijna op. Binnenkore kan hij er weer tegen aan.
VINCENT van IJOON van EL heeft. zijn hand in het. gips en REMCO REUVER van E2 heefE een
scheurÈje in heE. bot van zijn elIeboog. TÀREK HASSÀN van E4 kneusde afgelopen zat.erdag
z'n enkeI. Heel vervelnd allemaal. vanaf deze kant : VAN HARTE BETERSCHAP. xon weL
kijken zolang je nieE kan spelen hoor ! ! ! !

'T KARREWI Ef t>>>>, helaas zijn wij door de verhuizing van groent.e- en
fruithandel 'T KÀRREWIEL een goede sponsor kwijEgeraakt. Voor fruiE. groenEe, maar ook
voor kerstbomen zorgde de familie van Diemen altijd voorEreffelijk. Vanaf deze plaats
heel hartelijk bedankt en heel veel succes met de vrinkel in Bent.huizen.

U I T- en V E R S L A G E N )))))) zo, de kop is er af. De eerste kompet.iEiewedstrijden
zijn afgelopen zaterdag gespeeld. Zoa1s we vorige week aI schreven worden er door 82,
c2, c3, c4 en D2 E,/m F3 nu 5 wedstrijden gespeeld om vervolgens een herindeling te
maken. Dan nog eens 5 wedsErijden, dan weer herindelen. Tot sloE een ',echte. compeEiEie
van 10 wedstrijden met allemaal gelijkwaardige teams. Nu kan heE dus nog voorkomen datje de ene week dik winE en de andere week dik verliest.. GEEN PÀNIEK en gewoon je best
bijven doen en luisteren naar je trainer,/leider.

UITSLAGEN

Laakwart . À1
I,ENS 81
LENS 82
IJENS C1
LENS C2
IJENS C3
LENS C4
LaakkwarE - D1
vios D2
Ouick D3
CromvlieE D3

Quick E1
LENS E2
vredenb. E3
LENS E4
Quick E6
vvP E2
LENS E7
IJaakkwart. E5
Í,ENS F1
LENS F2
ÍJENS F3

- LENS À1
- Velo 81
- Quick 83
- Laakkwart.
- de SLer C1
- RVC C2
- HBS C4
- LENS D1
- I,ENS D2
- LENS D3
- LENS D4
- LENS E1
- vios E1
- I,ENS E3
- VrederÈ. E4
- IJENS E5
- IJENS E6
- Duno E5
- I,ENS E8
- RVC F1
- Laakkwart.
- vcs F3

c1

F2

2
L
7
1
7
3
3
1
0
6
5
0
9
L

11
3
1

1
1
0

-4
-3
-3_)
-1
- 13
-5
-1
-9

- LL
-1
-5
-1
-3
-6
- 11
-3
-7
-3

VERSLAGEN

LENS C1 - dè Ster CI ..1Íf:LL door een
ToESCHOITWER >>>>>> na een nerveus begin
begon het een beetje op voeEbal te tij-
ken, waarbij C2 nadrukkelijk aan de ba1
was (ook door goed sEoren) maar nieE
EoE scoren kwam. Gaandeweg de wedstrijd
werden de combinat.ies beEer en werd er
uiteindelijk gescoord. Na de rust een-
zelfde beeld, combinaEies die wel goed
Ieken, maar qua snelheid nog veel te
Iangzaam zijn. Spelvoort. zet. E ingen mag
ook wat. sneIler. Maar aL met aL een
goede start van de competitie en het
aankijken waard.

OUICK E1 - LENS E1 (0-11) door THEO >>>
na goede uitslagen in de oefenperiode
begon de conpeÈiEie. In de hoogste E-
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poule werd Q. de eerste Èegenstander. AI
snel bleek dat we een stuk sterker waren
en via goede coÍnbinaEies stond heL na 20
min. aI 0-4. Opmerkelijk was dat MICHÀEL
(zo uit de F gekomen) zich prima aanpas-
t.e en daL iedereen,bleef proberen samen
goed Ee voeEballen. .Iammer dat VINCENT
meE z'n arm in het gips deze wedstrijd
nieE. mee kon doen. volgende week maar
weer!? Het werd EensloEEe 0-11.

w" E2- LENS E6 (1-6) door THEO
wat een leuke wedstrijd was diE. De 1e
helfE ging hec aelijk op (0-0) . LENS
probeerde weer goed samen t.e spelen en
'daardoor kregen ze veel kansen. opval-
tend in dit E5-team is dat iedereen
graag naar voren wi1 en daarom is heE
heel belangrijk wat I,ÍÀTHLJS.en STEFÀN
doen. zij verdedigen uitst.ekend en mede
daarom konden ze deze wedstrijd winnen.
Jongens ik heb mooie doelpunten gezien
(ILHÀN, .KEVIN, MÀRTTN) MAAT dE VETdCdi-
gers kunen besc hulp gebruiken.

ODB E2 -LEN E3 (0-7) door EÀRRY RTiIKERS
daar stonden we dan klaar woensdagmiddag
om 3 uur bij ODB, maar waE bleek we
moesten op kunsEgras en ik dacht.'dat
wordt moeilijk voor onze jongens. Maar
wlak na heE begin van de wedstrijd kwam
er gelijk een snelIe combinaEie waaruit
HÀFIT 1-0 maakt.ie en vlug daarna GÀRY 2-
0. De 3 MICHÀEL'S hielden achter goed
alIes dichE zodat we zelf uiE voorzetten
van GÀRY, MÀURICE 3-0 en RICÀRDO 4 en 5-
O maakten, zodat we een makkelijke par-
tij hadden. Na nog meer mooi combinacie-
werk op dit snelle veld werd het 6 en 7-
O. Ons hele team speelden Eoch heel mak-
kelijk op dit kunsEgras. De ouders van
ODB werden er stil van en ik genoot a1s
j ulli e invalleider.
vr6dénb. E3 - LENS E3 1- s) door .HÀRRY

door de zeer goede organisatie aan de
kanc van vredenburg, kon na 25 min
oponthoud eindelijk onze eerste compe-
Eicie wedstrijd beginnen. In de le helfE
ging het nog gelijk op, maar coen in de
t.weede helft mijn mannen $raren warm ge-
draaid werd vredenburg gewoon vJeg
gespeeld. Het was voor de in grooEte
getale opgekomen Eoeschouwers een zeer
goede wedstrijd, met onderandere 2 doel-
punEen van Maurice en 3x van Gary.
Tevens bleek ook Michael Nijhuis een
goede aankoop te zijn. Ga zo door mannen
klasse gespeeld.

LENS F1 . R. -c. F1 (1-7 ) dooT MÀRTIN
vandaag speefden ze hun le kompeÈitie-
wedstÍijd. 9,lat ik over deze wedsErijd
wil zeggen is, daE we nog een hoop din-
gen moeEen leren en daE is opzich hele-
maal niet. erg. ÀIIen moet iedereen wel
luisteren naar waE. er gezegd wordt en op
zijn eigen plaaEs blijven, welke we voor
de wedstrijd besproken hebben. ÀIs ie-
dereen op zijn eigen p1aaEs blijfE, zich
vrij loopt. als we in balbeziE zijn en
veel, veel sneller en eerder overspeelt

(en niet probeert 5 6 6 man voorbij te
spelen) , gaaE het voecballen ve&|-1eu-
ker worden, scoort. iedereen wel eén ,

keer en zullen we besE nog een grooEr
aanEal wedstrijden gaan winnen.
winnen is nieE belangrijk, maar wel
Ieuk, heE belangrijkste is dat. je meE
een teamsport bezig bent en dus als
team (9 man) gaaE woetballen. rk hoop
dat jullie wat. van deze wedstrijd ge-
leexd hebben en als jullie nu ook iede-
re woensdag komen Èrainen, gaat het.
vanzelf alLemaal een sEuk beEer.

VloE p2-LENS D2 (0-9) door ROB VERGEER
de eersÈe compet.i E ieweds t.rij d van heE
nieuwe elftal van trainer/coach Piet.
van Gils is succesvol verlopen. Door
geringe tegensEand van VIOS darEelde
heE jonge Eeam over het veld. Tijdens
de wedsErijd werd de grootste tegen-
stand geboden door de 12e man van vios,
oftev,el een lichEmetalen 2meÈernogwaE
hoge doelpaal. À1sof de selecEie van
PieE er op geEraind had, werden er maar
liefst I deuken in deze meLalen doel-
vracht. geschot.en. Door sEerk samenspel
en op momenten zeer creaEief voetbal is
de paal 9 keer aan de goede kant. gepas-
seerd, waarvan 2 keer door een penalty.
HeE. feiE daE 9 doelpunten zijn gescoord
door I verschillende spelers belrijst de
brede basis van heE elfEal. De doelpun-
Eenmakers zijn: Bas en Ra).mond uit. een
penalty, Dennis, Niels, Robbie, Nino
(pracht.ige boogbal) , Freddie, RobberE
(2x). Keeper Ricardo heeft weinig, maar
goed werk te doen gehad. Dit mede dank-
zij het. voorst.orende werk van Jeffry en
de sEerke verdediging van Johan en Fer-
die. De aankomende vreken zal blijken of
poule 6 van de competiEie de juisÈe is
voor deze ambitieuze voetballers.
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DE LENSREVUE weekblad van de voetbalvereniging LENS

68" jaargang; nummeÍ 7
15 september 1994

EI G ENAA RD IG- & WETEN SWAA R D I GH ED EN

Zo de compeEitie is begonnen en men voei-
balt dat heÈ een lieve lust is. Maar zo-
als altijd bij de start van een nieuw
seizoen komen er waE eigenaardlgheden
bovendrijven waarvan we de meesL opval-
lende even onder de loupe nemen :

- het werken met. hoofdleiders. Dit. blijkt
voor velen een nieE Ee nemen hindernis Ee
zijn. HeE is zo eenvoudig, want bij pro-
blemen, vragen - be1 je gewoon je hoofd-
leider... desnoods uit z'n bed.

- het BELLEN naar het kLubgebouw of de
t.raining door gaat is naEuurlijk helemaal
eigenaardig. TRÀININGEN gaan ÀLTIJD door
en de barmedeererkers wecen ook niet meer
dan de opbelIer.
Of een wedsErijd door gaat als er een
paar druppeltjes uit de hemel vallen kan
alleen de hoofdleider beantwoorden en
niet de mensen achÈer de bar.
vaak kan je aan de telefoonEjes horen dat
men meE de LENSrevue in de hand naar de
bekende weg vraagt. Heel vervelend voor
die mensen die daÈ. Eelefoontje moeÈen
beantwoorden.

- eigenaardig dat de LENS-revue Éberhaupt
zo slecht gelezen wordt.

Tot slot even wat weCenawaardigheden,
want wist u dat iloop H. vreemd gaat.
Hij werd n.1. gesignaleerd niet bij
F.C. Den Haag, niet bij LENS 1 .... maar
bij Spoorwijk. waE doet hij daar nu??
Navraag leerde dat hij de akkomodatie
heeft bekeken en beslot.en heefE toch maar
bij LENS te blj.jven.

I,Íie ook nieE kan sEilzitten en het LENS-
hart op de juiste plaat.s heeft zitten is
PieE Simoen. Ook hij keert, na afscheid

genomen t.e hebben (hij lijkt HeinE.je Davids
weI) , weer terug op ons complex en wél op'de
zaEer- en zondag.

Ook dit seizoen weer evenemenEen waarrian wij u
vast kunnen verklappen dat er weer joker- en
k laver j asavonden sEaan gepland; een musE voor
de liefhebber.
Eerste avond 7 oktobsr. . . . not eert u heE vasE in
uw agenda? ?

Een evenement daE helaas dit seizoen geen doorgang vindt is het EurosporÈringtournooi .

iËiis-rif wel maar de rest nieE en dat-is jammei. De evenemenEenkommiss ie (EKo) krijgt
nài arrr dit seizoen, wanE er zal i.s.m. de diverse kommisies naar alternatieven
gÀzocnt moeten worden. Wij van de redakEie _helpen vast; wat denkt men van een sponsor-
Íàóp ot heE sleer nieuw leven irÈlazen van de 'TLENS-LENTELOOP', vroeger alEijd een
ióéitàr."r van de eersre orde alsmede de traditionele sport.dag aan heE einde van het
seizoen,

Verheugend is heE Ee merken is dat de BÀRKO vasEe grond onder -haar.voeE_en krijgt en
;;;ï;-Éèa "i n, ,,u.. laat uiEzien behoorlijk sEevig in heg zadel zir. Meer nieuws
hierover verderop in deze LENSrevue.

1

LENS

Lid:

Pénnin ee6t€r:

c.J. van doÍ Kleii
Tel.: (o1748) 18149

Lid:
P. van den Steen
Tel.: {O7O) 397 01 54

A.H. de Groot
Tel.: (o70) 325 15 50

TERREINEN EN KLUBGEBOUW
Hengololaan 6oo
Tel.: (o7o) 366 13 14

KONTBIEUTIE BETALING
Postbank 336711
Rabobank '129924229

Sokretorisot Toto/Lotto
G, Kemporman
T€1.: (01749) 12602

sponsorz aken
De club von í00:
J. v.d. Lubb€
Tel.: (O7O) 323 35 25
overig:
J.M. van deí Kleii
rdi |o23) 2a 27 65

BABKO: Bar Kommi66iè
mw, L van der Berg
Tel.: (O7O) 325 Sg 74

EKO:
Evenementon Kommi6sie
mw lvl, van dor Donck
Tel.: (o7o) 397 65 32

TraineÍs:
SelekÍie zondag
P. Bos
Tol.: (o7o) 368 03 62

"Algomeen .ekretaliaat
W,lvl. Kouwenhovsn
BÍam FrosstrEat 21

2552 CZ Den Haag
Tel.: (07O) 391 24 74

SEKo Sekretadaat:
s6nioren zondsg
senioÍen u6alvoetbal
c.J. van der Kleij
Tel.: (01748)'18149

Seniolen zaterdag
J.C. Ham
Tel.: (O7o) 367 96 87

JUKO:
Sekretariaat ieugd
P. van den Ste€n
Tol.: (070) 397 ol 54

Sekretstiaat redalÍie
A.C,J. Miltènburg
Tel.: (O7O) 321 32 A5

samenstelling be;tuur
VooÍzitter:
J.M. van der Kleii
Íel; l023l 2A 27 65

S9II9&T§:
W.M, Kouwenhoven
Tel.: (O7Ol 391 24 74

vAN dE REDAKTIE
Lever uw kopii vóór maandag in:
- Redaktiebrievenbus, achterin de kantine
- Hengelolaan 981,2544 GG Den Haag
- fax: 3678862 (tot maandag 17'00 uur);

wijzigingen zijn tot maandagavond mogeliik!
Uiterste inlevertermijn kopij :

Maandag 20.00 uur in het klubgebouw
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LENSREVUE PERlKELEN,,,,,> jà, daar sta je dan "" klaar om de

LENSreVue tè gaan sEencillen en wat denk je ?.... problelnell fne-t de- inkEpatronen niet'
En dan heb je echt een probleem ! Gelukkig schoot ADREPAK Ee hulp (waarvoor.

dank) en zodoende kon de woensdagclub toch nog op tíjd aan de slag'

De woensdagclub zijn alie LENSers die altijd maar weer het clubblad vergaren 
' , :9I! "tS:l- .

én funaefeí. Deze éIub moet heE cij del ij k- zonder de hu1! stellen van .roop wil1ems. Hij
is ÉÀnoorfijt geblesseerd en loopE op krukken. 'Joop vanaf deze plaats EETERSSSÀP.

zoals u weeE (of niet) is uw LENS-revue voorzien van een adressticker en dient de revue
qesorEeerd op posEcode aangeleverd Ee worden bij de PTT.
Ëài-ióiier""'oi posccode iÉ een secuur baanEje en ook heE stickeren vraagE wat
àà"a.àÉÈ, màai'màeirijk is heE niet. ! t,Iie vàn de LENsers heeft interesse en de moed om

à1Ë-àp àL"iargmiddag óf avond voor zijn,/haar rekening Èe nemen. voor meer info kunt u

terecÈE. bij tinus van zilfhouE of de redakE.ie.

we hebben dranghekken besEeld en potitie Ee paard is aanwezig om bij de aanmeldigen
aI1es in goede banen Ee leiden.

uw redaktie

Vcrn SEUUT

EVENII TERUG >>>>> PieE Simoen, wie kent hem nieE, is $'eer even Eerug op LENS'

Voorlopig gaat hij in de v,eekends onze kleedlokalen schoonmaken, EoEdaE wij een
à;i;;iïf;"Ë opro"Éi.,g gevonden hebben. DaÈ zit dus we] snor de komende cijd. Piet,
hartstikke bedankE namens de spelende leden!

NOG MEEHULP TTTT» Janny de Klerck en Tiny Hoos, moeders van Ewee spelers van D3,
qaan zondass bi.i de Ehuiswedstrij den van LENS 1de 'BoBo's' in de besEuurskamer
íàoiriè" "àn eei drankje en een Éapje. Àfgelopen zondag was hun debuuE en..... Dat ging
aI direkt zeer goed! ÀlvasE bedankE.

BESTUIJRSPERIKELEN ,>rr,, ,raap Colpa en .fan Heins gaan het besEuur helpen bij heE

formeren van een nieuw besEuur. onze eersEe stap is een informat iegespek meE de huidige
bÀstuursleden. Snel daarna gaat er een brief uit naar aIle leden om enige teksE en
,rif 1.g. Daarna volgen er nog meerdere gesprekken. Zonder bestuur iS het aansturen van
èen véreniging onmógelijk. Jaap en ,Jan: veel succes met julIie missie!

BAR NIEUWS
konEakEpersonen : algemeen

zaLerdag
zondag

B A R R O O S T E R zalerdag 17 septenÈer

Inge van der Berg
Àndré KroI
Maruine vereecken
Àn Bergenhenegouwen

hr Lent ing
Etlen Kuik
Inge & mw de Groot
Ellen Muns, ÀniEa Kipp
Jan & Ne1 - Paula en Henk
,Jan

' s - morgens

' s -morgens
' s -middags

07.00 uur
08 .00 uur
09 .00 uur
l-1 .00 uur
l-3.00 uur
sluiten

0?.00 uur 'Iinus en JooP de R.
13.00 uur LENS 3 (2 Pers.)
sluiten ???? ?

BARROOSTER zondag 18 sepEember

-2-'aeLENsREvuE'



B, BAR-RETJE BERICHT : de peilers >>>>>> er komt schoE in de zaak;
eindelijk is er een stevige basis gelegd waarop verder gebouwd kan
worden. De peilers van de BÀRKo besEaan thans uiE de dames
INGE van deT BERG, AN BERGENHBNEGOT]WEN, MÀRTINE VEREECKEN EN dC hEET
ÀNDRE KROL. De taken zijn als volgt verdeeld; voor het algemene
gedeelte zorgen lnge en Àndré, terwijl fnge mede aanspreekpunt is
voor de

doordeweekse dagen, MarEine is belast het zat erdaggebeuren, terwijl Àn de zondag voor
haar rekening neemt.

Op hun schouders rust de moeilijke taak om op aIle dagen voldoende mensen achEer de bar
tè krijgen die u met de bekende LENs-service uw besEelling zullen uitvoeren.

Nat.uurlijk gaan deze mensen door meE het. werven van barmedewerkers en als u nu denkt
van :t,Hé, ze zíjn mij vergeLen!", schroom dan nieE en neem dan even kontakt op met één
van hen. Zij zulIen u meE liefde (vooral de dames, maar wlak Àndé ook nieE uit.) aIle
informatie versErekken en uw vragen beanÈwoorden. Natuurlijk noÈeren ze u heel graag
voor een bardienst.je, a1 is het maar voor een uurtje.

!!!! DE BAR BLIJFT OPEN ALS U DAT WILT !!!!
Open en Eoch niet open, daar hebben we hec volgende week over.
B. BÀR.RET,'E

l9+..f'f
.Ë"+
+,+
a$e;

KLAVERJASSEN/JOKEREN >>>>>> iIÀN IrÀ!,Í & Jos wrrrrNc wi11en
ook dit jaar weer de gezellige en traditionele klaverjas- en
jokeravonden organiseren. Het zulLen, net als vorig jaar, weer
losse avonden zijn. DaE wi1 naÈuurlijk niet zeggen dat alLes
geheel vrijblijvens is. we stellen het. op prijs om een even
aanEal koppels te hebben. We zullen heE san ook prettig vinden
om een aanEal mensen te hebben die, als heE noodzakelijk is, op
afroep in willen vaIlen. Het kunnen er nooit meer dan Ewee per
avond zijn. DaarEoe dient u we1 in de buurt van LENS te wonen.
A1s er mensen zijn die de eersLe avond niet kunnen spelen, maar
verder weI mee wi11en doen dan kunnen zij dat melden aan ons.

ra&
E

íg

a
ta (3

om te peilen of er voldoende animo ís, za! gestarc worden op VRIJDAG 7 OKTOBER a.s.
we sEreven naar minstens 5 tafels voor heE klaverjassen en 4 jokeraars. rndien er
minder deelnemers zijn, zijn we genoodzaakt om één of beide onderdelen af t.e gelasten.
DiE i.v.m. het kosEenplaatje voor LENS en de werkzaamheden die aan de organisaEie
verbonden zijn. Afhankelijk van de opkomst zijn er dan andere avonden te reserveïen.

Op ? okEober beginnen we om 20.00 uur. UiÈeraard zal de bekende lot.erij ook weer
plaacvinden. DaarEoe zal de prijzentafel ook weer goed gevuld zijn met mooie prijzen.

JAN }IAM & .]OS WITTING

HERHAALD VERZOEK >>>>>> willen aIle leiders,/Erainers (jeugd en senioren)
er a.u.b. op Eoezien daE na gebruik van de llleedkamers (dit geldt voor wedstrijden én
erainingen) deze aan- geveegd en getrokken worden. De volgende gebruikers komen ook
graag in een opgeruimde kleedkamer. l^le rekeri op uvt medewerking ! ! !

de accoÍnmodat iekomrni ss ie (Acco)

JUFFERMANS (deel 3, slot) >>,>>>
van de heer de Groot sr. onEvingen we nog
een prachtige foto van heE jubilerende
echEpaar Juffermans, die we u nieL willen
onEhouden.

Genietend wan de zon achter een enorme
taarE ziet u hier het gelukkige paar
op de foEo. -r§{Sx.r'

=h^\
'Fl ,-.,)'
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DE VOORWEDSTRIJD >>>>>> waarom LENS D2 nieE tegen Foreholte speelde kunt
u lezen bij de jeugdrubriek. Gelukkig was IJENS D1 wel van de parEij maar was helaas een
paar maat.jes te groot voor LENS D2. Toch werd er een goede part.ij voetbal op de grasmat
neergelegd en de vele t.oeschouwers kregen dan ook waar voor hun ge1d. Na afloop met z,n
allen op de foEo samen met LENS 1; daE scoorde en dus een uitstekend initiatief.0

Prima was het ce iiën
dat. bijna a1le spe-
lers naar LENS l b1e-
ven kijken en een
groEe groep had zich
verzameld bij het
scorebord dat overi-
gens keurig werd bij
gehouden. Zelfs bij
een afgekeurd doel -
punt. werd razendsnel
de 5 weer door een 4
vervangen. Deze groep
was duidelijk aanwe-
zig door luidkeels de
namen de scanderen
van de wissels als

heÈ veld kwamen. ,Ja, Brian j
e....dom" bij het nemen van d

enÈ gezien bij de jeugd ! I Ook het lied : " !,IaE
trafschop deed het uitstekend.

Àls aIle e1fEallen zo enEhousiast zijn dan is heE misschien wel een leuk idee om
de spelers te voorzien van spandoeken, EoeEers en beI1en. Tenslotte had Foreholte ookzo'n supporEer, gewapend met een bord en een zenuwe- inst.rument, achter het. doel van
LENS 1 staan. De aEtribuEen worden dan weer na de wedstrijd ingeleverd en kunnen
gebruikE worden bij de volgende rhuiswedstrijd. Met wat vrijwilligers moet diE te
realiseren zijn. Wie meldt zich aan !!??

eb
es

deze in
zijn di

PUPIL VAN DE WEEK >>>>>> deze kwam natuurlijk uir. rJENS

D2 en het. werd JOHAN TAAL, dLe atoor zijn leider/rrainer
werd omschreven als "de rustige voorstopper, die de omschake-Iing van een klein naar een groot. veld makkelijk aan kon',.
Eerst een beetje boos omdat hij reserve sEond, maar toen
uitgelegd werd waarom genooE Johan meE volle teugen van deze
middag en aan het gezicht van pa Taal konden we zien dat. hij
wat jaloers was.

Maar ja, had hij maar in LENS D2 moet.en spelen. Àls zijn sterspeler koos ,fohan - FRED
SPÀ, een zeer Eerechte keus en met hem ging hij op de foto. Deze foto is, zoalsgebruikelijk acht.er in de kantine bij de kleine bar te bewonderen.

De kvral i teiEsfoto, s werden geheel belangeloos ter beschikking
gesreld door H A F O - foto/video.

Voor teletoonnummeÍs: zie de colofon op pag. 1S(elí@ Senioren Kommissie

LENS 1
I,ENS 2
HVV2
IJENS 4

FOREHOLTE 1
DHL 2
LENS 3
RKSVPI 7

LENS 5
SCHEVENING . 4
TAC '90 7
RKSVI"I 12

ZONDAGSENIOREN
UITSLAGEN

Na het meer dan verdie
LENS afgelopen zondag
t.erug op het middenvel
daE deze wedst.rijd nie
is-ie weer: heE veld)

nde

1
3
2
1

4
0
0
3

- HS TEXÀS DHB 35 . 5
- LENS 6 3 - 2
- LENS 7 . . afgelast
- IJENS 8 7 - O

LENS - FOREHOLTE en wat een kwart.ier goed voerbal kan doen.. .

aant.
dwe
the
end

gelijke spel bij de opening van dit seizoen regen RVC moest
reden tegen het Voorhoutse Foreholte. MeE Mauiice Schuurmanrd in de st.romende regen afgetrapE. À1 snel werd duidelijk
E niveau zou halen van die tegen RVC. De omsE.andigheden (daar
e Eegenstander bleken een goede partij voetbal in de weg t.e

-4-'deLENSREVUE'
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staan. Foreholte bediende zlch (Eelveel
om diE spel mee !e gaan spelen zodat. he
verdedigen 2orgde zelfs voor een onverw
buiEenspelval (Ee laat?) open en LENS s
celukkig werd LENS hierdoor wakker gesc
Marco Endlich een prachtige voorzeE 1os
verbouwereerde ForehoLEe doelman deed b

van de "1ange bal" en IJENS liet zich verteiden
E een rommelige eerste helfE werd. Slordig
achEe achEeÍstand: na een halfuur spelen ging de
tond meE 1-0 achEer.
hud. zo'n 5 minuEen na de openÍngsEreffer liet
die Fred Spa meE een slerlÍJke boog achter de

elanden.

nr. I

3005/543 . A. charit e

Na rusE leek de wedsErijd in eerste insEanÈie dezel
l

tae weg op ce gaaà maar 1.0 mihut.en'
na rust werd de ban gebroken. Een hoekschop werd slecht weggewerkt en Marco Endlich had
de bal maar voor het int.ikken (2-1) . Een kwarEier lang lieE LENS zien waar het. Eoe in
sEaaE is. Goed voetballend en meÈ een goed verzorgde opbouw "sloopEerr heE. Foreholce in
deze korEe periode. EersE was het vireer Fred Spa die een corner schit.Èerend inkopt.e en
rond de 65'-minuuE brachE Maurice schuurman de eindstand op heE bord coe hij een
penalEy benutEe, terecht toegekend omdaE hij zelf in heE sErafechopgebied door de
keeper onderuit srerd gehaald.
HeE. Iaat.sEe deel van de wedsErijd nam irENS gas terug. Foreholte kreeg.nog wat. kansen,
een' doelpunE van Brlan Linger werd wegens buitenspel afgekeurd maar beide ploegen
kwamen vèrder nieE toE scoren.

Een nuEEige overwinning op misschien een van de zwakkere broeders in de tvreede klasse.
zondag uiL naar sJc in Noordwijk. vijf uiE drie ?l?l

MÀRCEL .IANSEN

WEDSTRIJDPROGRAMMA

woensdag 14 BepteDbet 19 94
18.30 ourcK 4 - LENS 3

zondag 18 aapÈèÍober
14 .00 s,Jc 1
11. 00 GDs 2
11. 00 LENS 3
10.00 wÀssENÀÀR 5
10.00 \ri]c 7
11.00 LENS 6 .
11 .00 LENS 7 .
13.00 LENS I
zondag 25 septerÈer
14.00 LENS 1
10.30 r.ENs 2 . .
12.00 RÀVA 3
11.00 r,ENs 4 .

11 .00 LENS 5

1994

11.00
10.00
12.00

LEN
],EN
],EN

r0L2y'.52!
L097 / 62r
3063/543
3t56 /57:-'
3L46 /569
3105/561
3248/626
328:./644

vros 1
vcs 2
IJENS 3
PÀ.RÀÀT 3
CONCORDIA 4

70L2 /52t
L097 /62L
3062 /543
3!55 /s7L
3744/s69
3103/561
3248 / 626
328L/644

J.F.Oosterlaken
cosEa do Rosario

1994
LENS 1
I,ENS 2

QUICK STEPS 2
LENS 4
LENS 5
VERBURCH 4
VERBURCH 8

ourNTUs 10

, 
LENS 5:
],ENS 6,:.

' b.g.s.

s.v
G ..'
\T. G
n.n
n.n
D.W
nln
n.n

,J. W.
n.n.
n.n.
n.n.
n.n.
n.n.

erbanac
.van 't. Einde
. Kaptein

.G.van Aken

1

3
2
3

1
1

2
3

A F S C H R I J V E N ,,>,,, LENS 4:

,Jorna

de Groot, teI 3251550
ireijnen, Eel. 3461088
.de l.Iennie, t.e1. 3935936,'wasserman, Ee1. 079-51,2056
Duiyèsteyn, tel. 01991 - L7943
VermaaE, Ee1 . 3212382

, te1. 01748 - 18149.

VEIJO
RÀVA
DVc 2

8
6

s6
s7
s8

Traininq niet qeselekteerden: elke do.ndeldag 20.30 uur
Een lekkeÍ partijEje, PixEig, nuttíg en (ook na afToop) eÍg geze77lg..- warm aanbevolen!

OPSTELLINGEN
: wordt door de trainer samengesteLd
: aLs bekend
: a1s bekend, echEer met R. Hendriksen en verzamelen 1.00 uur vóór

aanvang wedstrijd op LENS. 
"

LENS 1
LENS 4
],ENS 8

t./m 3
L/m 7

IJEN
I,EN

A.
w,
S,
R.

R.
eyKonEaktperBoon Senioren zondag: G

S 7:
S 8:
. v.d. K1

'deLENSREVIIE''5-



LIGGING
QUICK
sJc
GDS
WÀSSENÀÀR
vt,C

VAN DE TERREINEN
Nieuw Hanenburg, de Sav.Lohmanlaan 215
Gem. SportpaÍk, Lageweg, Noordwi j k
Erasmusweg L,o. Schildersgaarde
CharloEtestraat 7, Kerkehoue te Wassenaar
Het. Kleine Loo, Mariahoeve

LANGS DE SPORTEN VAN DE ZM LADDER

.IITSLAGEN
LENS 1 . KSD 1

WEDSTRIJDPROGRAMMA

3 3 LENS 2 DUINOORD 4 afgelasE

volduit wedstiid

woensdag 14 8ePÈelber 19 94
18.30 LENS t . -

zaterdag 17 sePteEber 19 94
14.30 ARISTON ' 80
14.30 DORR 3 -

ZOETERMEER 1 1004/oo5

7O24 / 006
ro54 / 072

F. Kessels 1

IENS 1
I,ENS 2

zaEerdag 24 sePteDbèr 19 94
14.30 LENS 1 - GR.WILLEM VÀC 1

11.45 LENS 2 - ViEesse Delft. 7

AFSCHRIJVEN,,,,,,

J. H. de vries
.T. H.van OorE

sTJEN

T,ENS )-

7027 /006
L058 / 072

R.B.M.PIanEe
A. P. Spronk

P. Krol, t.eI. 3235507
B. v.d. Nou1and, 8.e1. 01718 - 34523

LIGGING VAN DE TERREINEN
ÀRISTON '80 : Sport.stichEing T.U., Prof.Mekelweg 8, DeIfE
DORR : Tèrrein Spoorwijk, ingang Melis Stokelaan

SENIOREN ZAAL

UITSLAGEN
GARRUND 1 - I,ENS 1

ZAALPROGRAMMA

4 7 oulNTUS 5 I,ENS 2 10 3

tetttid uit klasse scdatum

- LENS 2
- LENS 1
- LENS 2

LIGGING VAN DE SPORTHALLEN
SoSEF : SErijphorsE, Honselersdij k
OLIVEO: SporElaan 2, Pijnacker
De Blinkerd: Scheveningen, SeinpostsEraat 150

maan. 19. 09 19.00 HoNsErJERsD.3
woen. 21.09 20.30 oLMO 2
vrij. 30.09 22.00 NOORDZEE 4

963 /R2C
9s3lR1C
963 /RzC

SOSEF À. v. d. Kruyk
OLIVEO O. R. Day
De Blinkerd

r------------ -t
I
I

WILT U NIET VOOR GESLOTEN

, DEUREN STAAN ????

a/s
meldt u dan even
barmedewerker aan !!

6 - ue uusnevue'
meer into

-P-i-i-!-"9-9--v
.d.

-B-9!-g
(32s9974)



J rrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

.:
Àlcerueeru KoNTAKTPERSooN en
HooÍdleider A/B jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01 .54

Hoofdleider

Hoofdleider

C-jeu9d:

D-jeugd:

Hoofdleider

HooÍdleider

E-jeugd:

F-jeugd:

Arnold van der Donck
telefoon 397.65.32
Edwin Kuik
telefoon 367.73.00

Buud Vereecken
telefoon 391 .04.89
Harry ter Linden
telefoon 361 .61 .43

Afbellen voor de wedstÍiiden:
zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond voor de wedstriid, tussen 18.0o en 19.00 uur, bii de desbetreffende
hoofdleider. ln uiterste nood nog op de dag van de wedstri.id op LENS, telefoon 366.13.14 (zaterdags
vanaÍ 8.o0 uur en doordeweeks + 30 minuten, en niet eerdeL voor verzamelti.jd)
Afbellen voor de traininoen
+ 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366.1 3.1 4
Vraqen/Droblemen:
bel in eerste instantie de hoofdleider opl

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

elílal datum aanvano teoenstandef s veld/terein sam.k LENS

À1
B1

cL
c3

17 sepE
sepE
sepE
sepE
sept
sepE
sepE
sept.
sepE
sept
sepE
sepE
sept
sept
sept
sepÈ
s ept
sept
sepÈ
sepE
sepE
sepE
sept
sept

77
r7
t7
t7
77
19
L7
19
77
!7
!7
17
t7
L7
L7
t7
t7
t7
L7
L7
L7
L7
L7

14.30
14.30
14.30
12.30
12.00
11.00
18.30
12.30.
18.30
10.00
09.30
09.30
10.00
10.00
11.00.
10.00
09.30
10.00
10.00
13.00
13.00
09.30
09.00
11.15

12 .45
13.30
13 .45
11.30
10.45
10.00
18.00
L1.30
18.00
08.30
0g .45
08.30
09.00
09.00
08 .45
09.00
09.00
09.00
09.00
12.30
12.30
08.30
08.15
10 .45

vtJC À1
Blauw ZwarE BI
Laakkwart.ier 82
RVC C1
CromvlieE C1
ouick Steps C2
Laakkwartier C3
RKSVlvl C3
l,aakwartier C4
schipluiden Dl.
Rij swijk D1
ODB D],
SVPTT DI
vt,C El
ADO E1
Quick Steps E3
GDS E2
Duno E4
Quick Eg
HvVE
Schip
0uick
Qu ick

4
luiden E4

SEeps
SÈeps

Laakkwart ier

'E Kleine Loo
v2 ..

J.v. Beersstraat
v2...

Rederij kerstraat
Nijkerklaan

Àlbardastraat
Èerrein VIOS
't KLeine Loo
BuurEweg ! *
Nijkerklaan

v3
Mr. Nolenslaan
Sav. Lohmanlaan

v3 .
v3 .

Nj. j kerklaan
v3

uit
t.huis
uit

thui s
uit
uit

thui s
uit

thuis
uit

Ehuis
uiE
uit
uiÈ
uit
uit.

thuis
uit
uit

thuis
t.hu i s
t.huis
uiE

thuis

(auto)

(I,akwa)

(auÈo)
(auto)

(auto)

(auÈo)

(auto)

(auto)
(auto)

(auto)

c4
D1
D2
D3
D4
E1
É2

E5
E5

F1
F2
F3

v2
sp.park P

v1
Schiplu\r)

an

n

oI

de

en

1

auto)
auto)
auto)

F1
F4

F3

W lJ Z I'G I N G T E R R E I NElV (rijdelijk)

ÀDO jeugd voormalig terrein van "Robin Hood" - Buurt.vreg, vlassenaar
m.u.v. A- en B-jeugd landelijk en CL

TRIOMPH jeugd Eerrein RÀvÀ/wP - zuiderpark
ORÀNJEPIJEIN Eeffein van EOC

BIJZONDERHEDEN:
- aanwezig van de ,reugdkommissie : Àrnold v.d. Donck en PauL v.d. SEeen

. IS DE KONTRIBI'TIE ÀÍ. BETÀÀI.D ???

- NEE, dan heel snel doen hoor ! !!

, 'de tmSAeVUe' - 7 -



- opstellingen als bekend met uitzondering van

@ O I,ENS
O Í,ENS
O IJENS
O TENS
O IENS
O ]JENS
O I,ENS

zonder
MEE K.
met S.
met D.
met A.
zonder
met w.

A1
82
c3
c4
D3
E2
E8

R. de vries
Boual i
Ghaemmaghami
Gunay en R. Nandpersan
el BousÈat.i
R. Reuver
Flendrie

Hoet

à

Nandpersan -

AFGEKEURD of NIET ????

Bij twijfelachtig weer mogen de spelers van D-l_Ug__Ell vÀNÀr 08.00 uur (niet eerder,
want dan weten wij echt nog nieEs) naar LENS bellen (3661314) en nergens anders heen of
hun wedsErijd doorgaaE of nieE.. Moet. je VOOR 08.00 uur verzamelen dan zit er nÍers
anders op dan gewoon te komen. De spelers van À1_g.E__94 die VOOR O9.OO uur moet.en
verzamelen mogen ook naar LENS bellen. verzamel je echEer pas NÀ 09.00 uuÍ - zet dan de
Tv aan op INFO THUIS I

Den Haag en C.À. I . I,Iest.Iand : kanaal 21
Rijswijk : kanaal 4+ - Zoet.ermeer : kanaal 41

DelfE,Leidschendam,voorburg,t{assenaar,Nootdorp : kanaal 2

0 LENS F2 I R. Dayan - E. Deane - M. de Geus - K. Hendriksen - P
M. el Mahi - R. OosEerveer - A. oufrighe - D. Wille en R. de Wit.

0 IJENS F3 : R. v.d Broek
A. Prahladsingh - R. Rasta-r

Cadeau - M. Driessen - S. van caelen - R.
. v.d. Roest en L. SEraub

nze
l len
Èui

zien welke wedstrijden zijn afgekeurd, waarbij
worden getoond bij afkeuring. Daar deze zender de afgelas-

tzendt - moeE je weI even geduld hebben voordat. heE bericht

vanaf r 08.30 uur late
de thuisspelende eI fta
t.ingen NIET op te 1et.ex
verschij nt .

Er is voor heE vernemen van de officiële afgelastingen voor ÀI t/m C4 nó9 een mogelijk-
heid : afgelast.ingentelefoon : 06-350.150.90 (50 ].tjnen)

SCHADUWPROGRAMMA
Bij alqehele afkeuring werken we deze week een alternaEief programma af. we verwachten
ALLE spelers en leiders met bij zichr sportkleding, trainingspak, voetbal- en sport-
schoenen. Er zijn vele alternatieve denkbaar zoals voeÈballen Ín heE Zuiderpark, op het
strand, verhard op Kwiek Sport., in de zaal (aIIeen woor E en F) of Eoch ergens een
westrijd spelen op heE. veld of op het kunstgras. Gewoon overal rekening mee houden en
komen hoor !!!!
ÀÀNVÀNG EIIFTÀIJIIEN VERZÀlÍELTI'ID

13 .00 uur
11.00 uur
09.00 uur

IJENS
I.ENS
],ENS
LENS
I,ENS

13.0
11.0
09.0

ur
ur
ur

09.00 uur

LENS À1, Erainen
Erainen
Erainen
vRr.l
trainen
VR]J

0u
0u
0u

c1
D1
E7
F1
F3

81 en 82
C2, C3 en C4
t/n E6
en E8
en F2

1

09.00 uur

LEID ERSBIJ EEN KOMST E2 Um F3 u,,u>, op maandas
19 BeptéDber verwachten we alle leiders van IJENS E2 E/m F3 om
20.00 uur op LENS voor een te idersbi j eeenkoms E . Ruud vereecken
en Harry ter Í,inden, hoofdleiders E-F jeugd, zullen er ookzijn. De bespreking zal ongeveer 1,, uur in beslag nemen. Kan je
nieE - be1 dan even af.

VOORWEDSTRIJD >>>>>> hee idee was zo 1euk. LENS D2 zou een voorwedst.rijd
spelen Eegen Foïeholr.e. Te gek toch spelen vöör LENS 1. He1aas Foreholce had geen
inEeresse ?? Geen nood, gewoon even en Haagse vereniging bel1en....MIS ! I !
Geen anino bij zo'n 15 verenigingen. Waar moet. dat naar toe ?? De laaLste pogingen
deden r,re nog op zat.erdagmorgen. Helaas ook zonder resultaat. Toen vroegen we-leÀJs nr en
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ja hoor geen probleem, maar eigenlijk Eoch niet de bedoeling. Volgende keer bij LENS -
vros proberen we te regelen dat. LENS D3 tegen VIOS D2 speelt. Of het lukE. horen jullie
volgende week. Ook mag D3 de PUPIL vÀN DE WEEK leveren.

LEIDERS OPGELET!!! >>>>>> afgelopen week vroegen we de leiders van E1 r./m F3

of er animo eas om mee te doen aan het zÀÀIJzwÀlIrÍlEN- foernooi . De voorwaarde was :
(bijna) iedereen aanwezig inclusief begeleiding. craag a.s. zaEerdag of maandag even
laEen wet.en of je team gaat of niet. Ook het UIDWINrER- t.oernooi van HBS is voor sommige
Eeams een mogelijkheid. rnteresse of niet...Iaat dit. a.s weekend even wet.en.

DE WOENSDAGMIDDAG KLUB >>>>>> de woensdagmiddagklub groeit. gestaag.
Bij de E-Jeugd is dit geen probleem. Drie t.rainers is voldoende om alles goed te
regelen. Bij de F-Jeugd, waa, de aanwas het groot.st is, hebben we aan twee trainers
echt niet genoeg. vooral omdat er een aantal spelers van 5N jaar bijlopen. we zoeken
als heE kan nog minstens 2 trainers zodat we ieder E.eam apart kunnen Èrainen. via de
ltÀLo (academie lichamelijke opvoeding) hebben we het geprobeerd en wachten we op
anEwoord, maar misschien zijn er binnen LENS À- of B-klassers met. int.eresse of wie weeE.
iemand anders. ReakEies naar Harry ter l,inden (hoofdleider F-jeugd).

ÀIs we het toch over de woensdagmiddagklub hebben dan verzoeken r,re de ouders nogmaals
om OP TLID aanwezig Ee zijn. Omkteden doen de E3 t/E E8 voortaan altijd in lokaal 5 en
6. De F-k1aa6erE hebben doen diE dan altijd in lokaal 7 ert 8.
wanneer de training beginE (op cijd) dan gaande kleedlokalen op s1oE. TE IÀÀT KoMERS
verstoren echt. de ErainÍng. Gaarne medewerking van iedereen.

B A L E N >>>>>> dat was een onaangename werrassing. De regen zorgde er voor dat veld 3

de hele dag en veld 2 t.oE 12.00 uur werd afgekeurd. Geen voetbal voor D3,D4,E1,E2,E3 en
86. DaE is balen nieEwaar !?

WaE ook balen was daE er enkele spelers nieE opkwamen - t.e 1aaE. kwamen of
rechtsEreeks gingen ZONDER dit door te geven. EET RESITIJTÀÀT : wachtende leiders
spelers en ouders.

!!!KOM NU EENS OP TIJD!!!
Kan je nieE of ga je recht.sE.reeks BEL dan even de EOOFDLEfDER op, en wel op
VRIJDÀGÀVOND Eussen 18.00 en 19.00 uur.

Wat verder balen was dat er N@_EEEEDS ouders zijn zie veel onrust rondom de
teams brengen door zeer NEGÀTIEF en alleen in het voordeel van hun eigen zoon t.e praten
over besl,issingen van trainers,/leiders . Laat. de spelers het. nu eens zeLf uiEzoeken met
de leiders/trainers. Niets is simpeler dan alles af t.e kraken waE er gebeurd. ZiE er u
iets echt dwars maak dan eens een afspraak met de trainer/Ieider of met. de hoofdleider.
ï,angs de tijn praat iedereen net u mee en de oplossing vindt u daar toch niet..
ÀFGESPROKEN ???

Nu over naar de uit- en de verslagen : ook deze week weer enkele onwijs hoge
uitslagen. Dit. is niet. de bedoeling van voetballen. De herindelingen na 5 wedstrijden
moeEen de oplossing bieden. Doe we1 a1Èijd je besE hoor.

Oh ja, heren verslaggevers graag de verslagen korE. en bondig houden. Namens de
redaktie alvasE bedankt.

UITSLAGEN

LENS À1
GDÀ 81
CromvlieE 82
DSO C1
I,ENS C2
Quick C3
DuÍndorp C4
LENS D1
IENS D2
Duindorp E3
IENS E5
HBS E7
Gravenz. E5
Quick FI
CromvlÍet F1
GDS F1

- HBS AI 3
- ],ENS 81 0
- LENS E}2 2
- LENS CI 0
- BTC C1 23
- LENS C3 T7
- ],ENS C4 I
- DSO D1 2
- Vredenburch D2 4
- LENS E4 3
- Te Werve E2 13
- IJENS E7 4
- LENS E8 2
- LENS F1 3
- LENS F2 1
- LENS F3 6

-7
-20
-0
-0

-2
-1
-6
-3
-1
-4
-1
-3
-2

VERSLAGEN

DSO C1 - LENS C1 (0-0)

Na de kleine nederlaag wan vorige week
E.egen LaakkwarEier (1-2) nu naar heÈ
a1Eijd lasEige DSO. Net als vorige week
was de t.egensEander can ons C1 voetbal-
t.echnisch ieÈs beEer, waardoor C1 doox
heel hard werken de schade beperkt
moest zien Ee houden. vorige week lukce
dit net niet, maar Eegen DSO gelukkig

AeLENSREVUE'-9-



wel . NaEuurlijk kree
wel degelijk kan kee
hard te ererken en da
overwinning maar zek
komende vreken de goe
op deze manier kosE

g de Eegenstander meer kansen dan LENS maar KEN lieE. zien dat hij
pen. Verder werd het gelijke spel afgedwongen door ÀLIrEIrlAÀL heel
t is een kompliment. waard. Ook had LENS zelfs de kans op de
er drie heel goede kansen werden helaas niet. benut.. Probeer de,.
de inzet wat meer t.e koppelen aan opbouwend voetbal - want spelefi'
heel veel kracht.. SUCCES !!!

EEN TOESCHOT.IVIER

IJENS D2 - Vredenburch D2 (4 -1)

Het oog heeft donderdag een training gezien met stuk voor stuk uiEvallers en dacht waE
moeE dit. zaEerdag r,rorden, vJel het heeft een wedst.rijd gezien meE. twee verschillende
inscellingen. In de eersEe helfE veel aIleen voetbal dat. wi1 zeggen weinig overspel . Na
tv,inEig minuEen stond het 0-1 (ohdanks het veldoverwicht) voor Vredenburch. Maar zoals
gebruikelijk bleven juI1ie aanval,len en de 1-1 (30e minuut) die dan ook kwam was in
mijn ogen terechE, wanE. de lat en de doelman van vredenburch sEonden ons danig in de
weg. De cvreede helft een goed samenspelend LENS die de Eegenstander goed onder druk
hield en met een gelukkig 2e doelpunt (we1 of geen buitenspel) op voorsprong kvram. De
weersEand was gebroken en na een prachtig 3e doelpunt begon de Èegenst.ander dan ook. r '
a1leen nog maar op de spelers van LENS E.e leEten in plaat.s van op de bal. Jutlie liet.enje nieE uit het.rèld spèlen en scoorde dan ook nog 4-1. ,fongens àefeliciteeral. ;. Íï
HET OOG

Z I E K E N B O E G rrrr» Dennis Elsing van D2 heeft. een scheurEje in
een middenhandsbeent. j e. Enige weken gips en dus niet voetballen.
SEerkEe Dennis en weI komen kijken hoorl

GROEPSFOTO Dl en D2 >>>>>> afgelopen zondag
is er na de voorwedstrijd van het eerste een groepsfoEo
gemaakt samen met D1 en D2 (zie pagina 4t. Deze foto is
via Hoofdleider Edwin Kuik à / 1,= conEant te besLel-
len !

T O T S L O T ,rrr» zagen wij afgelopen zondag deze wel zéééér fanatieke Eoeschouwer
als enige plaaEsnemen op een drijfnatte bank, en dat in de stromende regen. Hulde voor
zo'n voorbeeld van clubliefde !
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B. BAR.RETJE BERICHT ,

het klink raar, maar Eoch
on's corirplex binnenstab*t. b
iover is "er geen piobleèm
OPEN om de doodeehvoudiqe
hr.in .vak,, jqeb1.6., , - . r,I.'.

- ,i! .il-:

heE,misv-erstand (open.en Eoch niet.) .>>>>>>is het zo. vJe zullen het uiEleqqen. ÀIs.u
erit u qewend dat 'on§ 'cIuËbeuoiiw-ópw iè. tot
*aàr óirs clubgeböuw lis uiina àe'gehele!àeek
reden dat er Í,ENSers aan heE werk zÍjn op
Ii'.r.. '. r.r,; ,r' ).:,r) 1 !'_ - '- Ít,: l.f,-r,'
:r-i 1r.!-:".,..,..-[. -i:.Jt:,. : '6,; 3.!ir ';..'.',ï. - .:
1 :: de meest_efr -v.e-n ul d-enken daE als.heE r

is niee het gevaÍ,- want,. de bai 
-en, 

kèu\eh. . l -
ezig is die op dat moment "dienst' heefE'.'

Nu komt dè 'v'erwarring'en misversEand nummèr
clubgebouw oPEN is ook de bar OPEN is. DiE
gaan pas oPEN als er een barmedewerker aanw

Let. op het lroordje "diensE' 'i,rant. nu komt misversEand nummer 2 : er zuIlen best wel I
barmeàewerkers rónd lopen, maar zij hebben op daE moment GEEN "dien!et." en zutleniin
.ioörkomende gevallen u nieE van dienst kunnen zijn. zí1 zijn n.1-'bezig met. b.v.
b-ijvullen. béstelLen, Leveranciers ontvangen enz., of ze komen zomaar voor de gezellig-
heid even '1angs.:OPEN, e+ Eoch-' nieÈ:. OPEN. . .1'. zol s impe I ,is heE,l rli, :.;g.|r ,,r..iif,a:i
B. BÀR-RETLI! 5 1.,-I , t. ,;:,-.;i.. r: is-5,,r :.,. -i,..,i.r ..1r..r, ...-.;.lrj. ..t.1 : è. í,.!,.,. ir..

- t-t-.r:-. ... :, .. ..Í. 1 ".4.:.. à., .-.,.. ,....-,'-.',. -It,. -
C L U B VAN 1 O O ,rrr» ondanki de àttèurlng"en van afgelopen week is het Èóch gelukt:
om 14 mensen "te strikken" voor DE cllrB vÀN 1OO. volgénde week meer lnformatie oter v'
deze club. -. ^,. *-- _j i,,...ri -:1.1 i.r\,: JÍ!§f-t ,l.r:r..jl .; l. ...-_ L.r r,-rro c,;'«'LtÀieàin§.ai:Yo'xËn'ÀvöND;',,1,'i,eei',irrËË:irog?z:i'.öttote'ràe'eeistd
in "." Juàri" ,uri".rèt" Laarràvonaeii.- Noteert',., t di' ereh 'í" '"n-.lgÀoaz ' \': 'r' .r'+ "' 

í''"'1"
. r.. .rrr \,: -. I ]. ;r'Ll'' ' 

-J). .7 I .. 1': ri . : r l.I
L O T E R lJ ,r>>>> voor en tijde.ns-de grote.derby, a.s..,zondag, tussen LENS 1 en vros 1

zal de EKo een prachtige lot.erij ' trdtden: De 'té' winnen -p}ïj2eri: oÈ-wedsErlJ dbal, 'n kiBt
wilB, 'tr pet-par.aplu, -'n FrIEEÍ-aIbu.B, 'n CD.van PhantoE- of, Èhe Opèra, '[ keuken klok
en-tcjE 61àt eËn 'i-rrrèikteurJ-g ciöíe-poÈIööd.rjLbten zijn verkrijbaar à.í 1,00 per'stuk.

ir \r Jilr;,rr;:,i.i1 ir- .;]:,:j i ..1.1L. Dr-,, -t,T tlr Í j;r,.:r,,:, ?.iO t'il r!,SvC-C ÍJ .lntpiEr ,!,
HET ZOVEELSTE VERZOEK ,,,,,, het. blijft. vervetrend Èér zeggg4r $.qa.t. is-
het een kleine moeiEe om jullie/uw voetbalschoenEj es dó6r af ,te borstelen waar heE
hóöiEi í]:. ob '.ds-,:5.1'Ègè'rs. èi.niet.)tegen de,..muuxt.van ,.de rkileedhallqI§:; r-eql)-.El*q-ine; m.o"eÍte,'
een GROOT ptEzIER dachEen wi j zo. . . . . , r1l.;,.:.,:!i.:. !
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rr'..,".,", r §í.;* illGr '" I il,f:i$' '

.y-,rli'- ..ti: :

\i ,. ir'.\JFÍ
ï:q'tr'l.l

t.:. jr 4z

. {t1. .

zondag 25 eepÈeuber 1994

14.00
10 .30
12.00
r1 .00
11- 00
11. 00
10.00
12.00

VIOSl
vcs 2
I,ENS 3,-.. .,,
PARÀAT 3
CONCORDIÀ 4
I,ENS-16 .
LENS,.? .. :
IJENS 8

L0r2 / 52!
7097 /621
3062 /543
3L55 /5'tt
3L44 /569
3103/561
3248 /626
328L/644

I,ENS 1
IrENS ,2
RÀVA 3
I.ENS 4
LENS 5
VELO 8
RÀVÀ 5
DVC 2

.. :.i .l

J - F. oost-erlakeh ''.
CosÈa do Rosalio . .

.,Jorna

t

3r-r

Ít!.-j".:

i
1

3

,J.I{
n.n
n.n
n..n
n.n
n.n

P
J
n
n
n'n
n

..n.

.n.

.n.

.n.

.n.

14.00 uur : RKSVM 1

illnadàg 27 septelber 1994

l.i-.1 1-i
12.00 uur RKsvlvÍ,2 *i". i,ENs ? ..-

Èllr!i{-1,|"...1r'il,

,1. 'l i. *

nederlaagsefíe . im w. van Diggele bokaal

BIJ ALGEHELE AFKEURING SCHADUWPROGRAMMA 2í,septeqtbet i,
I,ENS 1

'Èr . . r. ,1.."

LENS 1/2. 19.30 wM i, .,i:. ..1"i
zo\dag 2 okÈober 19 94

14.00
10.30

.11:'00
11: oo
12 .00

. 11.00
11.00
13.00

.r.1. a.t 1011/521 '.'".
. 1095/62r
... 3064/543

vriendschapbel ij k
. 3!42/569
. .. . 3104/s61 _.

33249/626 . .
23283 / 644

. narspa, ,i :) d, r 't" .ï: i l

. c.vreeswij k

. F. Bunk
i:t -l

LENS I .
I,ENS 2
CEI,ERITAS 2
LENS 4
IJENS 5 .
RKAW 7
RKÀW 1
DSO 1

TRAINING NIET

tl'L n :'.

ELKE DONDERDAG 20.30 UUR
Àfgelopen donderdag. helaas.,een..v
gaan werken, halen we oeze rareeE

èrregende Èraining. Maarals de- weer-- goden weeÍ
de schàde we1 weer in. ; " n i ,.i -";i,.,,

;, '.1
meel

' r -§. -:

-::ihlnr'r'r

OPSTELLINGEN rir,'

,.i,1")
Í.ENS-
TJENS
IJENS

tg

1
4
I

;i ,- ,i ,r ,.. . 1.. ,

.E,/m 3: worden door de trainer samengesEeld
E/m 7:. als bekend r
: als bekend, lmet R iHendriksen

- ^íérzamelen 1 uirr woor aanvang vredsErijd op LENS:'
r,:r.',r''

AFSCHRUVEN,

LIGGING

À.de Groot
w. Heijnen
s.de Nennie ,
R.r{asserman ;
.G. DuivesEelm,
K.VermaaE

te}. 32515 5 0

ÈeI. 34 6108I
tel., 3935936 b', g. g'r', .,,_:
;Ee1. r079-512056 .,= ..
te1- 01891. - a7943 . ,

re1.3212382 j.':-..

'- i. r.i . 'i i ',:ili',rl

b tc r.1

I,ENS 4

I.ENS 5
I,ENS 6

].ENS ?
],ENS 8

Kontaktp.erBoon Sanloretr zondag! G,elard va.!, der'K1eIJ.
r,.i,i . rr. -: .

VAN DE TERREINEN
RÀvÀ r Zuiderpark VEÍ,O : Noordweg, WaEeringen Dvc : Sportpark BÍasserskade

'do LENSREVUE ' 3
' -ill

rè1;01?48-18i{9
1i|.'?

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

ll.ir :-:' r'ti r ..,
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WEDSTMDMOGMUNMAI \fi A fi {1 1. r} i Ë i} i.. r r ï1 {:'''-

zaterdag 24 sePteDber 1994
lrl 'r rr:'r1"§-:i'" " " ir.4.30 IJEN§ 1',-i-:- . . -

l-1'.45 LENS 2 - . . -

zatërdag 1 ottoDer,.1994

1'j-' .+ -:',-. ?-!É- "
on'. hri,r,Èla {Àiï * . -:,10271006 " j-1:, R
viEesse DeIfE 7 .,.. 1058/012 À

. B.M. Plant.e i ' : 
j-1 

.-"-.4:
, P.'spronk
*t' ,, ïa!!:B.j-;|- (.; ., l^..:

. LO29/006 . IJ.B. C.tleÍkestein
. ros8/012 ': . . M.A.de Kler 'r.'i

rÈ., ,

, .1 .'r':.t,-

14.30 MVO ',72
11.45 IENS 2

ÀFSCItRIrTVBN: ' Eef.
Nouland Eel.

r,r \,, ',t r -: r,rr,rs 'i''.'
- BSC '68 2

,' 'i- Í
P. Krol
a.:v.d:

323qs07
01718-345'- .. l.'

.tn

;,'rilj {t }§. t-,Ë

LBNS 1. LENS 2

" .,..{ . a ^ }, - _. > j\r- } t }"§-.4,{ ..,"s\:*}-!.Íi ;$t }? t}L|l111ï.ï!-{ r.SENIOREN ZAAL
AAL4R\1RAMMA 

.. . , ) ..r, r)( _iJ .. i-!.

92
02
o2

ij
+l1l

vr
vf
vr

t

30.0
07.1
07 .L

2:00 NOQRDZEE 4 :I:1 LENS 2 t.'. -. .

1.30 LENS 2 . - SEV3
2.15 LENS 1 . -. - Àt.tenE Z'75 3

963 /R2C De Blinkerrd
963 /R2c oranjèple+n eigen
953/R1c oranjeplgin _ ^;j._!.iÍ.:

L I G G I N G VA N, D E"S P O R T H A L L E N

De BlirÈerd :
Oranjeplein :

UITSLAGEN: . Buytenrpde 3 .-.LENS 2:

Sétiereringe.r, seiiipo§ÈstraaE' 150
sporÈha] Oranjeplein " 1'

' ;-'l Ír:. 1

I
t

r,-r'i8-1 -.t1!

'ii\!-u

U ïï

{r1r 1l.iirt'..f ..r;'5.,ï:.1!§1-faï:,iil'-rë:\íl_.tiit",,.,C_1$\hlf
' VAN HET JEUGDFRONT .";,...i'.. -I '1

, r(

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en

Hooídleider A/B,i:yPd: Pa'ul van öen Steen, Cho

HooídleideÍ C-jeugdÍ

-,., , !r

Ainold van der Donck
telefoon 397.65.32.r
Edwin Kuik
telefoon 367.73,00

HooÍdleider D-jeugd:

pinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01.54

HooÍdleideÍ !-jeug!:' 'Éirud vereecken'

'"r .i ,.J, ,:1 I .\

I'i .-: Ëq', !elefoon, 391 .04.89
HarÍy teÍ Linden
telefoon 361 .61 ,43

'HooÍdleider F-jeugd.l

i...1.- '.1ï l, tJ \"i .,i it. \! il jl \

AÍbellen voor de wedstíiider!:
, -!íl

zo snel mogelijk, doch uiterliik de avond'voijr de w'edstriid, tussen 18,@ en 19.90 uur, bij de desbetÍeffende
hooÍdleider. ln uiterstà nobd no§ op de dag vàn de Wedstrijd'op LENS, telefoon 366.13.14 (zate rdags 

_

vanaf 8.@ uur àh dèoidewàeks * 30 ríinuten,l en niet eerder, voor venameltijd).
,AÍbellen voor de traininoen: . ... íl .' .a'.-. i.Í.I .r(Í :,1:-r-ri t..\-.,-.1t.1 J,È.-i
* 45 minuten vooÍ aanvang van de tÍaining, alleèn op LENS, teleÍoon 366.13.14
Vragen/oroblemen:
bel in eersto instantie de hoofdleider opl

L;::'i-- ,,'tí ":r

"1;-i11 liiÍltlàT l§ i.r§\J èriti.*'"

-4-'detws&EwE'

'-::--"-'.-ï ;ï : ;;- ; ;, ;;, -;;.;l;-ï]:--'l-; ;.'.;ï - :- ;;

. i' .'.
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{ WEDSTRTJDPnASBATVTUdA-B-C,D-E en,F .JEUGD

ln t'-aàa...a"Àrrt!!i t"rèiiydq, .,":.,irdnqurc .'"r':',em*ie, ".""' ii;n.* F!.f,
- ' . ;. r-'.f.,A.t 24 sepu ]rj.gó Rijswijk'Ài . EhuÍs '. 

-'.' .' . . rq,, r .'..,. .11.30 '1.' . '

B ). 24 sepE.r 14.30.,.yiEesse Delft, 81 -.'uit. . ..,. TarÍdhof/zuid' ". 13.00 (auEo)
B2 24 seÈÈ r+.es' 'i3vpTt Bl '.,,.'rhuis '.'. -.,'. 'v'2.:.;' 14.00'" r"'"
c 1 24 seÉE 11.15 DvJo cL . . ; . . uit sp;park wesE/z'meer og.ns (àuró) ''''''
C 2 24 sept, \

24s
24s
24s
243
24s

24s
24s

-24 I
24§

124 s
,24is
.24 .s
:?! s
24s
2'+ s
iEs

'r' 09,.
,i 1LJ

:- r.10 ... 09.
..-1.3.

0 9-.

30
00
00
30
00
30

. ' REltJO, E1.r ... ,
., vcs'.E5 :, ,.

.,, vreqenb,uJch
HBS,F1.

,. vros. P1 '.

r(r.l svJl l r( -t--r

..thpis

. uit.

.-, uit

. uiE

. Ehuis

. .ult. . A. Dekenlaan .-,,. -09..00
- ult . . Buurtweg !l r . .f2:45
. .Èhuis v3 .. 14.00
Ehriià v r .-. ro.oo
. uif, sqv. r,ohmanldÏn .. ro.lS.
. .rhuis v1 .': -09..00,
... Ehuis v t . 11.45
.' uit . §p.parE Pr. Írene '' 17:oo
..,.!hqis v3 09:00
. thtiis v2 09:00

l0-,og rE ïèc, 90 cI
14.00 ADO C3 . i ?:
14..30 r_ Scheveningen C3
11 .00 . .ÀDO DI
il . 15 le,uick D2
09.30. '. de Ster D1
12.15, .VIOS D2 .'. .
r.é . oo' .Ri j swi jk .Dl .
09.30 vÍedenburch D5
09.30 'vredenburch lif,
11 .15 WC E2 .1.
ir . rs"t euièr 83 ''.' ; ,
11,1.00 r"lADO.E2. -. i,
13.00.- HBS. E4 r' 1 . . -.. ï

(auEo) .-i
) auEo) '( '. r{.c3

c4
DI
D2
D3
.t-
D4
E1

E3

E5
Ë6
E7
E8
F1

epE
ept
epÈ
epE
epE
epE
ept
ept
ept
ePt
ept
épr
ept
ept'
epl
qpt
9pt
ept.
eBt-

1'

(auto) . ''

'rr ".'.' l\ il i

(auÈo) ' .

(auto) ". :

. t.huis v 2 . . ., .. 10.45 .. rhuis '.: 'v2.-L!t.'. rol+s)

.' uiÈ ::': I Buurtweg ! !,, 09.45,

...Ehuip V2 .,,.. 12.30.. ,.v 2 ,. . .....",-09..00
. Dedemsvaarweg . . .,-tO..f5

,. vÍedeÍÈurchïeg . 09..00
Daal en Bergselaan' 08 .45

v 2 . . .'- .12'.30

(auto).
(autö) : ,i'

IT

1'.;

.urE.. so - oari( Pr - ' rrènë
-'' 

08.4d. 1, .| l
*Wrl,ZI'GI-NG TE

. I: .r r,', , :r, -,.11i R R E r N l'N, (rtjdeltjk)'
- ADO-j eugd ) ' ,'r I voormaling Èerrein "'Robin,Hood'l - Buurtvi,eg -, Wassena?rr,i
- '.Triomph-jeugd .' . rerrein .RÀVÀ/vvP - Zuiderpark t... :; - :,.
- , -, . Oran j ep1èln,,., -).r-',t ,.terrein EQC.. sprpark JuIiana . GunlersEeinweg 1r...:,''

r'.,"'' ' -, .,& r . .j iÍ.,,,,Í. .
ÉIJzoNDERHEDEN:

,, ,".ï:," :,:': ...i
aanwezig van de .,Jeugdkonunissie op zaLerdag 24

F?rry E'er',I,inden, Fred Sghuurman.
Paul van van der SÈeen eh Ruud Vereecken (Èot

r r)september:

'12 ,3O uu;)

i:"i:
11

,l' .

-' Í schsidsfechEei LENS c4 is G. Mulder

" 
,l:jli3lï.öps tell ingen aIs bekend mei uitzonder:.rg y.r , '

r!.!1''- .: -"{. . '..,. r -ï1 -

-:.1'j 
.'i.." '-i'L*--o 

l,sr,rs À1 r mer.'.-.É. rreba;
.); . '-'. 0 LENS 82 r meE- 

-' - K. Bouali
à, li' .i'r. 1'6LENs c3 : meE S. Ghaemmaghi
.f ' q."}.:'r*-.. 0 r I,ENS C4 : met D.. Gunay en R, Nandpersant'i ,ï itl.r. :o;uts D3 : met.' À. er sàustati

'i k- ".1;.""i;,i ?lh;--*-'\rli"."' :., AFG,Egleusp or NtET-????' 'r'i"'i;i " 1r, r {.,
Bij twÍjfelachtig weer mogen de:spelers van D1 t/m F4 VÀt{ÀF 0
want dan weÈen wij echE rnog nlees)-.paar LENS bellen (3661314)

t'.r,fi

F

- .d, {r.': $ f} ., ,.} ! 1\ {},

È1 (| E;,)

8;00 uur (nieE ,eerde-r.,
-en nergens.anders heèn of

hun qe"dstri jd,.doorgaaE o.f nieE. !!oeE je vooR 08..00 uur verzamelen .dan" zit er niets
anders op dan gewoon te komen. De spelers van À1 ts/m C4, die.vóOR_;.09.00- uur' moeÈen
verzamelen mogen ook naar ]JENS be !1p4. Verzamel je echt.er pas ldÀ-09.00 uur E Aan. de'
ru aan op INFO THUIS

Den Hàag'en C.À.I. Westland r kanaal'21 '
Rijswijk :.kanaaI 4+ - ZoeEermeer.: kanaal 41

DeI ft,Ieidschèndam', voorburg, Wassenaar, NooEdorpi : kanaaf.2
: ï..

Vanafl j 08.30 uur laten zezien welke: r,redsLrijden zijn afgekeurd,i waarbij de Ehuisspe:;.r,:
,.l.ende. elftallen worden getoond bij ?fkeurÍng. Daar deze zender de afgelasEingen NIET op,
teletext uirgendt .-'.. qroe-t-; je weI .eyen gpduld,hebben voordat het rbericht verschijnE. ,..

,!h.

Er is voor het vernemén van de officlëIe afgelastingen voor À1 t/m C4 nóg een mögelijli-
heid : afgelast ingentelefoon r 06-350.150.9ó (50 liíaea)

' |-LENSREWE' :\,- 5 a.)



it?.rjli s.,c..n À, D q J' íq *i,-q --n:a: trr rí:r+,!!i i Efl ].!l.,

Bii aloehele afkeurinq werken we deze week een alEernaEief prograÍÍna af ...we vervrachEen.t -
m.ír-EËetÉË eir "leideis met bij zich:'sPortklediÍig,'tràiniggspà§. woeEËal-'en' sijorc- ':""i''
schoenèn. Er zijn vele alt.ernàÈieven denkbaar zoals voetbalten in het. zuiderpark, op .. ,
ËËI-JËià"al-"ËiÉàra op K{riek sport; in de zaal -(àtteen voor, E en F} of Èoch èrbeirs éeni r:

"àir.ija "i:lglrop 
het.veld'of-op heE kunstgraó. Gewoon overal.l"kqli"-g. mee houdeh.qn '. .':

komen hoor ll, :,, . :-;:..\,,',1 .;,,.,.1, -i_? ,1.ir, r.. ir rr.,.+... J .

ÀÀNVÀltG - : '' . riirrir,rsr : .tl'';.-';i, .i ;1 .r. vtRzttíELTrirD '-1-. :. -.u J l'

'I

12.O0
r0 .00
13.00
10.00
09 . 0.0
11 .00
10.00

uur
uur. -
uur
uur
uanr "uur
uur

i,rr,r§ ar , er- en ez., :
LENS Cl en C2-
LENs:.c3 ent'cA t "'
I,ENS D1 '

i,ENS D2, D3,'D4 CN E1
,ENs E2 r./m E8 , ' '"
]JENS FL,F2 en F3 ',

- traI.nen
t.raÍnen
t.ràinen
Eraínen

' traínen
tiainen

' tràinen

1pïi'r , ri'

§'1 .':,

, . Ii :i::,

íz.oo.
10. 00
13.00
10.00
09.00
11.00
io-oo

uur
uur
uur
uur
uur
uur
:,'

r -', i

a

J}

TAAK UO-O'ÈOLEtDEBS >>">> in aetÉrig. r,ENsrevue stona oË oraarija" r'b-u.;
een aanÈal'zaken meE beErekking toÈ de organisatie ïOndom Onze - j eugdafdeling vermeld :
die EoE misve-rsEànden kunnenlleiden.. HeÈ. gind rileE om het stukje dat je niet naar LENS -l

mag bellen of .'de: t.rainingen doorgaan. Natuurlijk mag dÍt niet. want'_de .trainingen gaan 'i
aliiid door.,wel hadden en hebben wij bezwareri tegen de beschreven io1 van de hoofdlei- :
der. l.tis'schien wàs het e?'h beetje ironisch bedoeld maar de hoófdleiders mogen bèst huis
gebeld 'wijrderi ríeÈ allerleirvragen én problemen maar de Eoevoeging hem dèsnoods -uit ziin 

-.

Éed ee belleii viíden wij nieE.juisE. ook de hoofdleider heeft. recht op zijn rueE- À1s .
er iets is bef hem dan óp tussen 18.00 en 19.00 uur en zeker nieE overdag want. dan '

werkE hij. Naar de hoofdleider be11en of .het. voetbal ten 'doorgaaE is ook niet -juisE.,, .' "
Hiervoor rnoet je de regels hanteren die và?àeld sEaan bij de kopy àfgekeuid ot iriet.-
voor avondwedscrij den moetsljelook naar.LENS bellen maar aIleen nie! 'smorgens )vroeg
!.,antdanwetenwijeChtnogniet9.Pas'om16.,00urjrwordenmeegEa1deve1dengekeurd
dus bel dan vanaf f5,30 Uur naar LENS. Als iedereèn zich"aan de bovensEaandè. regeltjes
gaat houden dan rrordE heE voor een hoop mensen een sÈuk gemakke.lil.kirf 

; i.if,=1.Olf,rui"t. i.. .r,

l.EN S F 1 O PG EL E f >>>>>> , afgeLopen z.aterdag wilden.Leider Marcin en hoofdlei'F
d-er Harry even met tle sperers,/ouoèr! van IjENË''FI piEté"- oe àtspraa.t<,'óàs o-m:'8-30 uur. - .
Door'de afkeuring kwamen. een aanEal ouders.om,8.3O uur maar- óol; ee"n àanÈal pas om 9'00
uur. Een misversÈand zul'Ien we maàr zeggeii. De bespreking sEaat nu gePland voor a.s
zaterdag om 8.30 uur. MochE het voeÈbaflen afgekeurd zijn dqn'is de bespreking voor de

5Íl

(t
2 rlr-l

j eugd leden om loÈen tse gaan verkopen. Om heE,aanErékkèlijker te ilmaken vooÍ jullie 'hebberÍ/r,irij diierÉrijzen. beschikbaar. gesEeld voor Í

training om 9,30.$ur. Kom al1emaa} en s.v.p.'we1 op tijd.
r|?s . ,:r :'i-'' 'l i 

":'tir 
I- , ;: '-i ^ 

' '

DE GROf g:klU.BAKTIE >rr,r> volgende yreek beginE.oot ...,
LENS meE det Ííorrerto'öp van de lot.en van de GhorE KrrIrBÀKrrE. BuiÈen'
het feit aàtlËièr:néèr veel grote en kleinere prijzen zijn.te iinnén
blijft er-voàr,'de wèienigingen per.'..verkocht. loÈ- Fl. 4,- over. Een'.'
mooie kans voor'; r,nns.öin eens wat exEra geld binnèn te halen. Htermee
kunnen we dan eeiii'-aafrtàt festiviEeiten voor ide jeugd of voor de hele
vereniging orgaÀi'seién. ltatuu;Ii jk- mgeten, de,f oEen $re1 *verkocht
worden en daarom doen wij nu in reersEe Lnstantie 'een .oproep aan onze

deíene die de ineesEd- Iot.enr werÈopen. De prI jzen zijh :geldbedragen t:w.v..
75, - eri 11 .r' z5I - .''een "adrdi s. zakièntje lij kÈ óns . Bovendien'ikrij g je vooi
die j e vèikoop t'Ëen: GRÀTIS ' lo! . Heb je-interëssé om 1óEen te verko!:en'geè
bij rACJ< van de 'Éeijden EeIe foon''3213386 (,Jack coördineerE deze aktie)a

:1\, .1ï

Í 150;.- en Í '.,
elke 25 löÈen

fjédannuoÈ:

DE VOORWEDSTBIJ-D.r>r7> a.s., ?ondag.speelt r,ENs 1om 14.00 uur thuis tegen
vfos. Dat beloofÈ een eghte ;thril ler; te worden. wie zou déze wedsErijd nu nieL mee
vrillen maken en wie'.zou.er nu geen voorwedstrijd voor deze "vredsÈrijd w-ilLen spelen.
Hefaas kan er slechts een Eeam de gelukkige zijn en deze keer is de keus gevallen op
IJENS'D3.eDe voorwedsErijd,.wordt-gèspeeld op.ve1d L en jullie spelen'Eegen vIoS D2, Doe
'je best en"na hfïoop op dè foEo'JmeE- tENs 1. Bovendiën mag jullie leider na dé rwedstrijd
iog een spelei aanwijzed die 41s pupil'van de w'eek de Í{edsErijd bij mag ivonen'in de -'

dyg:::E ."" 9i-: ".1.rtro9e. :"\."q q.. F:.".q1, meE zijn {uyoligl: s.p:rer. lg sÍek, Èoch. r9E.
zonoag ' l\^.4i .1!, í, j/ ,i: t:.I). r.i!Í-r j , -,.1]í.. 1, ! .! j ! , ,.,,

I
-l
?l

- 6':: .'de. LEN9REVUE'.\



. DE.ZIEKENB OEG rrr§r llím Gornbault de vaste scheidsrechter
van LENS D2 is vöorlopÍg uiugeschakeld. Hij had al langLer lasE van

in eerste instantlq hadden wij'nog een wedsErijd voor jullie.i;Bij de volgende afkeuring
allemaal aamsezig itSn- want.'àhderà kan Rolf wel heel màkketljk dè reservès aanwijzen
met maar liefst 16 e-kiaÈser's op de ledenlijst,
Laten we échEer hopen dat vre voorfopig, geen'gebruik meer hoeven Ee maken van de
schaduwprogramma' s en dat. we)voortaan, horgaal'.-kunnen voeEballen.- ;: ' t,q*í,.1 " "'' ;ji F ,lÍ lj§ i:;ïrï

UIT. EN VERSLAGEN

ta'

"rF

.*;'
I .1. f 't'

r*
t-f,*.

?ri fíÏq{'-.!ïj',.,

t "a'!
i" \lrr

-rf?;.
Lens D2 - Rl'lswlik D1 (afqek6urd) >>>>>> ja jongens, eerst. gaaÈ de wedstrijal van
afgelopen vroensdag Eegen VIOS niet door h,egens ÍvaEeroverlasE van boven. ZaEerdag omdaE.
het donderdag en vrijdag maar bleef regenen dus zat er niet.s anders op dan tse trainen.
Gelukkig was het weer (waE) beter en k\,ram de regen nj-eE const.ànt. naar beneden. ,fullie
hebben goed je besE gedaan en de trainer was dan ook een tevreden man. zaEerdag meer
geluk en dan vreer aan de (voetbal) bak. Succesl!

-Í1. -.--__ ,-.,--
lrEr ooc " ,11',jj i,3qÍ".i:,ai t.;" :-:.''

.rÍl,i.lr,$.+iÍ"rrï-l..ira. .'. ..:lr$lï#, '.'ii;, fl ii.rrF.. : l:ri ,:,-{: r:i t.l. . r. \.
B E D A N K T ,r))ririÈ lwi'l-sàe. leidei en' spe-lers van heE eerste en mijn leider PieE .

- bedanken .iàói aJ t .à.tï"!t*iààà'als ouoit lwan de week. Eerst soeelde',;-we ,een'.voor j, '..rr
wedsEriid die i,re 

-he 
laaà 

-v'éf roiè; r'àan' rrËr. einae moest ik wt'sséiàfi 
"r, 

í.;öÏ0. iÏ ^iiaË ií
pupif vàn.'aè.".bek, l*3i. rioor.àe wedsErijd:'vaii het eerste deed ik mee met dé warming-up
en mocht ik de keeDer iÍisèhieten.: Ik kon de hele wedstri-'id volqen vanuit de duq-out en :.

daarna opi d-e jtouo àet\lde ËèsEe man van her'vetd;'. ried.spà, ltp.óàóx-gi r;'pot,nàgiíae',1-;
salro) i: irf;Èt"'iiï" ti. , ,],..;,r; 

.t..r !.. ...!rli, r,'--

JOTIAN TÀÀr,.(D2) ' *.".;. -t t i t"":

IfILT U NIET VOOR GESLOTEN

DEUREN STAAN ????

||J:r] g w u ) d an"'e..v.e1,, 1'.
als barmedewerker aan !!

\' .f
_!9_e_r__!!,i9__b_íJ_!gg__,_:!:__B_"!_s__!l_2_22!l_!!
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LET{S

Àgémoo r€hctrtl.cr ---- SokÍdadart Tqto/Lotto
w.tvt. «ouwenhgvïn' .r'1, g,,4;p["gaÀ ,, 

"' 
. -' 

' "-
€ram FÍosstraat 21 .,. ,:;;. Tel.i(O!7491 120Of. ., ,,
?u.p7.'È r-.1_r-"ln_r í;l;". ; i ,,.; - .. :, . i,- r , ". Tel.: l07O) 351 24'14 Sponronakcrl ,1.1 .' . , ri,.r,.,tï Do Club vln lOOl
sEKo sokàtr,ia"e ."2\ i J. v.d. Lrbbo
sunore-n'zónU4; 11" J,i Tei.: {o7O) 323 36 26
Ser{orÀ zirdvoàtdC Ov.rig:
G.J. vanïer Kleii r: J.M. van der KloU ._
Tor.:10!748) 18i49 T6t.: (o23) 28 27 65

. .1,. -..i":.,, i(I ..-rrt,.,, f t i.

JUKO: . EKO:
SGkÍ6t dlatJcugd .-- Í_.., Ev.n.!Íutrtm KomÍdr.l.
P. vEn den sreen -\ rr"röw M'ïàn'ààrbott js
Tsl.: (0701 397 Ol 54 Tsl.: (O7O) 397 65 32

Solretrrlart ,cd!ld!.. Trahere:
A.C.J. Mihenburg, i-l 'igl"it" zord.g ,-. . ,,'
Tàl.i (O7o).:321 32 85-=*j: P.,Bao".---.-r; iJ -*.''. _. :.- tàr.: toTol 3og os 02

BAnKO: Ber, KomÍd.sl. -- .. . , .
1ïnï..r. vsin.óàï eÉis _1il.\," iï
Tol.: (O7O) 325 Ss 74

Ud:
P. van don Stoon

.. - T6l.: (O7O) 397 01 54
. -.J- ^

p;h,{;o.ni";"t.* '1, . .r ,'ï-1 : : -' Í
ÀÏffiïorootl rÍ:. :i _.r-- -.,

rer.:'rozól.gzs I s'sri ]t-: r. "'r: L,''' Í . , ,,,';:.-
KONTRIBUTIEBEÍALINíJ TERREI'{EiIE (LUEGEBOUW
Pos!!an! 3367Í 1 .,, ,-.. Hàngelolaan 600 .. ) .. j ] j
Rabobank 129924229 Tol.: (O7Ol 360 13 14 ..,,.,.. .,

Lld: rr r r"

-e i. ir"n ai: rra'ii '

rv,.:.\r: r.t ...'

T9l.: (O23) 28 
-2? 

65. ., .r.{r_,Ísl.: (O17481 í8149

.Ug!fli§:
WlM. Kouwenhovan
Tel.: (07O) 3s1 24 74

Sadorsà zatordlg
'' J.C. Ham
Tel.: l07O) 367 96'87

Sam6nÍolling bcstuur
vooÉitter.r'r \ir'"1
J.M. van d6r KleÍ '-' .'..

van de REDAKTIEí ..íJ. ,,
Lerier uw kóFii vóó, nia;nd;g in:^ , 

r' 
.,-

- Redaktiebrievenbus, achteÍin de .ka4tine
- Hengelolaan 981,2544 GG Den Haiig
- fair' 3678862.'(tbt Íiiàahda]i 17:00 uurl; .

wijilgingen iiin tot maàiíagavbid'iirogdttjtit
UiteÍste inlovart€ín-1ijn kopij: ..;rrrir; .,
Maandag 20.00 uÈr in h6t klubgebotiw .'-.

i , rsi.. i) :Í íi( í'rIi
Í"'Ii:l', 'r ', ,

DE IENSREIí_UE, .,
de voetbalvereníging LENS
nummëi $. .'J;r,,rr,''i .r3s.,,

,i gs+ ;' :: ,.:"' I.=: '- . i "lr í,,.,-rí

weekblad van
.;_6p'iaaÍ§qns,

tembeÍ29 se

l'{.,.; §i:i-iÈh
S DE LIJN

'de LENSREWE' . f
i\.r,l-.'., 1-1 , -.'.. . ';

)z I)ï)ir.ir.'LANG

I,Iat" i§ heE .vcior eeri cltib Èoèh een^ijjjk-" ;/i
dom. om zoveel JEUGD Ee hebben. Maar dan .

rij8t sièl de vràdg a "IooÉE" allés we1 ; t. ,
zoals:IrFE 

"rogq? 
"-.i Er. is-Eè rreiíig kaaler,

:dus deze mensen moeten"heel veel oeik'verzetten en hebben danook uw huto nodió^Blijf dus niet langs de kanE scaair om -- allëen -maar-'krfEiek. Ee -feveren,- maar - ..---
ibledÈ uzelf\eens. aani a^ls er ergens gehol-
Peà 'moet 'vröiàé' .'! iL ' 'r

'órlosas:'i'uw kind tb: hiët. alIeen op de
rrereld. SaÍnen kunnen ,ze spelen, màar meE
a1s, voorbeeld" gaE dg, qgsels. z.ij aan zij
hun''voorgaan in hulpvaardlshèid,

Tegenwoordj.g zeggen velen ,o 
",li] ,

ÈIR EEB eEEN IIJD.. t{aar is daE wel.zo 
\?

Elke_qeek - staaE er wel een oprobD-in het',
kranÈjè voor hulp vobi =aè 'tiiíersè"t<oirinis -'sies. Dus. schroom niet-en rèaqeer, ook is
het'inàar vóor- een deelïtj dbààntj e;, tiànÈ 'C

vele handen maken llchE lrerk. ,- ,..,,.,.,.
I '__'l_r' '

. ouders hebben
'§edrag, hulpva
rechtvaardighe
ledereen.

Errblijven veel.j.vragen

vereniging.

een voorbeeldfuncE.ier in ,:::.., '
ardigheid, eerli jkheid,..-
id en oprechÈheid tegenover

,1, 
.1

e

t!

n voor en 'na de r,red-

[raarom bLijven'de oud rB ri,eg? Zij heb-
-bèn weI de VeranEÍ,roordi ng voor hun kinde-'ren en kunnen dié NIET ,afs ihiilven.,.op ae

de'kindèren moeE.en .ook U
!'lt'( Í ."

I}dedstrij den
spelen, .hoe korien zij daar ? DiE .kunt unieE overlaEen aan de teider of aan, al-

.. rJjd dezel fde ouders..
saarom z r.en we nog Ee weinI §I ouders' bïj

de À-B-C.. en..D junioren. ?. ÀIs . ouder 
"
is heE toch

leuk .om je kind Ee zien spolÈen en als oiider
moèu je inEeresse tonen naar .de kinderen Eoe.
Het kan ook" zo ,gezelIig izlJ

\ strijd in' :kànE inè .onze

bron : rHéE ouick SEeps Nieuwan d.d. 19 septeÍrÈer 1994.

SEMfOREEDEN : ciaarom zijn er 2o .welnÍg. senior-
leden die zich rrillen inzeEren vobr,dé -ieuod-
Het is erg leuk werk daL'vee1 völdoeninó qËeft.
Tevens kunE u misschien wel uw'eiqen öpioÍser
klaarsÈomen zowel naar kwalitèid à1s'kwantiEeit.._ wanE.over bv 10 Jaar rcillen we Èoch ook nog seniorelfEaLlen hèbben en a1shet kan,iof tèènllaantaàrdliaar,:nl-rreaq;: r,lÍ, í!i- ,.iÍ{..Í) . .r !,ií, ,Ji.j . . .,i, j i Ë1. ,.jc.; oj, ,u 

"..ri " .

t{ÀÀBo0í xRr?rBr Írr.trl6s DE .Ér.7[ ?: kom gerusE even rangs bi j heE ( J eugal'Ééàcuii "tèr, of 1.'.
hoofdlèÍdèiÍi,: Erainèrs oó:èïen tè.'pràren:.u kunE. aaí.op éen'noffiiÉ-il;;;;;u*-ii"iËt.È
uiEen'.,DiE-lzijn de enige jgisge plekken om uw kriElek le.deponéren. zowel. NEGÀTIEF ÀLs ,'' POSITIEF. Het. laaÈsEe'is .welè.ens leuk en'éen stiinulans voorl oris kader van bize ehorme

' jeugdàfàel1Íigi 'tl*:', ï'J i'"lÀlii U:\:".'"'! r 1,, .. r ;- , -1--'-----;i:-r, -'-'-l ;:i.:,'-:-;: ..:', lr .; ,..,',1 r.: :.iii] ï,\: il (t.-'
MET HULP.UAN IEDEREEN KUNNEN WE VOL VERTROIIWEN NAAR DE TOEI(öIii§t KIJKEN.

-t



!'l ;.'!i r.r'l * ',i
li: n; 1\ rI'A

Boót redahtie :;s
wijziging ondergaan (echEer

ge , pa§§ ages
àonde

van .bove
r afbreuk

eIe . iiomml
te' dgen aan de inhoud) omdat, l.n onze optiek,,

de tgonze-Eting. v,,aE genddnceerdeÍ' had !r9kuhd en niet. Pqs-9e- ln,de.-,s lij 1 van .qe ..IrFIgleYue.

nawoord redakble soms is het weL eenB om etuxiéJ ïan''aiiàère veren].glngen' tegoed '
pub iiceren'. 'zo .oox àiÈ', tuk l.waarvan de inhoud voor zich zelf ,FPTPèkt en u het waar-

nscaànd,..,ecuk hebbeir',reen ,k1erne tekBtu

.,*t'. '. , ., '
,..j\

s
sch ii nl ij k niet onbekend voorkomE. Een stuk met een boodàc hap, een noodkreet en waarvan

zonder meer duidelijk is -(dit voor sommiger"* misschien ter gerust.steLl ing) dàt helaas
èèk ronze verqqigtls hierin geen uiEzondering soosiEie inneèmt.

' .l.Ur r '-. tí-rir 311

uw. tsaai is ëcht,er ,, o.' o*s ïà1 leen 
. . 'uit zonder ingsposiE ie i4 te laEen.nemen -.... maar dan een.: POSITIEVE:

,i :- .:., .:

rr,r - J

,* reaailiè l'' .., t

o p M E F K E t i x e o'Pmmruuom fiif,p,uiëot

dinsdag 4 ok§ober;is. het 'wereld dierendag en daarom deze
!)

wrË NrEÍ Cop ré vooR -gfuI.órER, - IS ZERER ![tET GOED' VOOR EEN IíENS

\,..."..-rlii,tr t
i

1

r',. :ir ,,r ,i .'

T;.H!i-r'!í:i, rti t., it,t .;,ii_rí ;:,.:j:'-il ï:rultï.,

Vcrn Hat 13ostuut
. l , .' -l :,

s P o N S O R t NG r'rrr» vanaf heden' zutten de sponsoi-aktiviEeiten vanuiE het

bestuur gecoördineerd word€in d.oor rpo sïRÀIrB. U kuit voor alle sponsorzatéi, 'zoà1L'uv'
reclameborden, aaveruenriJ"l ièói"*" op sÀirts e,/o trainingspakkén met 1,eo contacE'--
opnemen. zijn telef
voox de goede orde:
llans. van der Kleij

9:yËïi; ïÏ"ol3o=oiÍírll,-31à"" g.iióL-t",, dór',rohn "a'' der Liobe 'en'

(zie hieróndér) . .'t :

,,1 i.

'- CLttB VAN tOO !i>;>> vorije ïàlir. ,fj" Ë!'i"',et nei/ónaen àan -

. allen die worige seizoenèn deel ulÈmaakEen van de Club v-an. 199;
:Een zetfoutje ipeelde ons ParEen. In de eersEe zln van de Drrer

: 
"iË;à, 

-;u"-Éèu-fri"àér succèsvolle eerst.e jaar van de crub.van
" ióö-::'.:'óiË-ioËt "iieiàard zijn "Na het ieer duccestórre" "- ''

eersÈe 'jaar. . .. etcir'.
Excuses t

UiEeraard rekenen we erop dat allen die' zich vorige
parEij ziin en daE vele ni-euwe Leden zich aa nelden.
Agtlv!Èeltea dlt selzoe5 va\ d,e CLÍIB wa.t 700: -'

jaren ópgàvëii look dic j aar:'ía'dë '

--1
i11 iiÍl*ï''

r de thuiswedsÈrijd vàn het eérste, éIitat op zondag 30 oktober tegen IJUGDUNIJM

een koff ie-bij eénkomsE voor alle dan inÈèschreven ledeí vàh'dé,cIób' van'100,
. in heE voorj aar van)1995 zal 'eèn borrel woiden georga Íiis§éra na, eéiÍ,hog,'vasE Ëe i
voo

scellen thuiswedstrijd, van IJENg 1 .:ur i r.s(r

een concreEe besEemming van 'uv, bijdrageí za1 ,in overleg Be.R; het' besEuur ien na.

insEeÍnning van de leden van de CIub van 100 oD één van de genóemde uiieenkomsEent,
'worden íastgesiLeId. ''In hèt eerste
Íaaivari no'b tlage l ljks

Suggesties .zijnÍ rÍ.elk.Tj. 
r, .

l aar vjèrd de opb
volop gebruik woïdF

st betseèd aan nl.euwe
gemaakt'lv ''t':i1ti

apParaËuiii' l-n'' a'.i .rëirÍ.en.reng

ZoÍg dat zo spoedig mogelijk uw naamplaatje op het paneel van

!9 
2 q 

: eP'?1'.r6f.l :,rr ac,

schijnt! Meldt,u qan. .., , ,. , ..., i .. ,, r ...,1. ;o1,.'-: ,.,r. q !Íï'r.1 i.r' il*:u\.t 'i'r-'r'tt.- i1{): ri..r.
De makkeliikste en snelste mahier is het overschriiven van f 100, = op postrekening-,- ..i

^r.À.r àóOif f t.n.v.- de penningmeèster V.V.' LENS; tè'Den Haag, o.viv.''Club va'n 100.-

u iir"ï=i.n ,;k aànnietden bij JoËn vàn'àer"Lubde lbzo-ez'Csszs) of Haris van dei Kleii .'

r-- ! "-. i

de Club van l00 ver..'

.l!. Í\lI_ ! íi'1,i!'rtt,$il t3 i: i r r.\1r r{\;.1 1i.trtl\ ri s-. i...3Ír"itli f "r' ,.fr!i t i-1trr.-i

í' t, ,t,1t ", tl: itlJ:,: .\ t1r.-; , ',:r'i. ,..:r,7
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BAR NI'EU'WS )r :r ï ,",rr ir.l 1.!lh! ] i -, \., q
^,!l

sonen .: ,

er Berg &.

zondag :
ÀndÍé-. KroI : ,.
Àn Bergenhenegourven ... -.

r. 1:.

sluiten -

,l' .r, : .\-! ..1 '., '_l i)r . ...r.'r. U 43. ' r
zaterdag 1 okEober r: ., ., iejj,rï' l,(r ,,tÀ.

heer LenEing
. In§è! ,fàiguelinè'.'en mw Ae croo!

, El1en Mung, Loes en Anja
.. . . , ,f,an. Henk en Maxtine .

": : Jan 
:

zondag 2 , oktob_en :

. . . '. . ' . Tinus en ,foop de Roode
....; 'LENS 3 (3.pers.),'

- . Jos wit'Èing
' ' .'. Leen v.d. Berg

e voor gestoken. HENK bedankt
nu eigenlijk met d9 vep,koo! van

. *-.. : ll* t
B. BAR-RETJE BERICHT ,rf1>' het moest er eens van komén, maar eindelijk heèfE:deze
jongen zijn handen:eens latLn wapperen. Er was op mijn persoontje aI wàE 'cormnentaarn.
gekomen dat ik beEer was met de pen.dan met. de handjes. Nu dat hebben ze geweten li,aní
B. Bar-retje heeft:ze eyen Íeen poepie laEen ruiken". Zo,kon het.dan ook gebeuren dat u
besEe lezers afgelopen zaEerdag en zondag uw bestelling.werd uitgevoerd door .nMOItr

hoogstspersoonlii k. À1É voorzorg. had ik foto's met 'haídÈèkeniíg klaar.Iiggen woór mijn
fans .,..rmaar er was,meer vraag naa4 broodjes krokeE dan.foto's. EENE KOIrÍIENEOTTEN rraa
de aangewèzen persoon die mij wel even in zou werken. Nu dat heb ik dan ook geseEen.
Henk is st'reng, doch rechtvaardig en onder t.oeziend oog van de maeaÈer guEsEe'in ,no-
timeo het zrdeeE langs.mijn rug. WanE denk- nu niet daf je.bij Henk sEil mag ziEten; oh
neel Ia heE,rustig dan .word ex.bijgevuld en moeE .neven,, de koelcel verboUwd worden. (je
sjouwt Je een , bréí}.<, meÉ: a1 die tràÉten) op zondag'.was . tret'-tij d orn ingéwijd're worden'Ín
de edele'kunst vali ae Eballen en wórsEenverkoop" en diU giirg, al zeg ik heÈ zelf ,..mij, ,'
nieÈ slechÈ af. ÀI1een, mijn partner vJas zo bedreven in de verkoop dat hij bijna onze -
?? en ? in de verkoop deed. Maar daar heb ik een sEokj
qoor de gezellige en Leerzame dag ! wanneer starEen we
bröoilJ es shoaEa ??

,'rl ,1';. - i:. - ii' - :.
,'l t I i.- .-:-

D E N I E'U W E-TA P',r>>r, twee.r,eken
qeleden óp een Éoensdaq- werden onze oude
Eaptns t.àriàr ies -teàiarig'eh, dob?: nièuwe'.,::be

o Íir

'[c,fM
woensdagmiddagklub had hier het meeate
Iast. van [,ant het waEer was de gehele mid-
dag afgesloten en hoe Ínoet dat nu als no-
di§'moet? Dè meest.e spelers crisEen hierwel" I

een aritioord op. Sommige íioeders hadden er' '.;meer moeitè mee. Op donderdag moesE naEu-
urlijk de àiëriwe t.ap lngdwij'd wciiden; er
was echter één 'k1ein:rÉrobleem; iie afvoer ;
was Íiog nietr aangesloEen. Geen nood, HanE l.'-r.'
LENSers zijn niet voor één gaË'de vangen,, '.,
Er wérd.gewoon eein emnier önder sjèzet.t Dats ':r 'r ':
dit. een nóodolrlos'sin§' wós uist iedeieén eh '

zo ook FRED SPl. HÍj was het die op' i
zeer vakkundige wijze Èwee nieuwe aanslui-
Eingen. mqnEeerde. FRED.TBE_D.ÀNKT .! ! ! !

u o*à
.;.^llr ,r ...í).. .,: .... -.._._._ --

i :vrijdag T oktober -.; - g. -
' : klaverjas/joker avond ,; ' rt "*

aanvànÖ 20.00 uur i-' r -ïr *'

à*t "

onderstaànde:

{

,: 41

pruzen
Z\nnog niet

afgehaald

(bÉnje,. *

l.

a ri
"'517 : levènsmiddèlenmand

Íoze

r- ïi

"l

l

IL 't :' )í"
coca cola bal

...105 keukehklok
124 fietstas

heuptas160
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PUPIL VAN DE WEEK en-de;vóorwed- ,t. ' :-t r- "'

sErij d. 'r"r'---Tj a, het. ..wi1,hag.-riiet. -ruÉken i' --::.-1-:.-'.--- -...- .-.een voorwedsErijd Ee speLen Eegen een elf-
Eal van een andère verèniging. -Ook V'IOS - 'tÍi riat i{ "Í
lieE ons in de sEeek. LENS'D4 niet; èn'ao"i, "- ""-werd er toch een'IeÈkeÍ piotje §évoet6àId. - 1'1'r'' -'-'r'

uir
vÀN

de gelederen van LENS D3 kwam de PITPIL
DE YIEER en de gelukkige wag r i -) '.'!

.: i. I,i
DE.K.L E R-C.K

i, r' " 
,ri

ROY ià.de'loUuuÀte midiienvelder van dit.
elfËdl en beroemd om z'n lange'baIlen en
beruchE om zijn wrije schoppeí.'wij hoor-;
den .Iangs de:'lijn daE je'beEer.tegen.een
muur kan,op.lopen dan Eegell ROY..

l':: - !.ih
oat dè oudeEs;vgn de pupil van de week
sEeeds vindingrijker r{,orden bewees wel
pappa de Klerck, eanE wij zagen hem Èij-
dens de voorwedsErijd sEiekem in de dug-...
ouc gaah., ziEEen;.. naEuurlijk' Seqgcf! ï"io-.-. .

Roy mag:'...sil ik 99[ !. '. ] !.,.* ....-r.:, -.

aan de Jongelui.. om noÍmaa1
alles bij Ee houden werd geho-
noreerd met zeer grof taalge-
bruik en btj. 'heE verzoek om
zich buit.en de hekken van,,veId
I Ee begeven wèrd'er'mec' voor-
werpen gegooid. '. *. i'"r' l''-'.t

' \'l'!rt' | 'n:

' t:i 1\ :1

R O.Y

Í1 § "!,
,i -

l:

.!r'- .:!.;tJ,:r.i,;Í

1,. ii!ii.'i .S

noi incr-issen genooE 6et iort'e teugen van '.1 -' '- 
.'' .

zijn middag en zag een doelpuntrijke wed- ' -' .]'sEriid, waarbij helaas de meeste aaÍi de., -..;.-.
vèrxóeiae'kanE-vielen. Na de weAstrijd :'.:'i:-: ' '
koos hij BRrÀN r,rNóER als zijn favorieEe.' '.'.'-:', tt
speler (een iueer goede keus) en meE hem ,. .. .

ging hij op dè foto. NaEuurlijk worden ," ", . ,'
deze foEo's weer geheel belangeLoos Eer -.

heschikkinq oesEeld aoor.:.nÀjp foto/ff+,-,;; ;. .1
--. i-':-:' :' -1.-:.. r."r .f,r, aj" :.: r,1Í,: -l;;:1.

noe noy heL ;é1'f rronii leest .u r::q :. 
"'Heu 

:
*us-eeí leuke dag zondag' o$ : r,rns . Eer§c óe
voorwedsErijd Eegen D4 omdaÈ VIOS had af-
gebeld. En Èoen mochE ik PUPIL van de WEEK
Éiin en daE vond ik echt ,t.of j ..ràmmer 'Èat

iÉÉs a" weàscri.ja verloor,- maai;"órgè;ae
keer beÈer. rh heb BÍian Lingei a]s favo-
riete ,spelèï gekozen.'". verder wens ik jul-
1ie veel suices.'ROY DE KIERCK (D3)

,' ' í' i'tt

l. Iér,, i

i tíl '\ Í:

ia:;1:,nt ;:....r,..,f l_. --il
,_Jlí 'fÍ]. rrJ l'.

:'..,.',l:"-'-,..r,
F I E T S'E-N.-,>r9;iémbEènàièri kennen heE f iet.senplan. .'.' . maar 1Eryq k9n!, sinds kort. de..
f,tetsèÍrÍaap. Een lt.ik: van mensen, die onaanv?ardbarg .vormgn. dreigE. aan !e neme.l .efl 1--:.1

waaraan paal en perk dÍent, te worden gest.eld. Overal,;in.h F. qa+le! hgbben Í{e'ze nÖg .1,
niec aangetroffènl i4 ohs clubgebouw staan die dingen tegen$Ioordig geparkeerd;..in.1de..,
ha1, in en bij nwaEerloo"... ja zelf heE fusthok wordE..als. sÈaIIing.geDrujlkE. HeL gaat '
Eegenwoordig zö wèri. dat mrjÀ -gewoon naar binnen komE fietsen als of heE de ger^roonsEe .
;;;i-';;;Ï;=*Ëi.tà 'r". -r.rrs 

bésEe mensen, uw tweewieler behoort normaal'.buiÉen in dq.,:.-
fieEsenstafling! ! ! !,Ie..Funnen besÈ hets argumenE begrijpen dat uw ikarretje'l een.hoop. .r
geld kosE, 'niaar brir- daaiuoor deze wervoermiddelen maar lukragk ln-.heE : clubgebouw Ee1 1;1
sEaIIen gaar we1 een beet.je ver vindt u zelf niet. ?? J .-,.r1 Àie tf :!.g-..::, ..

. r -.t: ), ' :.. , .i1-. '. ,. . ,§

HET SCOREB,O rB D ,,r,,'' het. is een go.ae' ge*oor,Ée'vàn LENS o*'iijd"ns''d.
EhuiswedsrrÍj den van ons vlaggeschip het scorebord bij te laE.en houden do_or.- onze jeugd.
DaE gaaE afÈiia goed, rqaar, lfgelopen zondag tijdens,dè. $reds,Er i j d ' LENS:VIOS ging heE
echE fouE. Op een gegeven momenE sEond er een score oD het bord van 8-1 terwijl het
toch echE o-2 rra6. HeE verzoek :-"' - x-- ;'

Nee jongeLui,, jul1ie gedrag
scoorE voorr ge-en meEer; erger
nog het was laf, zeer min en
,b o.v. e n'il i e,n'1,,i totaaI
LENsonwaardiq ! ...- ,

' t 'i- ''' '''i'

5,PECIÀALZAAK V OOt Í O'ÍO.Í tt

2.5

-4- 'oe LENsRE:vuEa

,}l. t r

'!

ó

É"s



Se"If,@ ,, , ,.,§spioren KöÍiËiihiö§ié
Voor telBÍoonnummsrs: zie de colofon op pag. 1

.:rrrr r;.G ., gr:i, !JèIr, Lt

KONTRTBUTIES ,r,;,,"àihoJwet ;;]e; öèlukiig aan ae o§ràèp om op Èijd re betaled ::'3Í i
gehoor hebben gegeven, zijn er desondanks Eoch nog een aanÈa] senioren,voor.lwie deze,--
oproep blijkbaar Èegen dovemansoren.is gezegd. Welnu zij zijn gervaaischudd j- deze wèek.':
openen t,ij de ÍJ?chEi.- op hèn. Í{il1èn z.ii zichzelf nieE buitén spel'zett,en, dan dienE dq
beEaling nu per..:omgaande ) in orde..Èe worden gemaakt.
Nrnr ssrruBr aergKslrr u.il;.-iiiE;;eö7iöËeË-ö7ö"àitögàn Nret sprr,En - '.:.:i "'.'.)

canc neràten maj .'i
ookl Àanvoerders, EeamgenoEéh, Ieiders en/of ErainerÈ vragen wij om begrip en medewer;.
king. Zi j ontvangen t1.iq;S. een overïchE van betrokkenen voor hun elfEal (Ier,r).;r"1, i ,,.i'

ï.1 ..

ZONDAGSENIOREN é. ,\ i irft:i j. iri; i.

',\r11 u&-u\ lIill;!5§9..!A!)" ï:É.jià irl$lír"!:i!:ï?,i:l.t.ó."j*.!.,.f?L+,1rt1"§ïilllTSLA-GE.NJ-r:i.]'tq..,rl:.,, iir l {' .ji. ,,.r., ',: .ll.J 1111 =,,",i, " 
*,

- i r !.'; .?r .È r '.:.t.i
Blijkbaar had iedereen er zln in na de afkeuring wan vorige week. MaaÍ liefst. ruim 5
doelpunt.en gemlddeld per wedsUriJd, meE uiÈschieEers voor heÈ 5' enï7?..Brav.ol .\ ï 1q f\
r,ENs 1 - vros 1 . 2 - 5 r,ENs s - coNeoRDrÀ 4 9 ": 2-
LENS 2 - VCS 2 1,., - 0.. .VELO I ,. , -ILENS6 3 .-._3.,
RÀVÀ 3 - LENS 3 . 2* - 3 ' RÀVÀ 6 -',"-, r,ENS't :..0,.-.9 j
LENs.4.i- r;o Ír;1 ,pg4)i.?-",u... 4., -. o ., .,,9v9.2 .. . ''.,.-r leys e . : "a' .'- r,',

LEN§- 1 - VIOS I y le ggu_oglig.q tik?!?! ,,>,,,..oEIs "..-q.:!selopen z-q1dag: g9go.+{ïo3r:er omet de eersÈe nederlaaq van dit seizoen. Thuls Eegen VIOS leed de fórmaEié-iàri- - ". '.'
Peter Bos een gevoeli.!é. b:2 neaétfàdg: . ... . . - 

_. .:'.' ,

. AI snel wero aiioeril'É àaE het. een ,,Ëéiiijre middag. zàí:worden. vros was aqressieiÏen.
gaf LENS weinig, kanÈ-óm: hec'.èigen spelleEje t.e speteri.- Daarbij kwam nog eeís dau dèl::,
LENs-verdediging- nieE:eèhE- in goede doen was. Er werd nieE agressief genoeg gedekt. èn
er werden goms onnodiqe. foÈEen qèmaakt.-DiE leidde in de 25" minuut tot, de ooeninqs-
Ereffer. Een -vrije tràp'iièia, - oiéiigens sctriÈcerena; ingéköpE. 'door rvah 'oul lj1n5;: -o'- rtt';:;

XÈià:.3:"i*?nowas 
evèn laEer dichE bij de selijkqi\ïïrKi' hiir""9. ,",1r," "§\ïr l, L ï I

foén gebeuidei, ei'let.s graE het verdere verloop van de r,redstri.jd bepaalde: VIOS moesE meE
10 man verder-iomdat tuciën Groven meE t.wee keer geel naar de kleedkamer werd gesÈuurd..
voorda! LENS;ziè_h had ingesEeld', op,'deze JsituaEie.]lagr'de baI., a]Èeér "achLér Àrno.de ,rong;
de verdedig"thsi: iierd vouedlg we§gespeèIdr.en, IjENSrmochÈ meÈ"èen,2=o achtersr.and. gàan , . 

-'

Na de rus_tï meE.'.Sacha Glaudemans en Brian Linger;a1s, invàltrersl,voor Biian Brunings.en,;
Henk vahr wanrooy,:''bès liste VIOS in vijf minuten t.ijd dè wedsErijd. weer was de
organisat,ie in de verdediging niet op orde (of zoals u wilt.: gat.enkaas) en vIoS kon

.. simpel uiEtopen EoE 4-0. tl .1 O § À .t L'! :r (! t'i i", '. ..1 ; ". 9, '-*t La, {, 'i f-. ? '--l r,1 i,. -\
Na de 1-4 Aoor Fred Spa ' ( 2 0' 'ininuuE' tcreede helft) leek heE. ereven op daE IjENS een. --:-
alles of'neiEs offensief kon onEkeÈenèn maar, nadaE Fred Spa gebleseeerd was uiEgeval-
Ien en beide ploegen dus met l0 man speelden, deelde VIOS de genadeklapr Ui!.,: eln de-.35"r..
minuuE ererd het 5-1. Eén minuut later gaf Maurice SghuurÍnan de sEand noà èèh dràa§:li j --'

IEl.Ëi"ïàïïa§l3luïitïi" 
aanEal zaalv.oetbar bewesingen'ae.vl!s;jw,"e..rsldisin' t' kijk !Íi,'

uithuilen en opnieuw beEinnen is heE moEEo voor dit weékend . rens :ÈfJ ken of" Eè'gèii I j.'J i ,. ':

Roodenburg a.s. zondag de ploeg weer 'rop de railstr st.aat..

MÀRCEL 
'IÀÀISEN

_ Yt+g. ,- -,1 írlÍ.:.::h 4{,.2 ._..-s.rir!.,):yi 1,1'
WEDSTRIJDPROGRAMMA

; ? 
'-.' 

n'.

:r§Jrt i^ l\iïilt1ÈÍ$:t.iÍr; ï ?Q:3\i,{

{i-r, _-_, _-.ttÀ.*,. '1_r,-t

!r-. 1 .16gri7;Jg .: ;r6iJ,ilarJ.el:
.rrJ a r-L a)! .a rt r

,-i.i,r lii. -_- :!l
ir ! i.r.'.i !

., ?.. .r,l

zondag 2 ohÈóer 1994
14.00 ROODENBURG 1. .'., :
10. 30 VREDENBSRCH"2','-:" 

t'. :
12. oo LBÀis
11.00Dzs2..,..
12.00 vooRBURG 4 ...

I,BNS.1.....
rENs'2,.'-
CEI,ERITÀS 2'
1ENS .4.
LENS:,.5,r. ..r.r-. 

'r..,-.,1:. ^. .!r g li RKÀ\h/ 7'.rr.l ,..-r".

- RKÀW 1 .
- DEN HOORN 11 .

compeEiEie indeling

. L0t7/s2L .

. .. 1o9s/52l',:..' .

' 3 o6e /se g """ 'vrlend3chappelij k
.' . ;3L42/569 . -:.'
.,.,.€!.04/561.
. 33249/626,t.-{.

'ui.l'tr*f\Ífii
:l. \t

. C,vree
Bunk
'rrt'àVLlfl'rl§43,i\

3jÍ .r '?iÍ.'rl-:i§riri I - .211":
2

'/ ï,Y O\Jl liiA\i
",!. 

.::ii, -oi ;. 'í,yti

'de LENSREVUE - 5'1,}I1',{aílj Btj - ',1
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À
È
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n
n
n
n
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I
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.n
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11.00 I,ENS 6
11.00 r,BNs 7
13 .00 LENS I* gewij zigde



I 1,ci . .:. r", " .i) ;,'),),)
gtfsqqg t4. pktgbe.! .+9Í
'f9:30;IJENS ONDER 221.1 I -
-/ -\r.:arr -:riC Jr!E\'-^"/il

doíderdag 6'-oktober'1994
LENS 4, . . lrr . .. .. i ....-

zonaaq 9 ohÈoËer 1ii4 -
14.00 LENS t :'-. ;'1.ri:-

r r ;r, ,:q _lit J ..

1 : . l'' vriendschàppelijk -

. . :'i Loí2/62!' '. -'

. .. . . : 3061/s43 'r i

.e ., +)..{.tÍ. 3155/5i1',i'. }
c
R
n
n
n
il
n

t *.-- FÀ jI FC DEN HÀÀG i À= TÀNDEI,IiIKE
rrt .J -, I /i'*-,,,r!-,.

,f \ r":.1. r* ï ,a 1ri:.
í g'Ï.: "l' ='! +--.ï-.t.' -.'i;.-"/i.... I tt.- i{otrKÀaP--:;:' .! l*?'.:.

TONEGIDO 5 vrleldsqhappelljli, I r".. -.t....:rl2-.,
\. frj{III'a1l.rivr, .-
')1.". ,r I ..ll - t t,.'l- '.

'"::ru i'ÍI L: ,'ili',..l

1Ï. od
11.00
12..00
12.b0

RöoDEirBuRG 2,J. '-

LENS 3. . . .í:.. -
DSO 8', .
SCHÍP],UÏDEN,'3-I.'' .

HEKEIINGEN

HMSH 3
' :LENS'4

LENS 5" .' '. . .' -

QUICK STEÈS 4 ].
QUICK STEPS s ".
BEC ?

. Ít.

.n.

.n-

vrièiidgchariíelijk
. ).' 3103/551 '.- .
.'-'.--3249/626 "t.".
. 3283 / 644 . ,f.

s2LEN

11 .OO LÉNS 5 .'',.'. .', -'*
11.00 LBNS ? ;..t. ' '- ,, -"
13.00 LENS I -

OPSTELLINGEN
). \ li t---
t

I,ENS 1
I,ENS 4
LENS 8

A F SC'HRIJVEN >,,,,,

LIGGING
j 1c-1\. J,l. ,

r.
I Ir'' '

f

í.ii, -.::4 , r:ri/ ,-rr

,r!!r.'.1
'',:: "r.i-i ^,;

i',,11:i.:l';' -t:

-n-,'1 \J t ul'} ï.r ï; i|- $ 11 r_- i'* Trainini iiet geselekéèrden: elke donde-rdag 2O.3O"àq. . "
EeD lekker pàrt:jtje: erftrl,or:H.::#!.k sezéttig: !t'\

L/m
t/n

3 , i,rordt door de trainér samengesteld ' Ï: als bekend
l';i; Ë[;#. weràamèien 1.oo uur .,óó=. aar,.ra.,s'irèaitrlja op LENè.

tENS 4'

5
6
s
7
I
I

' ' À. de G;Si;i'déi'iisïísóit t'r'r ï
" - t w. Heijnen,i tel.' 3,4610g9 " .* 

''

-s. de iennie, Èel. 393s936;' :

S, 
-R. 

wassèrman, - tel:.0?9-512056"' 
. _ c. ouivesceÉi t.e1l' 01891 - 179
' ' R. .veimaat.,- ter. 3212382 '' '-'

d. Kréyj teI. 0i74,8.-,:8149, l i- i-

- t àu.r.-r

:t;. .: ' i
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.luI ialaant j e bi j .v.Vrédenburchvreg,- Ri j swi.jk

,,ir l; 't_,1

';-Ëi ri rli .)r

':1t l,r. i. c,

VAN"DE TERREINE'N

Ockenburgh, wijndaelerweg
Pr,Bernardlaan, Vooïburg .,,: ' : .í .f

t,.. ; r '1í-'r'.', -

SPORTEN VAN DE ZM

t..." 1t al)
Roodenburg :
vredenburch :
DZS .
voorburg 1 .:

.t ,.,

,..\.,J

LANGS DE .!,
', r!i :í] 2,!-.:.,>
,': ,iírj 1ri í-::.' ;.i

")- i í
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Dlfr 72" -- 1

U,I T.S L A.G E N
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- 5 LENS 2 - VilesseI.ENS 1
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t- 1,,, i i".-
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1., -. ,LENS r, : . .',. ,3 ._.* -. - 0 ('v .
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:r: r '; ririir
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veld

í: . .ó [-rtÈ i Cr

WEDSTRIJDPBOGRAMMA

tt'id thuis uit weds
F"rtrM p.Í..rJ OlirittL,,i i,1,( l:Iii \r

zaÈ_erdag 1 ohtober 1994
14:i!0 MVO ',72'... - n j ..nt, -
11-45 LENS 2 .... - ' b'sc '6à 2 ":':::-.-rOs8/012 -'.'.'M.À.de Kléi --"" '-

zatgrdag I oktober 19 94
14.00 Dzs 1,.. ,... j . ..
12-00 POSTÀr,rÀ 3 .

1 -.
)t -'

- 'LO2s/006""...1 .
. 10ss/012"-.'

{ ? i f j s,rÍ. ,r,) § 'j .., ij .r( .

M,'Mooi jman.,i. _l'-.:;',, ':
sr. ermz - \i. d . Mévdeh. " - . ":..r -' , 'i

1l{iJ
-11 ...

I,ENS t
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A F S C H R tJV EN,rj,,i Le'isli, plirt'.or,' ier. 3r'3+írl ;'.1'reJ:O Ir ';
. .r . IENS'2: -

IJENS 1 VERZÀMELEN:. 13;15 UIrR OP LEIIS
B. v.d. Nouland; iÈeI.:,r 01718 .- 34523

J i'l lt t;{
Í,1!;,ll,l ilïÍl

g.c,' '.",:,r"i
J. i

I
LIGGING VAN DE TERREINEN
wto 'lz: Leijweg hoek Noordweg, wateringen

É

-6-'aeENsREwe'

l.;,.r. ): i'i ,i' .:i i .11 r91',,r'',

j .,,.
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1: i "-, IiIl,: rr0.{-r]
UITSLAGEN

. I ()f.i.,i Cl
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ZAAI:PJiiOCRÀ
z: . U,::rl Ir r.. r.r. V.. - - :J.1. - t. iI lr;\ í

vrL
vrr.
vrr
vr1
vr1

30.0
07.r
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Den Haag, tel. 397.01'.54

E-jeugd: Ruud Vereecken

'.! .i -

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en ,Ii, I.; I. .",. :i...]
HooÍdleider A/B jeugd: Paul van den Steen, CtlopinsÍàat 103, 2q61 SV

- : , l_(,

Arnold van der Donck
tclefoon 397.65.32
fawin fJiÉ:';I f :i i"';. ict
telefoon 367.73.00

iiirÍ U i,Xi '*,ir':l , " ''

telefoon 391.04,89
I tïoàirítàiiieir ï.Fietga: Harry ter Linden

releÍoon 361 .61 .43
.' 

.1, :i_ '-,r. .' J,- . ;11..., ' . ..\.

HooÍdleidet

HooÍdleider

.I:i-' 1-

C-jeugd:

D-jeugd:

'. Js.ií:j

HooÍdleider

-, f!,1 r ]i-,j!-,r' aa,,,-..."

AÍbellëà v-ooí' è iiedàtÍiidà
ö1iàrl iif de àiiöna:voor ije i,vddstiii

.rt] ,. ,,(.t1. . i r.,i,' . -
d, trissèn 18.c'o eh í 9t0o.dui, bii'de dèsbetièffeÍide

366.r 3.r_4
.;\U íl i . (zate

t,' 11:.
rdags

t! . ra i/'.1

, 
^ r"., -.1-,-) 1-rij . ,_t Íl I

' ' .,i !,Í

zo .snel m.1lg

hoofdleider.
lijh:,;9""h
n uiterste ad-nog op ïag van dé'wédstrijd op LENS, tàleÍooÀno de

vanaÍ 8.oo uur en doordeweeks + 30 minuten, en niet eerder, voor vezameltijdl
AÍbellen voor de tÍ8ininf,en: : ,. ...
t 45 ,,irrt." ,"* r"t*-g va4 de iiàning, atteen dp LENS, teleÍgon.366.13.14
Vraoen/orobleméni rrË'rr,.; i,- - )-i'".'-

bel in eeÍstè instantie de hoofdleider opl
. 'r:j.,r.r :" -'r-' , , : .r) '. !, 1i..''

,r, ,l
i i.: : ,t
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WEDSTRIJDPROGBAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD
Í+\sí.1 ^:J,danvdno teoenstandeÍ - :r. . ;; 1r-g11;uijleÍftal vald/ietrein K LENS

At ..1
81. 1

B 2 ..,1
c 1 ..i 1

c4 1
D1. 1
D2. 7
D3. 1
D4 1
E1, 1
E2 I
E3 1
E4 1

okr 14.30 vitesse De1f . A1-, ., l.tit ..
okr 14.30 Quick É1 . .l .. ttiuis
okt { 19-00 HBS B1 . Ehuis
;ka "'i3.óö nvè ez: .-.'. . EÈuis'"'bkc--.12.30 

^ ver,o cr::,-'. . rhuis 1

okE..';.i1.oo' ' Duindorp. sv., c2 .,.t.huis,
okt..,.,09.30 ....-VIOS C2- .. . thuls
óËr "rs.'oo ' óick St.èps tar ' . uit .'
okE 10.00 DwO D1. . uit
okÈ r..r.09-.'3 0n.. Scheveningen D2' . t.huis
oft *'i+..af - 

Quick steps D3 . Ehuis
okt ,, 14 .45 VCS D3 . . . . . thuis
ot<r ], 0g.:o:,' vcs er . . thuis
otc ii rr..-rs l vredenburch E2 Ehuis'
okE 

'' 11'.ï0 - Cromvliet, E2 uiE .

okE 10.30 HBS E3 uít

Tandhof - zuid/Delft 12.45 (auEo)
13.301

2
2
1
1
3

v

v
v

1
2
2

2

' ' 08 .45-i' rz . oó
08 .30

.. . , -..08,4s':'-'j " i4.1s

. 18.15
I j- iz.rs
::',, 11.3,9.
. r10.15

14.00
09-oo

,.' ' ro'.+s' ' ' rÓ. oo

(auto)' '

(auÈo)

:..:iA,. íi r_,,

.,I

. llijkerklaan '.
sp,park West./z' meer

v
v

Rederij kerstraaE
Daal en Bergselaann 09.30

a 1",;-ï' a'§i r "ïi' -

(auto)
(auto)
<J'

7-'de LENSREVUE'

a

',' ;

t-'
,lr:..



elftal, datum aanvano, 'teàdnstdndèr uitlthàs sam.k LENS

E,5
E5
B7
E8
F1
E2

. thuis
uit

Ehuis
uit
ult
Èt
uit

'.1J" '.1- "';t/E 22 4 o,Ét 1
1: ' ', i*r

9.30 -' FC Do! flaag À- Iarld thuls

- ,/!liill:J
11Í15 I RÀS E2 .

10'. Obr ' IIW E3
09'j 3 O"].\ Èchèveningen M2
14.30 + RKSW! M2
11.i'O6iïvcs Fl
10.10 :r.oranjeplein F1
09100 'DIrNo F2

v 2 : i} ].\ iiia5'r {} \ t't } ?
. Hoögènhoucklaan .' o9.oo (autö) " '

v2. . .p9!09i\lZtl'.I
sp.park Polanen,/Monster 13.30 (auto)
. Dedemsvaartweg .- 09.45 -ri, .
. . GunÈerst,weg r-.- 09.00 (auto) "''
. Mr. Nolenslaan,t.ti-0,q,*,s,.ij(ey§?lAl§.

. .' 
i', ..*.r, 2' . -.'!t - rso:jo *- .l!.git:.)

-.1 okt.-
I okt
1 okt
1,okt
1 okt
1 okt
1 okt

J.

Í

_: rl-ilÉ i(
''a, ryrf .:

* WJZIGING TERRHNEN .(tiJdeIiJK)
j' -',.'' ;'''ii i

J....t .- .I
.1 )- rr , - ADO- j ëu9d .1;i .. :
- Trlomph-jeugd :
- oranieplein :

.voormaLig Eerrein
Eerrein RÀVÀ/WP

':Robin Hoodr
Zuide

terrein EQg .!- I sq . p.ark .J,lu

--_.Buurt!r99,', Wa€senaar

GltEer:,stFj+weSl Ur ! ;) t, t .,

rpark ..

I,iàha :-

,l;ni6L,
..í1.i ,1,;l '

maq ie voof aïondi{ed§t.ri- : .f *r'.j:>';

wEL/NEr DOORGAAN VAN AVONDWEDS,TRIJDFN. .,, ,i .rrí/_. ^1 :(
ttf àI,LEEN BIJ T$EiIFELÀGTIG llEEB. lll. i 'r.,{ , .r.. .r.;rr,,rlr-r:,

jden naar T.ENS bellen (3661314), echEer..pas'.ne 16;'30 uur.rr;r.....,

{,
BIJZONDEB.HEDEN

ïli:i ,..;. r::1ilï: 'f.:írI _? ,1r.
-..- aanwezig. vai,i de jéugdkonimissie :

- Lees ondersEannde koPY eens goed
A. van
dooi

+'
Donèki

\".:\,.?_-r' ,

\ ïr ' .:_.ï ryi::
lJ , Mun€ eq .T-1. ' T,aaIder

i:-d
. *'L:,

" l:'.i ií}Jrl
í: rr;l;r'i,1|]tii

:i.:.:,!::cÍ i'l

:'Ï:': ll ,"nr: i

scheidsrechEer LENS C3 is G. Mulder
opsEellingen als bekend met. ul.Ezondering van : ,J Íi:,",, j?;,1., f ,riii i:1fi li
i'Í'iï ,:r ríÈi;È cï'J,r.;ËiraÈ] olidè'noo: ,;,.-,ri i] ,:i,,.,:i4.19'r.tr.

0 IrENS C4 zonder M. Elouarti
i'..,:r -'.,'.irr . -"ii r-,r -J:-i-:: .:-. r:" jr: lÍ ;. ', "] 

-": ,...-!:j[.ltr .]-, ... .)
..'r r,',L irj.ri' ,j '. ',': ,, u_,t-:
Í:':.,:.:.: .:.,..: .yAF.GEKE:U.fi,D of NIET ???? - ,1 , , .i,ir:-, .

. llj' r" J . :.i , r1 ', :'' ...-.'. .

Bij cwijfetachÈig weer nogen de speleÍs van D1-E44--EL vÀlIÀF 08.00 uur (niet eerdeÍ,
wanÈ dan ereEen wij echE nog nieEs) naar LENS bellen (3661314) en nergens anders heen of
hun wedsErijd doorgaat. of nieE. MoeE je vooR,08.00-.uur verzamelen .da!, zlt. er niets., 1
anders:,op dan gewoon Ee komen.'.De spelers van è!-UE--94. die VOOR 09.00 uur moet.en
;;;ilèi;"-;ii'sé;. ;i ;àa;-r,ÈÉs.uàriè"-'vezameÍ-;e echr-e:,pi:, .y...9f |go "y,,f ,1:E,{X:,,d.".,w aan o! INFO'THUIS ',,.,.. :.ri.;, .,, ! ...;., a,ju.........

'"" ;;;; un'c"a'r' w""tr l"r"' ''' irr ,. ' '*iíJ-ïf3,1nrf*'aïi;rr,,iïnï'""*1"; 
*,ïx1ï1#;;.;,.J - . .,.,:,,,,. :

Dettt, r,iiasciendam, voorburg, tdassenaar, NooEdorp : kanaal :2rJlr- .., . " .rr.. .-

vanaf Í oB-30 uur LaÈen zezien werke wedsErijden zijn atgereuia,"tààrËi j ' àu 
'tiruisspel

lende elfcalten ',rorden geÈoond bij afkeuring. Daar deze zender de, afgelastingen ![rEr op
Eeletext uiEzendE - moeE je wel even geduld hebben voordat heE bericht verschijnt..

.tt;i"!.,--- ï r,9 ..{i Í;-;i. 1,i:r;..,;;,'..-'i.'i";.:i.r,'!;. -...ï1 ..
Er is voor heE vernemen van de officiële afgelasEingen voor AS1 E/m C4 nóg een
mogelijkhelfl.n; -afgglascingt"E*gfog". : 06-3500.150.-90 (50 líJp€D) .; r-_;.::. 3- ii,_-rr-* .. ,1..

.'-,,-....j-.'l'.i;gcHÀDI,wPRocRàMDIÀ...,.-'
1

Blj alqehelé afkeuring werken we'deze week een alcernatief programma af. Íle verviachEen
ÀLLE spelers en teidèrs mef bij à!ich: sporEkleding; trainingspak, voetbal- en sporE-
schoenen. Er ziin Íele alÈernatlevè denkbaar zoaLs voeEbaLlen in hèE zuiderpark, op heE
sErand, verhard-o! Kwiek Sport., inide zaal (alleen vóor B en È) of toch ergeDs een,
wesErijd spelen op heE veld of op heE kunstgras. Gevroon overal rekehing mee houden en
ÈóàÀ;Éo"'.irlI.,,....:,...t.Í...',,-.
ÀÀ:wN\ÍG EÉFTÀ!I,EN VERZàI{ELTTI'D

-{

1

.00 uur

.00 uur

.45 uur
\ .j L)t'

LENS À1
I,ENS C1
I,EÉS C3

c2
,81
en

en : trainen
: 'trainen: trainen

13.00 uur | '' 11.00 uur' oSlas'uur
lD '(
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08
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i;]bot,-rïr?.n.,tENS't4,! LrÍrrÉ rr,.) :: .'. ..,,rr,.',.;iiraioen.. :.,. t.: -rt.-§ ï+rlbO,ii,j;1 {tt}ïj 3i.',
ió.óó ,i,:r, LENS'DI i]n dii. iS i1r' .:,-.i; '.ï lr'.,trainen , ,1? i:.i.:'. .:. 10iooiuury,t;.i .1.2 )r.. 1

óó.+b lut''J:LBNS DZ'r3ur11r -1,., r, ), I :',t! r;rÉralnen. :1'r.: ..:v a1r,08.,45 UUfiï. ;::, '-.r;;.J:.,1

ia-Oij.uur e f,gN§ ó5:en-ó4 iir.r r,rr. .1, ..rlt: i. ÈÍ.ainén ,._.. - .,! tr.,*14i00iuur;,. i Íi i,.'4?:
ió.'OO'irur't I LENS'i91 Cr/iri É6':' r', :Í r ' - t:ríi'trainèn ir:, ir'..' .:,;í 10.,00 uut.,;1i .;J. ,vr1.;.,i-
ió.óó.."ri-'!-lÈnS Èrr1: . r;§i..: .ir.r, ...r-_1!.trainen.'* .! ...{., , r 09.45 uur. i , .,.Í..

09-oo'uui'r. !st{s É2,én r'3lr ';"i ": 'Jr'i Etainen: 1". írÈ, .1)'.r09.00 uur:' ' .. Í..,... '.:','.e.' ,)fl . j- ! Ïrj ''.ir: :.' a n- 1',r -?., i.il : .r '1r .lr -,(.1)I i-irii, rr:r p.-: ...;,. -

K,,7tN T4i B 11, i,iiÈ-:E';,i,j{.i-e,r}E. i.griqf!a'dln-;1r.e!;s";udëríi- hebben jàan'heÈi:besin:van'- 
'i!

ait..se_ÍzoË4- eeir.ui-ieg onp'r. "ii{"""à"Li q.q .(ó!pi.i!rnÉe. sèu'íèrzöe\;:wa.s /orh 'dè beÈalins ' " .

iriàr-à6àË:;liepriiÉ-no-q.r,i sépq'emue5 jlr, t.b-19seren: Erwaren Iïe:,u1,t.:i?ticven.."'.1'
mogelijk t.w : ,..rrlr,,:.- r,, . ll , , . "-,-._,: ,r, ",,r*, rt, .- " ,

Il', r: l1: .- ,

i br"."í,'. ,-
. via -een periodieke overschrijving waardo.or au.tomaEisch, pe-r.Faalid:' t:r'tiwartàar öf per half jaaí beÉaalà zóu i{ördeà ïiài lde bank-' of dè glio}' '1;"ïbör'f , seiite ber lelf-Íià de giro-of:de'bank minimaaL. de)helrrE van,. de
. konfribïrtier-Oïermaken:'')r':7')r i.;, r- :. \'r ,r- ii ir-: I ,í11<,T ,l | Í, :,). rtr!

,) t -, r j;)r')x ,r, rÉ3r-. r: ,,,-,.i -,;r 'j
xomend weàkènà Ëiijgen wl-j ' Íàí'dé' admi
van de spelers (Iees ouders) die over
bet.aald. Deze Iijst. bevaÈ echE nog vee
op'zeei korte.. ternii j ri omdaE Éij deze s
sÈellen: TERESET t:;u.- r.:"'- . '

; ,'-L'r ,::,. - lr rlr.' ;:',n-., t:, r':a\l

,Ir-ri '. i' i ,-.r, ,ri- _jir J ,,i1.' . ,.i -.. :r- r . .r ;;
istraEie een tlijsÈ door waarop de namen sEaan 

^ 1r

iE seizoen helemaal nog geen .,konEribut ie, hebbeB
te veel namen en daE kan problemen gaan'geven

elers binnenkort, echE' nieEtmser',gq EPg,eq q 3 {"À

i
n
d
I
t

L\Ii

Een. verzoek.'derhalvè) aan de "ouders''pm -a.9' zaterdlo KoNTÀNT oo LeNs t.i koàen betàten."

-:,..t.,-.
het begin van dit seizoen een trainingspak in bruikleen gekregen. _Pe b€doeling Í8 heE

óm-aeae' pakkén .rthuis aan Eë:trekken vóoi de wedst.riid zoda!., heE. e-1fge5 in.rge?elfder -:i 1:,
kieAing ioopr..Het is echler niet de bedoeling.daÈ-deze pak_ken_ook. dgorÈeweek: SeÉr9g?n
worden-naar: scho'ol of: op' .de . Eraining of op de . zondag- op ry{q. 9-"I kai heÈ nieÈ. zo zi jÍrl
daE sDelers er de. hele Zaterdag mee lopen te voeEballen. t{ij willen immers tóch zekei.l
óË", pàài-là"i,mài a."e pakken óoen. reir .-verpt,i ótrt ing ook tegenovei dé sponsor. Doe na'
;;""Ëffilríil-d§"";;-;"i eisen t.rainingspak. aan .r, Íaat heE de resE van- de weeÉ ln'ae;-
i;"Ë-ir;;;Ë: .is,rret voétuàiÍ; ài;;'!;";à, e',,,o'ai-."-i-tèt!ài"à-ags a-.Jr 9oE je,ei-seó,'-:-,
trainingspak aan.: r. Í',1 .,r. ;'i' . ' :.i '; ',-,. !. jÍ n .::, . ,

'O'lJ,D ELR,S LENS D4 .oPgetpt,>>r>>>.op zaEerdas:l gliFPPP{'vprJ?-c[!en'i.lii$]]F.,PH.99Í"t
van IJENS D4 om i14 iOO uur op Í,ENS vooE een bespreking meE .de jeugdkommisgie van LBNS. '

H;f i;,ón" rot op.:heden ,nóà 
' 
sr.èeqs niet gelukl om eén teider- tè-i'-i.ndel. viior dit elfEàl.

öli ;;, Ër,;;i"óër "à"i:"iË"Àostiij 
ae+".iédere keer weer een problé'eÍí. óaai moet ::.. l.'

,àranàering in komen. o";;id-i;-àíÀ nàoazaÈelijr: oudera diè íiet aanwezi§ kunnen'zijn
véizoeken íij o* a.". vrijdalavgnd tussen 18.00 en--19.00'uur 9Y9t,.E..bel1en naar
Ëà,ï""ii,ïr.l-íii ''rs. rà b;;Érk;; ö;1;i;i;i' , ae zzsoo. 

," ..' ' "-;'. ' , :." ' I- ",': ' .n:
:

O i O e n S LENS FI bpgàtet .rrrr>l ook'arselopen iauérdas ór.nq ae Èespreking' nieE .:i

door.: Toch willen MarEln en Harry even met julIie babbelen._In overleE is qek:ze,n vgor
a.s. zaterdag.om 9.45 'uur op I'ENS. v{ij hopen jullie alIemaal te zien.. , . -;.-r' ,, 

1,,
DE GROTE CLUBAKTIE >>>>>> deze week zijn een Ee klein aantal jeugdleden
gestarE meE de voorverkoop van de 1o!9n voor de- grote klubakEie-' Toch is het
íoódzaaX om de looo loEen- die eri j hebben Ee verkopen. IJuktiraliE,ïaD boudÈ -'LE-Ns.l.er zelf.'r
FI . 4OOO,- aan Over. Daar kunnen vre heel ÍraE leukè dingen voor doen.- SpelerS die alsnog
fÀien ,iif.n gaan verkopen_ moeEen zlch a.s. zaEerdag op. IJENS. even melden bij ,._.-:_
Jack v.d. HeiJden of Pau].v.d.. sLeen. De dÍie Jeugdspelers die de*meeste Ioten ver,(open
krijgen van !ÉNs e'en leuke prljs t.w: F1.15q.-,. FI-??r-. of FI:?5':-' 99:9lgiel '+11 :

er ók nog via.de akEie zeli prijzen Ee verdieflèn, Wij hopen dat. de LENSERS.aIe l9lell í
vanonze,ópe1ertjeszu11en'kopenenookv.oordekoperszijnerhee1'waE'.PrÍjzente,

':. - .]..."r1 
' _. ',1 -jr:,-'1..-i!í

/ 1OO.OOO,-. belastinsvi+i ." , :,., ,i i., " i 
,,: -Í - 25.OOO, -' belasÈing'\Ei j ' -. ,,. ,.,. , 

'.t ,. . .

,, Í 7.500,- belastingvrij .. ., ",
.-_ !,,eekend Euro Disney voor , + personen . . ':,,-,:

week Ports Zeelande í - , . ,. :. :.'r ' -. .', . :. . diyersq arrangemelnten in Gran Dorado. '..'_":

.,1 .i,,! "./:ii tr:. 'r1 I , ,.j ltii.
OTIDERS/SPELERS

- 'r'i - ;:.:;,1 -,r. ,l* -,,:y r,)i:r::;, :rq.j
LENS Dl' opgelet >r>i>, de spelers va-n LENS".D1 hebben aan

-À.U r" ,.:,'. ;. i, .. - .. U 1r,.,, , rr .:.' , L,..r . ' I
veiàer zijn er nog veel 'leldprij zeh te winnen op de éindcijfers.

. K1PEN rn'VenXOPtru DUS DtE LOTEN
"l:,C{l}ro ï' gr,Iii';" t'""- Y" :'ii ' " 

''.r

i. r,,l.c-§ C:;i,;r,s ';1Jr.,'e,;,111,.jp..6- ' à:,^.ri;[Èv:s*Eiu1' ït: g -



DEVOOR,WE"D.STRIJD>>>>>>zaterda§avondlg.45uurgingde.,t.elefoonenbelde
VIOS de voorwedsËrijd af. Geen spelere-rgenoeg ??? wat nu ?? Toch de Eelefoon mEar '
qepakÈ en snel de sÉèlers van LJENS,D.4 gebeld, MeÈ succes want bLnnen-.ls minut.en .haddén '

íà"à"àr-ïiËï=it ià 
"Ëéiài" 

aie graag 'iiÍden ivoeÈbal1en - Een konler. ecÉÈ íiet. en t!{ee
*à.àn- è.-"i.t. te'be-teiken. Èàn-gtàótr'loÍnpl imenE voor de speleró van t'ÉNs D4 en jurrie:'
qaven D3 noq qoed. parEij ook. HèE werdr:een kleine 1-3 nederlaag maar wel mocht.en Jullie
Ëa.e, *er p5,én de- sËelérs van LENS I op^de foEo. Deze foto is, tse besEellen woor"/'.t.-
a.s. zaEerdag op LENS. Roy de Klerck van D3 werd aangewezen a1e speler van de week. DaE

hii reserve moesE .slaan :b,ij de,voorwedsErijd de tweede helft wondlhij nieEi.leuk maaÍ §
daàr, was hÍi snet overheen t.oén.hij de warming-up mochE do€n met de spelèrs. Ook in'de;
àri"-ó"t àerióot hii.toiob alhoewel Éij vaak weei opzoek moegt naar een wedstrijdbal die'
in-de slóor tag of ih'dè bosjés. Goed ger{erkE Roy (erj Teun). Brian tinger Í{eid jouw
speler van de week en die foto krijg je binnenkorE -

't.: ;r .i;r- ;{.:r ri^.'tr'.L::i 1. ..: a,. i) rr_-i. .. _1 ---.
K E E P.E'R S.K.A.M P- OE, L -E,N S.>i>>>ilnoö lang íiet alle jeugdkee.pers hebben zich
'opgdgeven voor'hets" keeperskaríp ),wat. op 17,en 18. bktober in de .Ilerfstv. ekanE ie gehouden

"àiai op IrENs, Toch mag je.als echte keeper zo'ni kalnP ,nieE missen.. .'
pe kosUèn zi)n Í 5O,- voór deze Ewee.dagen. Wat er allemaàI gedaan.wordt op dit kamp
kunhen jullié \ragen aan jullie, keeperstraine-r§ Hans erl Dennis. zij hebben ook..de
iàschrij ffórmÈIierèn: ,-ri' ï','t lil l 'lj; .:í:i ..! r.rj.,-. : :

:,:r 'q.-:,!!í, '.1_., -;.-) ' ïr-..1 ,.- r ..,1 -.. í. rFv!.
KEEPERSTRA'lN:lNG "i>>>>, óp ivoensdagavond gaat Hans v', Rijthoven van 18.00
t/m 19.00 uur een exÈra keepersEraini.ng werzorgen voor de keepèrs vani-À1 ,'81;'C1, D1 en
ei. Deze Èraininq is exÈra voor iu11ie naast de keeperst.rainingen oP de maandag- of
dinsdagavond. VoÍ!èns iïans en Deínis rblijve-n er'op de maandag- en dinsdagavond nog we1

eens uat keepers zomaar weg. DiE kan echE nieE hoor. Als je niet kan Erainen dan ben je
,èrprlcrru om'bven af te" beÍIen op l,ENs ( téIèfoon 3661314').. í1 È{ i -: r'1 

"; ''.e;i 't ' ,'r.',: i i .-.:, i .J., :, .. -.: Í ,

H E R F S'T'W E E'K >>rrr; de aandachtige.'lezers :van de r,ENsrevue zulIen qel opgemerkt
ÀàUUèn aat'er'iloq niets over de LENsherfst'week in de LElisrevue heefE gestaan. Dit klopt
ómdar'de t.radigiónele herfstgeek met §lapen en eEen..op LENS dit keer niep doorgaat.
wii hebÉën dit iaar gekozen 'vóor de örgànidatie van heE keeperskamp en willen op.
Aoiddrdas 20 okÉober-een Eraihingàdag orgaÉiseren op LaNS voor onze jeugd.'De trainers
van AI.',BLCI en C2 hebben hun meàeweiking a1 toegezegd. De overige Èrainers wragen wij
om uitèilijk a.s. zàterdagr op Eè geïen of zij op deze dag van 10.00 t/m 16-00 uur ook
gen crainià9sdag meE hun groep willen afwerken. Melden bij de hoofdleider s.v.p. ,

ZW.ALUWEN'ZAALTOItRNOOIEN ,>,,,, de leideis 'vàl er ' t/m F3 die 'nösl,
niet gereageerd hebbe'ii op de vraag of h'un Éeam''mee vril doen aan heE zlraluwenzaalvoet - "

baltoórnooí in'de kerstvàkangie vèrzoeken wij om dit a.s. zaterdag alsnog t'e doen bij '

de hoofdleider. Hebbeh wij green reakEie binnen dan nemen wij aan daE er.geen animo is-
_.r , .,,: ir. ,

SCHO'Oi'VO ETBÀL OP'i E/VS ,,rr,> ó!- woensdàgmiddas 5 öktober is er weer

,een schoolvoetbal Èoerngoi op IJENS. Voor'de woensdagrmiddagklub atEijd een Eoch vrat '"
rommelig geheel. De tràiningen gaan echter gewoon door dus op tijd komen en. op tijd om
qaan kleden hoor. Er r,rordt geÈraind op Spoorwijk naasL LENS en de kleedlokalen moeten'
àeter bp deze dag gesloten bliiven. TelaafkomeÍs ihebben dus echE pech deze keer. HeÍen
trainer! neem io-min mogelijk ballen mee eil let er-vooraL op deze dag echE'.hee1
zorgvuldig op.

UIT- EN YEFSLA..GE.N.. t;

..,1 r.'i.".''';

l. rl,

'.'-i i

Ons velzoek werd geluËkig ingewï]1igd. Er waien geen afkeuringen en.dus kon iede Eeam
'de wei in. Mis itl r,Brs Éa zóu tegen ADo spè'Ien maar.een opletEend iemand zag Eoevallig
in de óOpost daE deze wedsErijd bij ADO niet op heE'programma sÈond- snel even naar
ÀDo qebel-d en'a1 snel weÍd duidelijk Aat. ÀDo E2 niet meer besEond.'wij waren'daarover
echrér hiet ingelichÉ ???'Gelukkig ging E4-'hiet voor'niets naar de Buurtereg rin .

wassenaar (bedankt Fred) madr speelden ze nog een wedstrijd oP LENS tegen E6 wat net,'
een REhrO vljftal meE. 29:O had verslagen. Deze wedstÍijd ging beter op en E6 verloor meE

4-1. Hulde jongens voor'de3.e tweede vJedsErijd. Helaas glng er nog meer nieE helemaal
zoals het hóorde. De scheidsreèht,er was weeÍ eens het middelpunt. 'Bij de wedstrijd
IrENS D1 - ÀDO D1 vrerd er weer van meerdere kanten furieus gereageerd op een beslissing
van de scheidsrecheerl woqrmàais witlen wij'benadrukken daE wÍJ' diE àbsoluuE niet willen
op LENS. Iedereen maakE fo-uEen'dils öok de §cheidsrechEer. De ene keer is het in het
nàdeet en de andeíe keer in hèt 'voordeel ven Í,ENS. Laten wij ons concentreren op het
voetballen dat is waak a1 moeilijk genoeg. ouer naar de uit- en wedst rij dvers lagen.

:.11"".

,r'i1(1ï\'l''c|h' 
à* *#iio., 

7 oktober

- ;:10 - y:!e lit.usqEvuE' klaverjas/joker avond aanvang 20.00 ut
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VERSLAGEN
OuiclE D2 - LEN§ D2 (1-51

rfl
Op deze uiEermate zonnÍge
feest voor het oog. Hagel
staat als een soorE schie
zeggen, aangezien reeds n
felle sEarE vaYr de pot me

f;14:.-: - i iil.;Í[I*fiiiirf]{3jr
zaEerdag lras reeds het inspelei riàfr'bnze helden een

wit.Ee inspeelshirts wàar prominent. de naam van LENS
Eechi.j f-. ..Quick., e4lgszins, hierdoor afgeblufE ?. DaÈ k
a 10 -Íiiriute'ri^ dè'..'-jónkt-es--t-aï pl.et. met. o-2 voorstonden
E snel en goed comblíat.iespè 1: Na de rusEstand van 1

de combinaties wel eens vergeten heEgeen, zoals vre weEen, ultdraaiE op ,,ego gepiel,.
Ondanks de grenzeloze grensrechÈer ,aan onzé aanvalskanE werd de verdiènde-1-É Ëereikt
met vrederom vloeiend ààmenspel. 6 pririEeil u.itr 3 "Í,redgErijden. tB ,oor en i c.egen.
Inderdaad, Lenlg, maar vooral SneI, .,ze,gr.isnelr)li iLl$jf{
RoB VERGÈÉR :

:

a

op verme Id
un je wel
. Een
-3 orerden

ÉENS E2 - vI,C E2 (9-0)

we vonden hèE een goede uedsÈrijd t.egen vUC. we kregen moo
minder jongens was moesten àè meg tweë r.rlssels spelèn. nr
en er werden mooie àoéIpunt.en gemaakE. Door onze-goede ach
acties van PÀIRICK, de keeDer van EI kon.VtC niet-scoren.

- I Ï'J{i{}.i}dti '" '-,i.I',\: if it':.r(!BÀRT & SOUFIEN

ie kansen, oËiaat vt c meE
werd best goèd l.overgespeeltl
cerhoede "en-..Ééà:- Èaar_ mooie' :--'l'r:ltí àI. ,'r ?'sí, ,- L_rit. i

-**S{{i .

LENS E3 --. OgrCK E3 .(1-3) I

ffi "Ë.s,f"Iii,í;ír$#*,:lËi,ioi;E'#iíËlLii,,Ht'SièJi",sponser jassen betEad-en..tonzei. flLannen\ het . veld. Helaàs -moesEen rre Michael Borgt.
missen omdaÈ deze.iiekr.Èas,'r.r'tfchaeliwàn trarre 'u-ritËïàËiràËËe'neïièr van her gèhe]e
team en we hopen je weer heel snel terug Le.zieï'op t sN^S. 

-Tevens kon je ní goed
zien qaE de gezellÍgheid en de EeamgeesE er alweer goed in zit. dit. seizoen, want
ondanks zijn zieke zoon kr4,am pa BorsE gevroon kljken naar de verrichEingen van de
83. Terqg naar de wedsErijd, euíck bleek cinzè èerste getijkwaardigé Èegenscanderte zijn. Er werd zeer goed gevoeÈbalt. meÈrvan Ewee kancen uit zeei mooie actie,s

-íde í1

'{:

")
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Met in de eersEe helfE een zeer mooi uiEgespeéld doelpunt
Èwam Ouick sÈerk t.erug na een keeper
il;à ;;;-Ï'-àà-EwÀààe-treltt r-z en ':'rR x r' E o r N o
iiipperrast doelpunÈ Í{aE de eind- E

;;;:í;:;'ë;"-ióóà-dèrutrig hoort':,: . D ï.?'

;i;:'-ij;;,tÈ;r.i',:r,i- - :. N''^ . HTLDA
- ! -t- r'l: ;.\. {:

p. s. Nos. onze&.sp-e.:r,a1e,:9"L1Í ui" . *. 
i , 

t,n.l

+. - ', É- i .
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van Gary. Rort ,dagrna", rl 'i r rjtlissel 1:1 . Toen
P kort daatna een
À stand oP 1-3
. R -. dlÈ er ook

- i Í\i.:.

E5 (3 -3 )

Een go.ede Eegens
-. ,. + i

taÍialei vanrw e het posiEieapel beEer Ías daí van ons. wij bleven maar

met z'n -al,ten naar de
bl ij fE . ptobËér. èens ' 'le posit.ie te
jullie zéker nog' Ledkere

bal Èoegaan, waardoor heE grootste gedeelEe van het veld onbezeÈ

houden en vrij te lopen. IilanneeÍ het gebeurt gaan

resultaEen boeken; wanE individuee] zit, heE meE jullie we1

goed en dat was ook de oorzaak van heÈ alsnog behaalde gelijke sPe1.. Scorers: ORIIÀN

(hééI rus t-'is itën'- --e"èi,i; §én
ETISH (goede

heel f el. binnenve Id) , MÀRTIN (kreeg wleuEels na zi jn
doelpunt ) en RI voetbalter ondanks zij n losse veters en gebrek aan

scheenbeschermer S;) ,.i JEFFREY PONCIN, Iat.er bij ons gekomen, gaaE wekelijks vooruit . 1

ROBBIE en Gt]USJE ijn solide' verded igers gewo rden en KEMÀIJ i s een aànwinst voor de it
z

voorhoede . JEFFREY Schild heeft de techniek voor een spiÈs, maai ilef f : blijf op je'
ft zoveel ze1 fverÈ.rouwen daE hij risicovol durft te §P

, i, '. '''
e1en. Haar daar'l

plek. VOÍ,KÀN hee
heb je het weer:
E5 k@t Eraa[ I t

GIruS VÀN OORT ST

,rE POSITTE houden.
Nu nog een vaste keeper.... -. "
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w.M. Kouwonhovon ) SskÍst!!i!.t l6ugd Do club var loo:
Bram Fro66traat 2í I Pi, van irgn.Steeri : i. .r tiil{ J..v.d.Lubbo,i. ..' , .,89E!!!9É;q;!' .1i,-.1 ,,,
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. RearaktiebrievenbuS, aóhteÍin ïe kantine
-t{eng e lolaapr98l._ 2544 GG: Den- Hàag
- fax 3678862 maandqs(tot 1.7:00 uur)
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UitèrslelinlèÍerte ii':-maandaq 20.00 uur in het klubgebuw
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Een keur van deskundigen, daaraan is Ëij ''LENS
iaarliiks de speler van het seizoen. ook'voor
ien seiroen,, zijn zij Eot een beslissing. kunne

N TROFEE SEIZOEN 1993
.'-./r rd(ïi',.Jrè

geen gebrek,::rkièzen
wat betrefÈ heE afgelo-
n. komen. BchEer, loen

,;,,,ïgli| -,;' :-j; I
lic, Lal{ : i.rrr ' . t.,. I

lrl ;t-grlir.l:'l 'r,. i
íJ \.:

, \i,

hi'eld heE op.....'... r'ii .é1.t -t

De prijs veibonden'aan deze) uitverkiezing werd toE op ,hÉqe-n.rl]19!
-''ritgereik.' : -ör,iaó g oKroBER À.s. xs. or-rr*"or* ,o*"r.., '', '
I voor aanvang: van de. wedstr:ijd van LENS 1 krijgE
fislrx (ie) van, WÀNROOr.I zijn .welverdie.nde Erofee., Inderda,?d... Henk:HeÏ
verkozen toE-de best,e speler van het seizoen '93 -'94- Deze onverz
gài, oox dit. seizoen weèr deel uiÈmakendt rvan onze.'hoofdmacht , wërd-
ià"'aé-à."i onzé trootdsponööi' sàààí "Ë-.,lbtrariissen bàschilbaàr §estel

'r,ri. .1. 1rrírr .. ,-. ,.- l

d door de lrBlgsers ,-',
er.reli j ke vèrdédi -
de terechte winnaar
de trof ee:iJ '' t;)'' .'

' tA "
1:r ,- í.. rtj ,rr,,:a':7 1!" .izi ', rí'.r',j

' a; "1i)
^ (.. , i cr r( r'.j1\ I rí': :. r

Nieuwe leden:
ZOSq ,1..1. ttoefnagel, sEzA, 03-0?-19??, Bunschot.ensesEraaE ]5, 2574 KB Den Haag,

teI.. 3235507 : - 1t..---,r-\ .,1

2602 : v. v,.d. spek, sEzÀ, 28-03-1se'77 , HeL 'i"nu 
iiÍ'"ïàii-:lli-ó""-n""s, !S1ri3.rj1-n-9q' :

àzis H.s.,r.'veimoien, sEzo, 13-11-1958, qypresstraat i.53'.1i2565 LT Den Ha.qgli 1i::..ilU.:: : '

' Ee1.3607739
3029 D. Hoogendorp, SEZO, 2!-17-7969, BelvedereDos .206, -27L5 \17' zoeEermeer,
j tel . 079_520565 i":.1[ .,' .i,$,,::r-.-." .

3075 H.M. ten Berge, IETDER . 22-L2-Lg46, . gerueiiiàaé'.$s 6,' -2à44 MÀ' Den 'Hadg;''; 'i-'J ''r
qel. 366?164 -- : I

3365 i.C: eóir, SBZÀ] Or:OZ-1,'Sg'8,- MuiÈacuriètràat .94, .2524 Kli Den Haag,':EeÏ. '39466S0 ''- r

3366 F.C. Bakhuijs, Ns. 03-09-1970, PaEer v. Í,iehsÈraaE, L5, 2283 KD Rijswijk,
Eel . 3960386;i5;,'t r: -* i'. ';1'r Í:l'-. ' 'fi': e \ri'11{ Irh Ír:)v .1':''"'

3367 M:': v.d.) Lee,.'8, -25i12:198-5;', À;' SchÍ{eiÈzerlaan 219, 2552 PH Den Haag ref '^']?lf!A6
3368 p. Hoet., NS, 2.9-07-L964, .Terracot tasEraal 42, 2284 HC Rijswíjk teI..393534+tl.'
9169 R. RasEà, F,.'14-11-i987, wezelrade 21"a, 2544 ry'v Den Haag te}. 3669834 ' '.1,1 i
3370 C.'Badat,'NS, 24:01-1956, TeylerstraaL 76, 2562 RX Den Haag teI. 367SL2L''
33?1 S. Cadeau, F, 23.-10-1988, 'dolvenràdé 

'L55,' 2544 \IÍ,:'"Den'lHaag E"l' 1?-11?91'
3372 T. Endlich, Eï 24i12-1985; Steurénd?aLr 2:,.r:,2553 PN I',.Den ''Haag)'YeL!.:.)3977377
3373 À. Rattansingh, E. 02-07-1985, Ruim;ichE'142, 2543 RP Den" Haag teI- 3291463
3374 W.S. Flendrié, E, 14-01-1985. v. MusschenbroeksgraaE 139, 2522 Àr Den Haag
33?5 R. Nadpersad, F, 19-09-1986, vierhouLensE taaE 42, 2573 vT Den Haag EeI. 3881355
3376 .M. Àghàalij ani, D., 10-08-1983,.wezelrade 83c, 2544 vX .Den Haag, tel- 3668792
gszz n.n.É. w.dl groek. E, 08-12-1987, naul xrugerplein 15, 25?1 HT Dei: Haag,

tet. 3452968 [ ','. '.'lr'1.J, . t: r ]ir1"]r' l:Í::/r \4"1" '337g R.E. de wit, F, 27 :OL-f987 ) Hengelolaan. 1OO9 , 2544" GFi r Den Haag tell'321"44r'l
3379 v.1,.M. Blom, T,Ernni. )'5--72-:-964', r.aan v.d. Merisenrlchten 202, ,5521'NI'í 1 Den Haag,

u"i. f Si3Oóí ii:,it..gil ?,j ..!tt.rÍ}vtï ÍítÍ1 :ll..t,trr tiÈirirt DS (. ",:. ; . .

3380 R.w. Klaassen, SEzÀ, 20-03-1969, M. v: Steelaan 336, 2273 GÀ voorblrg,
Ee]. 38?1075 -.

3381 B.,l.S. v.al.-'Gaasr, SEZA,'.01:05'1963,. TiEus Brandsmastraat.:"63';- 2286 hE ' Rijswijk,-'-'*iei;;àö\nlE:{ -r-r1iri,1ï, ir'ír.rr iri.!.irr:,.r';.'.:t1'}*}
3382 R.R. Hendriksen,' SEqg, 14-04-1950, V{edeoord 60, 2544 T]( "Den Haag teI. 3669013
3383 s.s. Ghaemmadhami--Marahdi ,'. c; .'15":'12.-i98 0,.1,2-u.idlarenstrasft 2q7, 2545 vl{ Den.Haag
igen R.M. van gerËl'Ë," o3-oj-rgd§," wète1iàde"3s81'2544. x,l'oèir tlaàg Eet; 32L2892
3385 t{. Ileban, A-, 15-12-1976, VaalrivíersEraat 119, 2572 VL Den Haag tel. 3899554
iiee N. nssiad, F; 31-07-1988, SEeenzichE 26, 2543 ÀH Den Haag tel. 1299568 :

S:ez R. vis, SEZA, 14-07-1968, LeggelosEÍaat. 253, 2541 Ifl Dèn Haag Ee!. 3297562
3388 O.'Ura1, F, 02-04-198?, Randveen 47. 2544 RG Den llaag, teI. 3676578
3389 M. Beusekamp, D, 2?-11-1983, Het zicht !34. 2543 ÀR Den Haag, t.el- 3211515
3390 x..1. r,efebrè, F, 14-08-1989, Landzijde !4r, 2543 Ec Den Haag, ÈeI- 32L4544
3391 L. Sahin, F, 25-07-1988, HeÈ Oord 75, 2544 TL Den Haag
3392 S.R. Huisman, E, 0?-04-1985, De Brink 1'024, 2553 HX Den Haag, tel- 3976309
3393 M. el Àyadi, IEIDER, 05:07-'1955, NíjeveensEraat 6, 2545 XV Den Haag EeI. 3679358
3394 P..1. diBruin, SEZO, 22:12- i:96 9, . Vredeoord 113, 2544 TT Den Haag, te1' 3669013

L E D E N M-U T AÍ t E S'per AUQUSTqS-|994

wll ziqlnq r,idnaatsscbap: i "' ''i.l
092A E.,r. Perrelm"".,- van- NS
1028 E.J. ÀftmerIaan van'* NS
2249 O.F, Huis van SEZO/ZÀÀI
3285 M.iI. Officier van Ns
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I

'i !t Í :,fr.È.--rworclE'q,
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-*1 .- ''.''t , .,
Ë".:r; {' ts:-,;1- ll V',.r
9, 25a3-TK-":Deí..Haag- -'Midden8t.edej 23

,!.':.

ÀfvoeÍea als 11d.
3008 vl. v. To]
3113 K. Kharunar
3182 À. eàrrera "
3246 A. Ibrahim
3267 M. Zengr-í
3314 R. de Vries

3098 À. Susan .

. Meghachi

.M. Habib.

. Kilic

.M. ÀbdèIkader

. del Àguila

..8:A B',N,l E-U W §, !i11 (i ï i r.1

311
319
324
327
331

3109 A
3È29; A
3201 T
3266 À
32S3 À
3325 À

40
3H
9M
5B
8M

. zouine

. K'. l eI Mahi Í

. Àyt adi- '-

. À)ryadi

. Debie . '. I
v,d. Toorn

§-. !

,- !7 _1 ;

,;t1', t

-.- -ri_ . _;.: -"..r-_, t. i
' '!:;.-' .. .. kontakEpersonen ":

algemeen r Inge van der Berg
'r t1i 2d1s363g :'Martine vereecken -. zondag

t.i .r) , i. L'

& Analré Krol
Àn Bergenhenegouwen
,s

lÈr'- iÉCJ,;'}r,

4 :'-t.B A: R R O O S T E R, Éarerdag I okEober':

opnenen- =,-
0g .00 uur
11.00 uur
13.00 uur

Joop de Roode
ifacqueline en heer Gopie
Ellen muns .en AniEa KiPP

ilan, Henk eri Paula
.. ' '."r' "' Henh ,.

' s -morqens|-, 'y

sluiEen,
l, ., i .llt

BARR'OOSTE.R
. ..i.. -' openefl
..*. 113 .00 uyr
.';.,:. .,. .-

iondag g'ökrobe: , - i' ':;' 
,

Tinus en .IooP de Roode
. . Tini Pronk, Peter en El van Pessem

aan'iuIlÍng LENS 8. (2 pers.)
. . .. . _. .IooP'e,r.l sjaan

I,

c 1,r).:''

' S-morgens. : '; -- ' .

r.l -

B. BAR-RETJE BERTCHT (het uiEÍrisselingsprogramma ) -'i>.>>>> wist
.u daE er een uitwissel ingsprograrnÍna bestaat voor rgestressden
'barmensen, díe nog geen vakanEie hebbqql:qett-ad? , rIh look 

' 
njr,e§iren j

daarom verbaasde heE mij toen er een enveLoppe op de deurmat -

viel .wanr. de sEichting die zich hiermee bezighoudÈ. Bij navraag-b1eék het. eeir chÈ fè zijn met ats motto : "Barmenaen lzonder ' l'

grenzenr'. Barpersoneel krijgt. de kans om eens ervaringen op Ee

doen bij buitenlandse clubs en eens te bekijken hoe men daar tse werk gaaE'. 'r-l\' ."1
ne'inhoíd-ràn de brief was duidèIijk en B.B. was, na eeí strenge voorselekgié,
uitgekozen om hieraan deel Ee nemen. Een ver en warm land was mijn 'loEn en zonder me

ià ËeAenfen . pakEe- deze., j ongen zijn.koffers en staple schoorvoetend -(vliegangst) Ínl-heE
viieqtuio. U--zult heÈ dus éven zónder mij'moeEen ste}len, maar, en laaE het u toE' ,-.

trooée ziin, bi j,.,t.eru9ikomsE zal- ik berichEen over mijn ervaringen- '' "''',' ,'.'

p-S. Èas dat èvén schriÈken. ... ZLI de realaktie nu.nóg Ee vrachten op z'n traaliEionete
maàndagavondbítterbalLehmetmosÈerdineenplast icbakj e. Hoe is daE nu Èoch mogelijk, llnge?
Bn'we Éadden heE à1 zo koud in èns'hoekje. :li' '

:. T'E.T OP! MORG E'NAVOND {

ï,'ï:'*àl
"rijdag 

7 oldoberi:

^*o 
u

klave rjas/joke:r qyonf, aanvang 20.00 uur

Yi,' 
"
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Sclí@ Senioren, Kommissie
Voor teleÍoonnuíhmdrsi zie de coloÍon op pag. 1
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zoNDAGts,ENl-oR::8ry

utrsteaË,ri';; ;:,'.
',.., ' Í. ,l'. li.r,"r

, rr,-1: -.- rJENS 5 '.'. ."

- RKÀVV 7 .
- Rl(Aw 13 . ".. DEN HOORN 11

': Ii-,,..X .i.. Í ,'l.t t, = : .-.È,-r I

ROODENBURG 1 - T.ENS 1 . 1 .1 VOORBURG 4

VREDENBURCH 2 - LENS 2 3 - 2 LENS 6

LENS 3 - CEÍJERITÀS 2 5 - 0 LENS 7

DzS 2 - LENS 4 .."2 '2 Í,ENS g

3 ''i- i'''8:':
1 -4
6 -2.
2 -L

L E N s - E N - H E-T--R o o oE il Ëàhà1"§It oiir i zlÈ r >>>>>> diE veekend vierden
de Leíd.ènaars àun jaartiiklà ,lèiciéis oatlet'".'-Yà de" {edsËri.id Röódè-àburg--teas heeft "
dic f,""tc eÍ voor de noodenburgers een extra'bétekenis bíjgektegen. ' ' ' ' '

.tr l'r r r. :',-. *: ?' .' I' r_\, .:. ..jr.'-r'ÍÉ
Na de gevoelígë.neËlèËIàag téöeni vlosivroegen wij:ons -vorige week_af of'Jretr. elftal tegen
ÀàoàènË".g *eér ,op de ràilsn zou sEaan. HeE anEgoord na deze wedsE.rijd luldt:
;tràennie;. De eerèue 10 minuÈen van de wedstrijd 'waren' vodÍ Roodenburg. LENS kwam meE

a" r"g t"g"" de muur te sEaan en heE wachÈen -.qa§ 9p _d9 \op-e-n,i.ng_sFlef f er, Die viel in de
Àe miiuuu] Een snelle leidse aanval werd schiEterend met het hoofd afgerond en de
màeóèielsAe 1,ENS-supporEers zagen de bul (IeÈterlijk en ftguur}ijk) hangen. Roodenburg

"àiiààit"à-o"re ""éiie-1"_ó"isp.ór,g 
echtér vorledig ÉeC.hoorà. HeE. begon kxampachtigÍ de

iIó Éèl"uraea:.àén, ginà-óegeirsief meerdere malen de fouÈ in, maakEe absurde overÈredin-
qen.(een noodeíUurgópèÍei werO zelfs uÍg heg veld geqtuurd) kortom, heE bood LENS

ónverwacnt Oe mogeiiikheid om de wedsurijd naar zich Eoe Eè Erekken.
ó"aà"i" 

-auu l,Blls-gèaÍ..nàË àà tà:-à rèiàeie wedsErijd heE initsiaEier had moests trét: töt'
- diep in de rweede helft wachEen (65e minuuE) toE_het g.p-gelijke hoogEe.kon komen- Een

àómie tranasfal wan een Roodenburg-verdediger- qEe,Idg nMíqqlqg Scfruurman in sEaaE om via
àÉ pànàitvscip het meer ààí weraiènale punÉ uirindn tè tiàién1l i{ r't.

ond;;k; het i'eàËf ii te ' resultaac en het harde weikën. van de formatie ,van Pet.er::Bos.'.,, .'
;;;Ë;r.;-;d-;I;;';;"i;;-ràc-"e-*iogè"f ?) 'verÍ'iaóhEèn: 'De. opbouw wan achEeruiÉ is vaal!
maLiq,. werded.igend scnori Èi nóg *eÍ eéts'uaE aan.en we heÈben teveet .kansen notllg.oó'
Ëài-íó;ril'Ua Éomen. we hebben ér echÈer alle verErouwen in.daE het iedere week rweeír . ,

, i.f,

een sEuk beter gaat .

MÀRCEL JAI.ISEN
: i' , 2- ,''

í r; j.. ,.,,: \_t,.ï;,ï13Í.1--1vT r;{-ir.Àt .p,!i )' :

t':.. , .

I - rs t,
WED STRIJD PBOG RAMMA.,*,.''

;1. i,' ,. .r"!,'r,., ,a :3' t.,t ]t t -.:, ;.",1 11;n T lrr Èj.
"r 'j:!/:': :!;- 

,:
!s!.,,.' t.t, ,:''l we

94,
i.'- !

-. r',:! 'i' I r., ríi.'i i"
dordJèrdag 6 oklobér' '19
19 - 3 0 LrENS 4 r . .i . ',r Í1.:-.\,t- !:- ,.r'l ai
zondag 9 'okÈober 1994
14.00 I,ENS 1. .,.:l :

'.a t..-:,, , .'r ,: :i.,\ar'

ki
l

Ë'

, TONEGIDO 5 '1 " .Ài.ia"qi'rïii2"r 15

'-'. 'Èr,ciirerË r .."-,.ri r1lendschappe
tol2/62L
3061/543
315 s /5 71

vriendschappelijk

dh;l Lntièiuiel'1':''
ic .,r<íngerieer ; '. _-

R.À-J- Boelens :

1

1'-)

,l
i.r
t, í

:..,.

2
3

a !,'
.,,-,,

.., ,"té i ,.

11.00 ROODENBURG 2
11 .00 IJENS 3
12.00 Dso I

. :- r . lEN§ 2 " .,,,. .." .
. HMSH 3
- LENS4..
- I,ENS 5 .... -.-,r joulcK STEPS 4
- .. QUrCK STEPS s-
- sEP 9 . .

12.00 SCHIPI.UIDEN 3 ,
11.00 LENS 6 r..::., . 3103 /s61

. .3249 /626

., -.-.,/64e

I,ENS?.. . vriendschappellik' I

LENSTB 1.1r1 ..{+. vriendschappel tJ k 1 r
,. .í.. Í .r, ,È/, .Ld u ;i 

,'/Í | , ,f a

'11.00 LENS.7,.' .:. '. ::
13.00 LENS 8 . ..

iàÏ8"flrit !-ï-?iïr,t'Ë-ï,;eurcK srEps 2 i ÈvriendschapÈeiijr,' dhr-- vreewijk ^ . . 2

,ó:óó ógö.-1, . ('.,1 :[S .*,a - Vieus r 'l ,:r. i.È r''wriendschappel;i jk j , V,_1àmentiurg;' Maiiahoeve
,'' :L

zondaq-16 .oktober x99rl -.' :. ,

iiïöö'iiid-ï?-.'i: .t'L - i:'veRBURcx r. ... - 7or2/s27!.. .iiil.:Rijsbergen',- . . 1

ïl:38 lE§! 3'i :*:,iÍ -?r§Sf;iri'.i,.'i.r-.i,.;'rÈ3liïlï:^*,i::íi.I+iï33.*'"1..,."': . I
1r.00 Í.ENs 4;i... - GDÀ 6 vrieridschappelijk '
iz.OO Coa s : .' ::' í:'-;.I-LEN§'5t .1...i:. -, \rriendschappgllll(,i.-.!\.Sri rrj .,.Í:'
12.00 LYRÀ 3 - LENS 6. vriendschappet i jk --'--'-
12.00 rYRÀ 4 . -
12 .00 LYRÀ 6 . l-t ',ï

'':!
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§t.'à1:1:,r,, ic-i- lat' r'-:.r$ Íjt-{'i-.:Jí. i.:i ' 't rí./,v .i.. r'} I irr !.rl ,.:),:,1;,;,r,:.1.,.:rr
alinsdag 18: ohtob'E; 1994'.n:s r51 " ...ii. . .'i-.: -.- r, ', 'r.'. { --'
io.óo-ieNi,3,i. -: : i -.i"orit* 6tppb'ï,;.,rii9là=Ëlenn"iljk:dl'-lr'.fr,ltèf.;;'Ïi :li,t.;;

SCHADItWpRO GRAMMA LENS'| EN2,>>,>> bij alsehele a4reuiini'#àèÏ
is"s, i- "" z ià brintsipe bij en tesen RI(swÍ op sportpark polaneBl-tQilí-oge.tEr.S'eslÍ?Pg j.Irj
resD. om 14.00 en 12.00 uur.
ËÈï-. :'^-.. - - ",.ei. "11r..r1:",§r .-.-r,.:J.u -, .ii. ri.r r..r
L EN S 3: FO UTJ E:::...:::::.AËOh'Nkf ii,,,-Hèlaasrbïéék'zoriaag-ce-eriàÈ+t,i'"1'rÈàr,
forrrie in de . qeplubliceerde aanvangsEijat van IJENS 3 Ee zljn geslop"en- gelukkig ïlSt r{..an

"-1.1 ,r. ",'Ëaà'a'tiii Èiidà te her§Eèllen (bedankt ilan) zodat. om 11'00 uur tocn meÈ een r
ilEilï.ËE,IEïft*;#'i#à:;';;";;il:=c;;ïrèË-à"-ïitóiàö jàió "ó. r,tàis) werd sse{,.el !e_.
gro-te hinder ondervonden van een uurtje korter slapen'

'i,: 'tr . .-: , .ri .': ,iËrit S í-;;.,,,SrfoVrfa!ftH.ï.{.1 È
N I E at W E tKO M'PE'Tl Tl Et I N D.tEL-'l.NG "' ..

zondaq i.I. ín een andere klasse (4e klasse 5i) ingedeeld, _zodat de onderlinge
;;;;;Ë"+;;À.;ài"sË"-;ài berer zuLlen zi jn ríDe .-s-EarEl was,prima meElpen fraaigl?il ..\_\ .

overwinnins op Den Hoorn iil-oË-pràègé;";i:;; 'Ívp z"'cr<iir":.i.erle., \i:.§poldet'iÓ,-Ebtr51,
íèió iC,'iÉpBö e, nxsw-r-il sÉÉ 

-t, oÍi.1,.9,,!9 en fiatuririiJk.ogl.tiooin, 1r', ïn oT.§,,8-,'.;i.,

STANDEN >rrr» in heE vervolg zu11en de sEanden van genioren 3 E/m s

_.qpsehansen ï9.rde19p 9i _Pl?.1_h"E_pïPli:..r:T'u l" ::-li.., lln,]"9_.11q1$i,jt1r-uia.g
HEKELTNGEN >>>>>> langs de..lijn hoorden wij regelmaÈig de vraag: Wie of IdaE is
Hekelingen? vrernu, Hekelingen is de voeEbalErots van heE. 9"1i]!!?Tig?f gg-rp rqa! ' I isE .gp
ïóili"E--Ër-Ci"" dlcirrlij -óÈiitenisse 

en Somt uit_in.de 'rotterdamse' 2e'klàssè B van dé

KliJVB, Í{esr rr en neemr àEàí ÀËt-a'uit'4 eenzerfde' positie op de rànglijst in als IENS

1. dat belooft dus een leuke oefenpoE te kunnen woÍden ! t iÍ.ï1l\;tgtï1t1,1i\xa
r',r 1 - 1.À.]t" xö'níiËt B u rI E §'l'"' ''iÏii] vergeet onze oproep van vorigèl Èeek ni:eE -en 'zorg" i'-1

*,oo.rorer,-rig sEeeds..niet g-,edaan, voor ti jdige Fgtaring van uw .k9f.Er,ïPf itJ.j] ' I "'::l
','" . a'r , tiainiià'niei'iesàte*teerden: àné aohderdài zo.soltur

, r I1'

r ,It,.' ; - :i1: Ír: ';,
OPSÍ"É.LLINGE.N:

/m J
en7

r 
" i\'.1

Í' r'

i'r

,iir}ffi

A
14

s
g.-- R

R

'l ::,i.
Í

LENS
],ENS
],ENS
I,ENS

1E
4,6
5
8

wordr door ae rrairièl 3aiïeitig'éste'r.at\ è ltt ui liY §t \'r, i.t i j
als rbekend , i,',.r t.. r-.'i.r -r!,..,

àiÀ rex.ilà, verzamelen 1.oo uui vóór aanvang wedsErijd op IJENS '

A F S C H R I J V E N ,>,,,, I,ENS 4r

ïH,ilnïr-i0u:-r"''.:tt :lE§3' ? I
" -'-b:s.
],ENS 7 :
I,ENS 8 :

. de Groot, tel 3251550

. Heijnen, të1:"í45i088'; .-* .-.. de Nennië, tel.-3935936,1; ï í.t I

. ' wasserman, <Èe1 . ';079i 512 056- ï;.?'

. DuivesEelm, ÈeI. 01891 -'77943

. Vermaat, t.e1. 3212382
iiàítàktDersoou SeElorèn. zoadaE. G.,-v.d. KI€y, tel. 01748'L) i18I'I9 r'l'-{ i NA it'lOI }t:ïtÈliDJÀ-i..r. -.: u.1=., l.ti ,l-'. ,i{ '. r,.r .. li,,JS...trr.- ,z,rj,Jí,rl) .,- rll t/h r,tu .ii tpu.:iÍ, 1rnbisl;Jïir rlt
L.IG'GING VAN DE TERRE,INEN
p""a."tíidt i'r'S'p'órtiàarià' Wooid, pièter :Both6EraaL, Leident',EeI . ; 071-!Ï6900 ri,b,s:t .Dsr :

bSO u '+' Í. l', 'girft.:: r.n ïly1 sporÈpark, Zoegermeer. tel-'.;079-31559I
scHrPr,urDEN: sporrpark'.vïé;.àí$GËIegó,-sàiinge"stràat,.'sctriP,-luioep^1..,!Ï,1:9-1í,39ri,,.,,

i 1 lil. [,-ri ;1;1':,r,j" :.:.] . . , ï.i11 r.,i,,,:t5:rl

LA N G S D E.SPORTEN.'VAN - D E ZM LADDER

1llitrtnrjt!l:.t-;!b:ií,,'it, f;l í. 1.,,.,i;jJ,tt,r:jL
llITS.L:A GErV";;:E.;uri:l , t'.iI l, riir-
lÍ\IO '72 1 - LENS 'l''rt. !:9f - ? ',i " -2. t

f ,:L il-i ts.t_t. 1?i l,i)-.,/ JrlliÍLcr,r 
'

ï n. liii, :rt.l.,r ",l, rl,:-a'i: ír ,1, ..r i1 1,)t":i.'lr i,1
..,,,il§!'-\.'1r)i', u'-, r-r'ir ..'r,,r!lzc,'_' 

s
rr. u- : i,,r,li:ij:{É;,. 1I ,,,, 'l ,t ,. l?r.llrv

llvo 1 - LENS 1 (2-2). : ' . :' ;t':'pY'hl'!1! 
"í):r'i!' 

r:j]'!í!.'i j

iË=e1§ Ee.:-Tà;r-Iln, àaliöerómèii öË 'óétr;eweg gingen"we; opr deze r.miezerachtige, dag na 
-

ËË"'àéËà"ié "à"-"óiíii" *"Ëk,' er *.t een andeie-voétballen. Na een !e,e-E 
j eiaf!,reseq;van_de

,"Ëd"iii:o scoorde Mvó 1-o dankzij een.schiuqerend fgutJ.e.,v11 :9!9+9::.I9 kregen daarna
nóó-ref-Xansen maar na ró .ií. wÉs heÈ weer'raak: péna1t, eri jar:re1 hoor 2-O- " "
i,i.'aà-i"ji gi.,g"n "è het veld in :nwe vreEen ze opn en dat zag je oók we1: Binnen 5

min.: scoordén ie de aansluiter door een mooi kluEaballetje in de recht.erhoek. Na deze

ö"ràfàig" binnenkomer werd heE door alweer Mousst.affa 2-2. Doot op EtJd te zijn
.\t:fr?ti)uiiËnur,t _ U _



G\
doorgebroken had hÍj de bal voor het lnschieté'n. Gelukkig- werd het nieÈ afgekeurd
weoeis buiEenspef . baarna was heE voor t"ÍVO over.....EotaaL wegge§peeld. .,Maar de -r". ...- j.

"ààiÈàeàe 
verzàakre hèc'at te makenj Na vèrIeden, iréek was, 1punt. bet.er dah nieEs.'.

EEN SPEI,ER--.n:.-,--;.i;r,r.,/ir, e.r.J:J,ï:i.. 1,,t....,-. ir'ai! í.,iilJl Àï;:..t+rqRai.4qïtu.}.I..i\l;,-.
wEDSTRiJDPRoQfil[1/ly1A':";r"' ;i'Í1.,t1t.'ti <-i !-';,-:i;t r,' -t§, i. r, .,,r.j .: 1t ,;.

t

irr'
veÈuit,iid

lr ï"tàrdàq'L ''otïöber' 1994 f, I '

l,i: ob DZs 1'1.1 .a"'' ,::1..-'-i-1-
12.. OO POSiÀLIÀ 3_ .í:r,:..:L :.,.rr

AFSCHRIJVEN,,,,2> '. LEN§, 1: P-' !qoJ, teI. 323ss07-' .,- ;.,ii L. ö -i,..\ .1<... b .1,Ësd z, i'1 
..{,]6! liv6urà,io, ,tei'.'brrre 

=.iaisza 1,',...,i:),:j|I,lJ'r|..r.'l..[ri::l.Í}j.}L-.i1iií:i-r).!'i'i.i-:

LtG-ct.NG.,,tY4t.v,'D,E.TERRElNE"N.'..,.,...,i|'ll',rl,.
DZS .' .'''1 1,, .. ockenburg, tefl't je-ereoa 1.-: j''t'\r-r -':"-í' 'r 'i ' ( "t 'r"
ËöËrarre'' '; ëil;;;Uàr-iir''ààisenaat; ièr.r:zig424 ':' ' ' "'c ' r'i:

:r.t V: lJl.t ,'i >

i,.,4

? íl'. .l '. :!,., iI. ;:.r . .:)I .'t. .í' ;,'-r
.lf:d qU ri" ' .,/ri..; t "1 

;t tj ,', :i; i ?
s E N t A':iiÈ N- :z À'A L n)

Fi jr,_!' .ic' "::id r,_ r r.. .r:, !. ,í.í,..

"4i,t's ,t A.g.Fít., 'T-':1;; i;P_*

OLIVEO'2 ;: . -; ,::., IJENS 1, :..

ZAALPROGRAMMA

-.:.tl
:
.i r ';i f. h rr_; ,

H'DIJK 3 '^

klasse

" ï,iiÈlhr 13 ', Iir
t i .)t1 . .,r ): i

LENS 2; i., 5 -,16.,.1, n 
^ 

-r'-, 'r
t 
-'i),o 

-- , :.

. ,lítd { ,thuís. . uit zaaldatum Í i, ri-i.!-i . .*-,"

vrij .
vr1
vri
vri
vri
vri

'.1
07.1
07.1
14.1
'1À 1

2r.!
22.r

lj
j
j
j

.tr
02
o2
o.,2
o"i
o2
52

:t..:. tt . r,--i - -.' .:
i'-io r,rns z ""'- 'sEv 3 963/R2c oranjefl-' 'eigén' ' "
2.15 Í,ENS 1 - Ar.L. Z'75 3 953/R1C Oranjepl- eigen
2.15.GR.ROOD-i83.2 -r LENS 2., r 963/RzC Oranjepl .

i:aÈ'ewber,sMÀ rirrJ!\ rEI,Ís i:.i.- ':]ti''is3lBlc i]"jockenburgh 'J.verhoek
1.30 LENS 1 - RKDEo 7 953/RZC Oranjeplein eigen
à.is r,sNs z - svPrr s" 963/R1c oranj eprein,. eig-"" t ^ .':'

vAN D.E SPORT.HA.I,LE,N, ..,--,-. Í
Sporthal Oranjeplein .. 'i'

: ,i{+ 
j nd-aeLerduin ,??

LIGGING
oranj eplein
Ockenburgh - .,,,...,-+il

HooÍdleider

I ! r''t
HooÍdleider

. !..!i i,: ! 1 ll", j:r ï: i": . r,.-

VNru NET JEUGDFRONT ÍJrr,Ií@ 't

tÍ.:rr rl..i, .r.i. .,,r-,r.,... -.i ._. .1t
',r, - S, .r.,, ..!

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON EN *r.,,, .J... .§] ,
HooÍdleideÍ A/B jeugd: Paul van den Stèen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01 .54 -

'1 
-r'.i'ï',r ". ''
'" Hoofdlèidet

. ,.i
E-jeugd:. í,lbt.,;i"'l;l', tC-jeuóa: '"Arnold:van der;Donck .i tëlefoón 39V.65.32 ."'

telefoon 367.73.00
Í1 :'Í l' fi 'r '- l '''

Ho'oídleider,. F-jeugd:
telefoon 391 .04.89 '

HarÍy ter Linden
telefoon 361 .61 .43

Afbellen voor de wedstriiden:
zo snel mogeliik, doch uiterlÍk de avond
hoofdleider.. ln uiterste nood nog op de
vanaf 8.oo uur'en dóoÍdeweeks * 30h

'bel in eeiste instairtie de hooÍdleidér opl -' ''- ' I

voor de wedstri.id, tussen 18,00 en I 9.6 uur, bij de desbetreffende
dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366.13:14 {iaieÍdag§ ..r

iriuten, e, niet eetder, voor vorzameltijd)' l

AÍbell vooÍ de tÍaininoen
+ 45 minuten voer aanvang:van dertraining, allee?.op LE"NS, telefoon 366.13.14

I iÍ.

a ,,i I
;j" - 9 i

'de LÉNSREVUE'í- 6

lr' ir -.

')



.i_'

elílel datum aanvana laoenstander uitlthuis
',' 

"ti-.t rcwà'

D2

D3

À1
B1
B2
c1
c2
c9
c4
D1

D;
E1

E3
E,4
E5
E ..6
È7
E8rt'
F2
F3
F4

. s-.%ÉÈ'b-':Ía',. ïÓ gw er uit Hoogenhoucklaanr. -i1.; 
.,13.30 (au!q):-r

. g oXt 14.30 DWO 81 thuis ' v z . 13.30 '-- ' '-'

.. 8 okE '. 14r30 Laakkwartier,B2 .' uiE . ,f. v. BeerssÈraat . . .;í 13.45,r(Lakwa)

. 8 okt'-' 12.3Ó Quick C1 i,r ',.": thuis v 2 ,1.:.. .;.;1-11.30.: .-" i. I

. I okE;' 12.00 Cromvliet, C1 -':"r: uit . Rederijkerst.raat ,,'1_1 .00,,(auÈo). r

. I okt:'1i.oo Quick Steps c2 ":'. t uit . . Nijkerklaan i ....r'L0..00., (auto) .,

. I okE'r 13:ÓO RKSVM c3 . ...-:'., uit. . . sp.park Polanen:.. :12.00 (au-Eq).,.

. I okt,i, li.bo wesElandia D1' ;. uit . . Hoge Bomen' ; .:.' 09.45, (eu-to) .-

. 9 okE'iJ ]'2.45 . VOORWEDSTRIJD, . r Ehuis (zie copy).. .,,. --.;,12.00 1.. , ,.':

. 8 okE 09.30 Rijswijk Dl . rhuis v2.. -. 08.45

. 9 okr . 12.45 VOORV|EDSTRTJD . -..'.^,i Ehui-s 1 ï . r: -. (zie copy),-..11 1"12r00-'i -9. 1 ;1

. .6'okE. 18.00 ,.TEXAS DHB D1 .. ... uit. .. ,. .- llijndaelerlaan . . 17'15 (auto). -

. I okE ' .r).00, gDB p1 -. : .'. uit'. '... Àlterdastraat ''i 11.00 (auto) -. B_ okr J 10.öO ,svn,rr Di . uiE. .'. Eèrrein,vlos -. 09.00 '' r' -:

, ..e otr i-rO.OO ,r.WC rr: _,,.j.r. , .' uiE . '. 't":Kleine IJoo' ..09.00 (atiEo)'
. "8 okt 'rr.bo'ÀDoE1 ' .'. : uit'. . .'.' Buuriweg - .'.'.1'09.45 (auEo)
. e oft 10.00 Quick steps E3 . uit . Nijkerklàan . ." tr o9':oo'(auEo)
. .8 okE 09.30 -.GDS E2 . ... . thuis v.3.. ..,.. )... 09.00
- 8 okr 1o.oo:: DI,NO E4 .' : . . uit' :,".' Mr: No1énsraa'À í.'"r 09.00 (autb)i,
: I okt..c 1o.oo Í Q,uiCk Eg ' . . uit :'.,' sàv.' Lohmanlaan .r 09.00 (auto)'. I okr:'.13.00 ''Iiw .'-. .': .". .'thuis. ,.,.i. v 3 . '. . 12.30 c i-
-'8 okt. ' r 3 . 00 -"''schipiuiden Éa". chui§í v3r.;:'. .12:30
.. g'o*u I og..so " Qri"-k steps rr Ehuis . . . . . .' v 3 '. . I . o9.oo " -)
': I okt 'og.oo'Quick sEeps F4 '. ' uiÈ '-.1.-."'. Nijkerklaan ..." 08.15 (auEo)
. I okt 11.15 Laakk\,rarÈier F3 thuis V 3 . 10.45 , 'I
..-8 okE -. 1r.15 Den Hoorn F1 t.huis V 3 10.45
7'aa..r.:'.11:r'.j'í. ,'.r.!._rL1 r.'..J !. ';'" l1flI .t. ,"&l,i.Tr'.{ I _* \}i§\r,},r. ilf-\ -.1\}Uf ;\rii

'BIJZON:D,ERHEDEN':
r '.ir '_ ' r:rl -r'

..:, tÀ t,'1 r; 11 ;.. 1ï i. O Í) \l "t :L

tt

ri

- .Í, (,.-.

., aanlreziE'v€In de 'f,eugdkommissie zaEerdag- g okE.obe-r r ..,
tlï:)'-r .. lc|ïi t'-1:rtíl(M-. ,!,g:uyer;,"P. v.d. SEeen en ,f . Taal

is de xóxrnrb[xrrÈ'a1 betaald ???? Het is bijna 16 oktober
- Lees onderEtaande kopy een goed door
- opstel t iàgi effÈàI1éà -'bekerid .'mè!1 uÍ-tiondering',van ' .-

0 IJENS À1 zonder J. Houtman
. ,, .." o. LENS .81 zonder D. Djaelani. . ,. -.' ..r*i ,r, r't.-, , ' (svp kontakt .opnemèir" meÈ ..P- v'd. S-Èéen)

?,,, 1. j ..i_,_, -'r;g r{!ryg 91.,:: meF .-M. Elouarti. '.,"' ...., 1,.r,-;rr ,-,:, í 1 O,.L§NS;'D3 - meE, .. U. Kilic .

o LENS D4 meE M. Beusekamp '' ' ); '' 
"r-'0 LENS E7 met S. Huisman

0 LENS F4 : N. Essiad - R. v. HerD -,K. Lefebre -: ,J.- Reineiie''' Í,. Sahin - O. Ural en- aairwulling r í '\ lt ' (r 'r t'
''.

it
.{r. ","'i'1.'A'FGEKEURD'of .[u'tE..T,????;.:. , ': .'.:- 

.

,è". inos"r, ae spetdls van EllE-Eg. vÀNÀF 08.öö uur (nièt eeider,
wanL dan wet.en wij echE nog niets) naaï LENS bellen (3661314) en nergens anders heei'l of
hun wedst.rijd doo_rgqat. of. nieE. MoeE.je voOR 08,.00'uur verzameLen dan'zit er nietss
anders op dan gewoon'-te komen. De- spelers van À1 t/m C4 dle.vooR 09.00 uur moeÈen
verzamelèn mogén ook ïaar lnns'bellèn. verzdníel Je echuer'pas NÀ O9.OO uu, - zet dan de
rv aan op INFO fHUÉi: ' r. .i'

| ';r,'i:i{ Den Haag- en C,À.f . vtesÈland : kanaal 21
- 'r 'iÍrijswijk : kànaal 4+ - zoetermeer : kanaal 41' DelfÉ, Leidschendam, vooÍburg, wassenaar, Nootdorp : kanaal 2.::

vanaf r 08.30 uur Ia:Eèn ze zien weLke wedstrijden zijn afgekeurd, waarbij de Ehuisspe-
lende e1ftallen worden; geEoond bij afkeuring. Daar deze zender de afgefastingen IÍIET op
t.eleEexEr uitzendE :: moéc je wel even'geduld hebbèri voordat heE berichE verschijnts.

.rr_ t. :" .il , ,.1
Er is voor heE vernemen van de officiële afgelasEingen voor A1 È/m C4 nóg een mogelijk-
heid : arserasEirisenEel:ro.", , o,Í-.ll:l:o:19 ,10 1ii.:ii."".*"t,sT.atrs...)
.'.r-. .'). .,-': S. C s À D L W p R O c R À M. ![ À .:

Bij "atqgir.e,lg afkedrifig'wèrken wé déze ieek een alt.ernatief programma af.. we verreachten
ÀLLE spelers en leiders met bij zich: sporEkleding, Erainingispak, voeEbal- en sportl

Bij E\,rijfelachtig

'- 'au'uilsnÈiusi'- 7 -



schoenen. Er zÍin vele!.alternagieven denkbaari,gpals.,,voglpql lqn in- het Zuiderpark, op
Éer strand, verÉard1 cifi''i(wibt<'SgibrUJ. iiir ilé1:zaàL i( à]'fèén 'vooi .F_-q" -I) .of toch ergens een

"àÀr.iia iileten op het -veld of- op hèt kunstgraa - Gewoon overàI rekèning Ííee houden en
t<omefi Éooi-.t'tlr !....- .- -!!Vilg')."(.r1'r'f .-.-. ._ -Í iu:r .!t _- ..- -, :J 't::;.'.t!1,:-: .È-.!rv-'rf.'. .r 'rr'.- 'lG.'.!r.

ÀÀNVÀNG )ELFTÀLLEN' ' i lj'J;,,:.j g,r vERZIDIETJTIiID
- ._r.\ i.l

uur ^uur - ,t
uu! ,- :'
uur .

uqr.
uur
uul t

'.; I

13,.30
11.30
1o.ob
09..00
L2;l 3 0
0 9..'0 0
10.45

irur.À . rlsNS
uur É " rLENs
,uur l. .íENS
ruui.'Í.LENS
.uur.:; . ÍENs
;uui I 'r,ENs
uurn ILENS

alr :1

À1;B1' en 82.'
Cl. , C2 , C3. ei'l C4
DI" ;,.,,i,..'.. :1',;.,r,"1
D2 E'/ÍI.'86 - 'i t.'.
E7:-t./ni Eg I 'i:1;" i
Fl en F2r r"".!l
F3 en..F4-' 3i-:l

r. trainen i ' J iriÈ l:' .:Í .
: 'Lrainen :'' ;-i !;
: Èrainen I ' ': ,.) :

: trainen: t- '- i,j\): Erainen .'v .'' í
: trainen " ':'rí .'1 ' ,.'
: trainen,L-; "" ií''j'., ri
It '- ...í '\ ,.: '

uur 'LENS D3
uur Den Hoorn D1 -
,uur, rDeri Hooro EI .-
uur, Den Hoorn E2, -

13 .30
11:30
10.00
.09. 00
12.30
09.00
1q .1s

K O N T R.t B lJ T I E S.!S E'IZ,O E N 199/U1995 >i>>>> aflielopèn zaterdag zijn een
o.ob.'àurr"u] soeters/ouöèrö'op r,sNs aangesproken overl de konrribut. iebetaling voor dit
Ë;i;;";:- ui;";ïiii 1it àrtbbér'moet eén én ànaer sereseld zijn ander§ mosen wij de
ipàièr" niet meeí 1aten cràinèn en spelen. Laat heE niet zover komen en betaal a.a.
,àiéiààg'óp r;nrs kontani rbi5"Martin rt,euver of Paul'v.d.SEeei1. F* .-, 

", 
heÈ afge,l(eurd is

zíjn'zíj aanwezig.. : , t,ii,,d; .i! , -..., it,,;. .. 1 .; i.l-
G R'O T E C L aJ B A K T I E'rrrrr afgeièperi week zijn er'weef enkele c- en D-klassers
sesEart meE de voorverkoop van de }oten van de croEe ClubakEle. wij hebben 1000 loten
öekocht en wi11en ze ook öraag al tehaaL . verkopen. LENS levert daE dan .1r 4000,- op. Een

ióoi uedrag reaar heel wat mee Èe. doen iÀ. Éowendien krijgen.de beste drie verkopers nog
óèn gelaprÍjs ter waarde van / lso.-; í .7s,- oÍ f ?1,-- Mooi-Èocl. -@k 1.:r ?qterdag'
fun je .,àg àe .rroorverkoopl.i j sten ophalen.op 1,ENS bij Jack v.d.Heijaleq. of Paul v.d.SEee-
n. D O E'N E N "' | '1 ti - 

" 
',r- ,'l

",",j]

NATTJT,IRLIJK KOPEN DE LENSLEDEN OOK LOIEN VAN DE LENSVERKOPERS

DE VOORWEDSTRIJD >>>>>> a,s. zondag speelt LEItb:i ÈriéidsihàÈpèr'ijk'teEen
Hekelingen. Een mooie gelegenheid om de besEe speler van heE vorige seizoen in het
;;;;;EjÉ Ee zeggen. vià dè- r.oeschoÈviers is de kèuze gevallen op- Helk wan lrlanrooij de

_. 
r.eyen:, q: EroEse. eiseri,aar 

;ap^ 
d: .:!lr!;9,Iloftonlaan gelege?

-r,,1.] :-; rj r'. ' ^ i.?t('

F R E E. K I,C K. S P O R T E X C L'U S I V E.,
I _'-r'i' 

li'l'

Ààngezien deze zaak, naast de. ouders, ook med
D1 én D2 lijkt. het öhs leuk om deze cwee elft
spelen (evenEueel in mixvorm). Na aflobp van
en gaan jullie met hem op de foEo met natuurl
inloopshir! aan. '

esponsor is van dè inloopshirÈs van l,BNs
all.en ereer een voorwedstrijd te laten
de voorwedsErijd zal Henk gehuldigd worden
iIK het FREE KICK SPORT E:TCIESIVE- .,.|

,, . .'. ;. -i r'
D E' H E R F S T W E Eí rrj;rr-'nu it wijzen wij de spelers,ouders en leiders van onze
ieuqd eroD daÈ .r tiiderr= cle herfscwakantie van rs E/Ín 22 okEober normaal gevoeEbald en

óàiiài"à-'"o.ai. e. ,iir,,hier e!_daar ?elfs.ext.ra aktiviteiEen voor de EeaÍns. Ben je 
-op

iàr.à"iiu geef diu aun-à.s. -+rijóala'iono Èussen'i8:oo èn 19.oo uur even telefonisch doór
.3l.dg !?É!91:199* -v-oo_L 

a.e.:y9Jl9àigtreif, seven ,w.ij de Eot,1u !o". YP geprande
- aklavat:elten aan.'i.'-"-: ---.--.--.-- -.:-.:,rr i :l:' . . :,i.;'t.,. ., I '',. i ,:

. ..".. .: - .". ,,. -. zaLè;dag.'' 15 okËo6èr;''r,Éus e:' c/m F4 voeEbalred : ' | '
,,:1..,.1-.'r,]^,..j;ààhààa-,.tzoktóber:starEkeepèrskampop.I,ENs.a:- r:r , ,:5 lu.j .J ri.-. ., - t .. 1 , . l- ..t-_...i., :-:

16. oO uur Dèn Hoorn Cl - LEtSl,C2l -.r'ilJ1'

,. ': .:'.:ï , ,l,lrï?:33 ïïl'iEI§,33'" §, : liftï? F'

. í t, i .i 
.: 

,.....- /...i{."t 
i3:33

5f,1.-,.;1,, ir, i ,..i ./V, .r ,!.:i'.rf., , r::. .17.00

.IJEYIÀND FC
LENS 

-E1/82 
conË

I,ENS E3-, . i]: , ,

I,ENS, E6. . r'
Bij Dèn':Hoorn is'tiet na.het. voeEballen.nog lekker paEat eten. De E1/82 coÍnbinatie. wordt
saíengesteld door Theo uiÈ tweede jaars E-klassers want heU is oefenen op een groot
veld. ..t i)',n .' ,.: '/r .::.-".r :: BrÍj:-. '1t l:,,,1' I'r.i..-

i. . .z.:Jr.':e J. .r,Í: r',5 Lq'!ti.i 7?-: a.i: er€J iiiÍ,-à'r -i . -., .... : !: . -l- dinsdag 18 oktober: vervolg keeperskamp op IJENS.
- donderdag 20'okEober:;:,Trainingsdag -op'l,,EN§ van L0.00 E/m t-h. 16.00 uur-

'" Tóc.op hedè'n.hebben z ich - opgegeven .voor deze trainingsdag de:rErainers/leiders van
À1, BI, C1 ,'q2, DI, D2, E1 en E2: ;,' ,!. j,: . -:- - j-

\--I a,:de.,WsREYttË'



I

a , -.| 1: zaEerdag:r.22. Oktober I LBNS A1 t.Im F4 voeEballen. -n r.Í'.jr:..y: tr!:... ,.-..t r.tr t

- maandag;§'.24; oktober 3 17.00 uur IJBNS c2'- Rialings- F! '--:'--'t" t"-'
).'rr '-r ..,., ,,,.' ..Í.:,. r ", r 18.ls..uurj LENS C1 .,: Ridings FC'

. . ))Jii.,i :r'r ! :l .-,. i. . r.;1.- 19.30 uur IJENS 81 :: Kirk Halldn iC"' .' ''.
.,r . ,- Aióidàg ZS'okCober: .ï: 19.30 Uir ÀDo.rtri -. IrBNS -.t./m 22'jaar .. . f,.:-;'I ..,...:.-,r.Lè'--:r,:. r,) à ',, dn '. 12.OO ilur LENSiD2.: Grange FC -, rrji: . , .,,ui,..:,.i.: ' ,! rír.;.r::,§, r: . ,,j r. ,.: I ; 19.15 uur;LENSl,B2-: Kirk Hallen.FC. ,* .n,;".

. Í ,t 1.1, .\ . . .!. ] .!ij a-.i, :i: :tt, ,,.r.,1..,;. .. ,i : | ,t i
" . ,.: U9e1gga._g.. 26' okÈbber r Finale§' schoolvoeEbal op IJENS. '.' ,t'. '',\ - i é'

.;. .,ii . i, ;. r: ) " ,;,;; , ';,.,,. 't ' :' ;' j;:'1 ' l;:1"1.,,.t"=:ï''',i. l';,1 .l;;
. .,-', ,: lI í

S'CHOOL'Vb'ETBÀ'L Oit L'E N S,,',,, möght,h-eÈ §chgorvoetbarEoernóoi. Öp r,ENs

van 5 okEober niet door zijn gegaan in.verbantl meË nqg-sféchÉe.'weer'dan worat. Í-;,'].';
hàr qehouden op woensdagmiddag 1,2 oktober. Ook dan;.vragen wij de oudera óm een bèetje.'
màè Ée wertcen àet"het öÉ Eijd korilen en-,heu ornk!.eden. He! is dan erg druk eh.ronmelíg.o.p
iE'Ns en ook wordt er. op- Spoórwijk geEraind. De Fleedlokalen moeEen dan zo -veel m.ogelijk
gesl:orgn -b.!ijv:l"a].s;:dg,lglg.,.?,? 

aan h:! rrainen ?.r]r., ,,r, i..,, .., . ,r..':;r*.: ,l
"TnAiruEFS.O VERLe'C-ir;ir; opi maandag to o\tobèr rve-fliachÈën i{ij op heE eersge
Erainersoverleg ,an àir-seizoen nièt'pàt"r Bos én de jeugdkoiliisËie dé'trainers"van r,ENs

rileï;éiicà,tii»z,a:-;,nz'.éiiàà.trai"ers',van onze j eugó:<eépers . 
' we beginnen öiri zi.'oo uut.

', r :''.:ri,i :.r' ,i,-t':)l tr i!j, -,:.i' ,,, iir ^ ar,i- r ;.

F E tJ E'N O O R D >ii>>> Coèk v.d.Bosch ,rran LENS 81 gaaÈ van 5 okEober c/m 30 riovember

war àee' ,óetUuit.r, ..i Éiài"uri bij'Feíjenoord op de y,oènsalagrmiddag. Hij krijgt. .daai .Ee

ààÈen'meg' ,fofrn uet§od en niéeiàerè voéÈballerties die hiervoor.zijn uitgenodigd." -;t'.
Hartsr,ikke leuk. en-naEuurtij k',hee}. leerzaam eIJ dat nog q9l'qij de; .k+q vanr:,::,,.;';, . '
zijn,dromen; Te gek !oqh.. r . ,/ ,. ..,,,,. ...ic,,r.:,,._ , .i.,.i't l'..,,r._..,l..ti r,,.' :,. -r:r.,.',i., .'l .1 

'...:,,, :-.. ,,- i ,r,n r.ír, !-.4 LriI .,L:-,_,T R.A I N I N-G - C 3 ,en C.4 t>>ii>-Berry ],inssen !q4 va4q-f., h-eden ,helads .de- EraininÖ :
vari dézè groep nièt meéi Íër2otgen. ' Dit is heel 'j aÍruner omdat"er' íedere' weèk .loch , heel
'vee}. spdlers, ,aanue ztg ware n. ' celukkig hebben we Hans v.:RijÈhoven weÈen Ee, strikken..Hij
.ag .,op dic momeÀEardek I'epFrs t.rainer van de LENSj eugd en Eevens de lelder van IrENS C3.
Hans heel rvee I pleiiér..meE deze enEhousiaste groep en Berry bedankÈ voor.. je ilnzeE Eot
nu,-Eoe,.5 . J-J .,

!

P

rri,..,. Í t!:f i!

DE ZIEKE,N, 'i1' 9:'6'6.' .;>)> > Isaac .Deane van LENS oitS'is';). iaterdàs iE óepÈenruer.'
lóEsef inE gjeàpéieerd. aan' zljn blinder..darm. Àfgq lopen vrijdag kwam hij uit het

z lekehhu is eri op izaterdag Iièp hij.alweer op LBNS rond. Niet om te voeEballen maar we

om -t.e ,( 1lken. - HeE uas '.Eóèd Le.zien dat je nog nieÈ helemaal hersÈeld'was want Jq ;-r'.t
had best nog. we1 'wat' paln. St.èrkÈe hooi.

I

Een iéta er,, afgeÈetkt - we zagen
Maa
sit

2e pTaatsitgsreel<s il van weer wijf wedst rijden -.

uké wedsËrijden hv. B2,Cl en C2-ioilé4ig íi"gr;nfralÍ bovenaT D2; .díË'wa
uaties voor de goàlà

se
goedë conbinacies
càq'. ger jiweel van .e

Leuk
en parËijl to5

voetba:l
tbal n
en spo rEi

eE veei àacàeli3Èe
eyer§Èrijd. daÈ I

chà'

Ie

LENS D2 net 7 - 0 won was mooi meeg,enomen . -LENS Bl en C3 hàa?d.ea 'zi elf uit de '
wedstrijd sr veÍ7oren daardool. ook. BTljven voetbaTTen, j ongenq, diin IuJ<È làéË bebt:.1
Nog één kompet i:ieronde2t!?ot: de:tea4,díe speleri in de Íeeksen B2 ,.c2, c3,'c4 

-&:D2 È/n F4
DaaÍna de heríndel ingen oP , L5 okcobeÍ vriendschaÉ)p.elii k voe lqaL en oP 22 oktober de

UIT: en VERSLA' .,.;1

UT,TSI'ÀEEN

V. DCIfE À1
I,ENS
I,ENS
LENS

. T,ENS
tENS

)-

"zt4l

t.
:-/,;.1

El1 ;
B2t
cr,;
C2"
c3

,.EN-S À1 , r.''..
, Quick B1 ,c . ,

RVC 82 ... , .. -
.VELO CL ., .
Duind C2 ...
VIOS'C2 T..:,

' .Í,ENS 'C4 I!.. í. ,

LENS D1r:: , .
'Schev. D2,i '. '

t. Q. Steps D3 ..-
, vcs-íD3, . -'
; vcs 'E1 . ':. r:

"vr.burèh e2
I,ENS E3 .,J,

-J
:-.1
-6
-0

.- 0
- ,4
-3
-7
-,0

r- 5
-. 4:)

- 10

--L'- 6

:
E
0.8

.3
.5

2
2

'1
1
2
0

L2

+' - :1rÍ

I,ENè E?' ,

RKSWÍ M2
vcs F1 *

Oranjepl F].
DI'NO F2

. i .,.'i'
Schév M2';'r..,
TJENS E8' ':: ,..
I.ENS. F1 :, .
],ENS: F2 '- .:' .
I,ENS F2 '] ,.'

'r:. I.r,.{Àt .lt l.'tï.de LENSREVUE.

3
2
2
Ii;

Q. St-eps Ml ' ' -
DWO D1 ,.'i '-
IJENS'"D2 ' ' -
I,ENS D3
r,Er,is Dd:-:_ ..,
Í,ENS El ' ]

Cr.vliet E2-, ' -
HBs.'83 ,' -í' -

, LENS E5- riw ss

I,ENS È4
RÀsÈ2'.:'
I.BNS E5

2
0
2
4
1

i5^ ri _.i':-:- l.r I \,. i.r..Í !.,jt,)j(:l
wris..Í.Àosn >>>>>>, LENS D2, een. zeer
enEhouBiaaÈo groep met veel suPPorterg '
évèn rfanahiek" alE de spelere ie1f. NieÈ
alleen op voeÉbalgebied is èr ' '",-.'
eaarnhorigheid, ook in heÈ schrijven.-.
Daarom voor deze ene keer twee-verelaqen
en' qen beàànkje. DiL kàer is "dubbel' oPt
nieE even dik. Graàg zagen wij, zo alE .

afgeEprol!én, Een naatrl vemefdc onder het
2e aÈukje. (dc rodaktie)-

-9-
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'I
I,ENS D2 - SCETVENÍNGEN-D2 ii.O) -' 

J

Jongens wa! èen ;eiëld partii.. Kanaen over
en weer met neE iets neer pech voor eèF .''
doelpunt.'Het wag een harde wedEtri j d'l ,. '.

maar'ook deze keer }ièÈen jullie:jè nie'E ' .
van de wi-iE brengeh. Nee jullie dachten. ,

wat Sqhev. kan kunnen wij ook duè Er ook

Het wa6 iammer dat FERDI de wed§trijd nieE
kon uiEoÉelen wegenE een bleeeure maar ook
daÈ kon àns. niet van de wije brengen. Nee--
we deden er zelfe nog een Echepje oP wat .'
resultgerde dat in èén van ilé laaËÉte mí-' 'i
nuièir 'íia' een' aórnéi geecoord wèÈd ."--Jion: ,!"

'gene gà nooit ocheldén -op elkaar of de ' "''scheidsrechter wailt ancÍera lcan le wer .eens.'

zaterdag tegen Rijewijk ook even winnen en
we ziin dan ongeslagen om naar Poule 5 ce

.gaan wat toch aanBPreekt bij d€. Eegen6tan-

0-6 cary (àfgekeurï.??) : ruaruren toch na
een min of vijf naar hun
o-? Michael E.L : Bigen ouire alekje te-
rug trokken, klaeae jongens
o-8 Michael t.L : dqelpUnt nummer- zee
ÀFGEKEURD zei de echeidsrechter, :

o-9 Micha;l B : ultsleg waE dat de keeper

...HARRY. . ;.-
. :"-. .:1ri , ; .

pijn ln zijn hand had.
| ó-ld.Ricardo :.hij er qen bal tegenaan'had gehad, Èwee ninuEen ervoor.

o-11 Randy : mijn voorsEeL was dat de
.keeDer.cq leider beEer, kon qaan ??i:, ,.- .r. -. !.. .r r' rt , _ L\ rf -.' .: lJ ...J- {

-ir'^ orr:Lck nr.S;. u1 LEIsl C4 .{ 2

ITET OOG
..ii.r ai -\ 1,...r_: :; :,, J,i..i. .l:.i :J'. ,.L i

Afgelopen zàtserdag. moeEtgn o.Irz9 jongens :.-, '.
aantreden tegen S.; vanaf het- begin tot t.,. ,

heE eind wa6 heE van beide kanÈen een zeei ,- =,.goede wedstrijd met veel kansen. Vlak voor
iijd viel helaae de rechtBback FERDI KUIK
oebleseerd uiten rnoe6ten vre meE 10 man
íi.a...'Het qeluk, wat doelpuntèn betrëfÈ,:i ' '
was,deze keer-raan onze kanÈ. Àl net aI een' i:.
heeilijkb wèdEtsrijd om naar te:kijken. .--r -. . ':

.l t. - -t,r ,- ., .,,.],r-: I .-.,.,:. 1 .- ,

AUTEURj ONBEKEND -., l:.:..,.i r,. _..1r+

," i''r.i"ii"g"n tàaatrr ze eï.eindelijk
genoeg van ei begonnen onzè jongene nóg'
Éeter te eEeleni ze daehten bij zich zelf
"van ,rneisjèe' riogen we' niéË".ièiliez-en" (9
stukg en 2 jongene) r fn de i1è rhelft had-
den wlj diveree kaneeí, maar.de bal 'ngqhE
nieÈ in het goal (de keepeter hield ze er
goed uiÈ) . q. minuten v9gr" de íruet-scoorde
iilrèa,ri-r-0,, aeze bal. öLrd ' door' 'GÀRRY Via
ÀRNoLD iàaar VINCENT geepèfld,- wàardoor -

hij vah buiten het Btra-f,echopgebied uiÈ:
haàIde. Nog geen 3 min.- IaEer werd er
door de meiejea gelijk igémaakE en na de
rusE werd er '4ia goed eamenepel van ARNo
naar DoGÀN §ebpeeld die de bà1 aàn HÀBCEL
gaf, de€e Bpeelde zijn manngtje (eorry
vrouwtje) uit err €coorde. ook hier hadden
aé aaróe eett antwbord op en door een
fouÈje in de veidediging maakÈen zij.weer
gelijk. De LENserB'lietàn het hierbij -'-

ITENNIS ELsINGbedankE het ge-
helè. D2 Feam,
Edwin voor de

Ieider Piet en hoofdleider
raèhÈige kaart die hij

niet zicten en gingen op
een doelpunt. oUBPIÍEU- haa

ja
Id

cht naar nog
ed e-ba1 goed

" bij àiJn ÈegenEtànder. vàridianteí sÈeè1de
deze naar TOGÀN. en via FOUÀZI brachten
2r) de eindoEan{ .9p, 2-3. ,fongens jullie
hebben ons een leuke en vooral een sPoR-

WILLEM

P
Ëeèft ontvangen !!!

r;ENg C1- VEr,O C1 (3-0):'

I,]

TIBVE wedsqrijd laten zien.. Zelte d,e

Na tweel gEriixe' spelen,' bèide in zoétèi- *,rèheid6n heeft dit I,ENs-eLftal een kom-
meer, .en een kleine neder I-aag noesc nu, de plimen geven wegens Epgrtie f gedrag en
eerete .oYeru.r-nnrng konen,..l'lÀRTIN en PÀUL

tge
Pel .leuk 6 Namene de oudert bedankt vóor

haakte gebLeeeerd.af. Weg Echema'§ en yleer deze .I_euke Darti'i'en cÀ zo DooR t!!
].mProv1eeren. VELO wa6 de op PaPier te
kloppen ploeg.. Nu nog
waarmaken' op het" ve ldi We beggnne

ook be6t
gretig;
wel r,ENs c2 --!8D98!_!!__Í§:9l',rrdoor lreel .inzet werden er

ka'nsen gecreëerd maar hel )aaa oak geinist
! ! ! (rusÈ o-0) . Na ruEt nam vELo het IN Op het hèofdveld van LENS kon c2 laten1--
tiaEief, over en lieEen ju]Iie ze komen?? zLen dat ze kunnen voeEballen en daE von-
MfCHAEL v. d. Heijden wilde den ze prachEig! Met

ging, onder aanvoeri
.lleen pr irna, verdedi: '

iËràhint kon "daarna zeker opvàl1en, want via twee hele ng van
mooie akEie6 en één intikkertje schooE hij IJEN§ niet veel gebeuren. Na 10 nín.
een echte HÀTTRICK achter de VELo-keePer. scoorde Àbdoel een Prachtig doélpun È,uiÈ
Toch nog verzo-Jgder ,proberen te voeEbal- een prima aanval van Purcie.. Duindorp was

een éterke tegengÈander in de Ie helft en
zii hadden ook qoede kanÈen. Eén keer
noÉet .rochern er aan te PaB komen on D.
van scoren af Ee houdén en ook keeper -

Àrnold veEichtte. nag goede reddingen. De
,2e he1fE wae heb heel enel 2-0 door Kha-
Lid. Door Newil werd'heE 3-0. D. zag het
nieL meer zittsen; ze zochten nog we1 de.
aanval maar verwaarlooËden wel de ac\ter-
hoede. Door Àbdoel 'werd het 4-0 en door
een afgeelagen aanval van D. kreeg Ray-
nond Kok de ba1 en Epeelde een diepte
pa6§: 5-0 een goede uiÈ§]ag en winnaar
van de poule meE nog l wedetrijd te gaan
worden julIie opnieuw ingedeeld en let
op: dan zal heÈ allernaal y,at moeilijker
worden' LEo

len. Zaterdag Qu
thuis. De EponEorB

!-c
ai.j., .t."art"x.i ri,:igq

de 1i jn ce zien én AaE i6 leuk,
EEN TOÉSCHOI'I.IER

Crotnvlio t83 I,ENS 83 í0- 10)

0-1 Gary : het was weer zover, hadden we

'ro.ioà 'rrààk noq zeei qoede '-' ri -' '-'
'o-2'è;iv : teóenstanà vàn Quick deze week
kregen we totaal'geen tegen- '
o-3 Ricardo : Etand van Cromvliet. l'lij
,koriden in dezè wedsLiijd'Iekkèr
o-4, Maurice : vrij uit ópe1en. en uicpro-
beren, de spitsen in de achEer-
o-5 Mi-chae1 B : hoede en de backs in de
spit6 . ,Je kon zióï;dàt'onzè

- 10 :
!I -.r,

'de LENSREVUE'
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Beste leden van de LENS-FAMIL\E, j' 
*

. Tjei afddlóbéii wekeh'hebben jul,Iie regelmaElg oproepen onÈvangen\ om..iqtq :méér/' Ee 99en--í ï
r'óor ónrq' cl'ub dan, nu hdt geval .is . .[re hoeven .nÍgg .pe5 iq. de-"Eai]I.-I9.r 

-.El?d!li-991-tjq? , '

ii alleen in balans nief voldöende . erithousiasÈé'..médëwerkers I M,ag IrBNs op B.re,(enen7 - -- '
i S, ; I :-,riu."{U }. i' ,i. 'i .-

-"r '' 1 +-i 
'Ír!, fedakt.ie

í. - ^-- I
; i-,jia ;

'!' ,i':r : t' 
"rí,. 

.
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,,iÀart alle teden en suppprteÍs van LENS'

E-rt'";.1
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'tta tróiàaèr'àuccjij"o1e-eeÍs6laar van de Ctub van.1fi) bleek vorig jaar mirder animo.

,iactoren die hierbij eeg, rot speelden zijtr fglhsl11 de late start van de actie, de fu het begh vatr

her seizoen wat teginóenAe resulhten iàn het'eerste elftal, geen specifieke aAiiriteite-n voor de

Iteoen;r,an de Club,van,100 eÍr ,*, 
ïio.rï fri**t 

voor de bijdragetr. ,,r,,.r . -

lDit seizoeif Ous èn duiileliiker aanpàk.: ri: l! ! ;r r'-Èrri::...Í .,.

iwe,slfUenjyíol g: t. 
r

l- voor de rhuiswedstrijd van het eerste elftal opiiö.i.Èag 30 oktober teCg1r ïuCdqg eetr koffieó[ieeokomst f ]"Yei, voor alle dan ilgeschreven leae4 vài d'e Club vö 100.

'- mtrret u*rj.r, íi, rS95 zal een bórrel wordei gèorganiseero na een róÀ]vasi G selen öuiswedstrijd van LENS.ll

:- ."o .oo.."i" b"stemping van uw bijdragen zal in overleg met bet bestuuÍ en Da inst€Emiry van de teden van de :

l Clrt van lfi) op exin 
"an 

oe genoemdJbijeenkomsten worden Ya§lgesteid.

r ln hit eenre jarrl *uóiO A. opbÍengst besreed aan niernve.apparatirur inlAè:t6ut<en, waarvan nog dagelijks.yotop - i

i g.u*it;rraïgemaakt. ' ,ti,'.,i; '!lJI rl!',.!lr :

, Suggesties zijn welkom.
iIndeprestatiesvanLENS1hebbenwehetvolstevertrouwen'ma4{cithe!sn,1veaietzelfindehan4...,,'',.
,Een sterke Club van 1fl) is wel een goede §timulans !i . i1:*1..,(: ", ' .; ..1 ' 'dí,..t;. -, ,

':*;n;, #d *à ipoeliíriogerijr riw-naairylaatje 
"p'#pm*r 

ían de Chib rà rin m.tei ölutg"t*;'Íerschijnt
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'HA 
R D L E E R s'iit'È't o fie'iar*ei'isiàtteà'..;y'.>>>>>>"er-is'règdituícig in oas clubllad'

een oProep gedaan aan leiders, Erainers en spe lers om de kleedlokalen na gebruik
bezemschoon en aangetrokken achEer Ee laEen. ook het gebn:ik van de borstelg voor de
schoenen is verpllchc. ncnrèr 'at deze veÍzoeken waren tevergeefs; a1s u/jullie zo

douchen dan kan dat vanaf-heden. Degraag in ' varkenssEalLen' je'
vr]. lwitligers die vele uren spanderen

wl, It orÈ ]e.qe.n I cq.
aan heE schoonhouden van de kleedlokalen hebb€n

hun buik èrvan vol en doén het.'op deze mani

KLA VERJA"SS:EN/JOKE R.E N'
É./*-

>>>>r> _afgelopen vrijdag
d-w-z-'àí riroé'sten, om
jr-l .- HeÈ waren er ZEVEN !
neil:ga§ :de;prt jzentaf eI
afels/,waren- en een
gjepde'.:qwondeà re

7 okEober was - een proefklaverja .àrond
heÈ leuk Ee houden minimaal 5 t af e1s zi

o+ DRIE, jokeraars. Om beglijpel tjke. rede
ii+ "-dirst nieE zo 'formidabel . .OÍndat er nu. 7 t
'tf.'. - loKeitafèl nènràn -we begioten om :de vo1

reserveren voor deze
. TVRITIDÀG 18 NOVEMBER'

Lakken van _sport .
9 EN 15 DECEIíBER

r..*f"'=lwij ho. penl or,m ln-1maaI heE lfde aantal koppels.ze ti
TIOKEREN ''op ' de' éers tej \plaaEs ia Suzan Koufle nholren, geëindigil met: 203 ..punten.
Tvreede was Marian Henneveld meE 319 en de Poede1Pr ij s was voor fna v.d.,Ber g meÈ 512.
Er.1i §'.;ianatiek om de punten en toch was de sfeer goeà)"r'- i

'dé klaverjassers werd fanaEiek gest reden 'om de punEen.KIJi'VERJÀssEN
. qeÈochtq.n
;>i>> 'ook b
eilÀtariaeri

f l
werden ze eersEe meL 6247 punten. Op 'afstand--volg den Dahoè/v.Loon meE 5598 en oP de
derde kan beter kaarEen dan voetballen, Cees de Bruin en zijn vrouw ÀniEa.
Dankzi

pj 1aats, hij
heel goed schudden van Ronald was de PoedeIP rijs voor An Bergenhenegouwen en

Lammie Ham. van diverse.,werd bevestigd waE wij- a1 .dachten odaE heE een. heel gezellige
avond wasÍ.

girot4 novenber is de zentafeI er: 10T.. ZIEN§,- .

DoordaÈ de' Eeg

,fan. Ea.$ & iros wl

de'verkeerde Eroef kooa en Hàm/!ritÈing wereldkaarten kregen,
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ttiug
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' s:morgens openen

r-.: i),. .

,',,.1o q. kontaktp"."orËnt: -'- ; . ,.-i, ' ,';;. 
",'r,,, 

!;i;
algerogeÈ t..:'InEé van dex Berg & Àndré Krol ' lr ., ,',. .... -.,,: Martine vereecken § - zoadag : Àn Bergenhenegou!íen ' '-

BABRO'OS.TEB
'i' \'t
.i... .-. . .
."1 09. oo uur

ri . öo' ,rt
13.00 uur

.Jenny de Groot, Marian HouEman
; . r en Inge v. d;: Berg .r r

.'Cobl. siuiakus, -Rina BiuyaÈe_ns ' -i"j'. . ,ran en 'Nel'' I,ame4s pí ttén5-t.J.

| ;.1

'r

t

's middags

toÈ sluiEing

'.{ 
i..

.1r)rroen
iàrËr'

1qï "ï 1]r B''A RR,O,OSTER
v 'l .r:

zonda§, t5 lokróËeÏ; ,., 1 f i t :i \'.r L} rJi í\ L

i.l (,{'É
r.l.tt t I

.,,r1a.r.. .,4 : r^r"ri,._

. -:Tinus en Joop'-,-. 07,00 uur
í.!:12,.30 uur . .

em,';.Cobi r:SiIliakus,
v. a, 16.00 uur

Eing, q!ni":Prg*r. ?.
IJENS 2 (3 pers.) ..,,
.". , .ro.oË 

.e_" .sjl1n,. :] '

iJ

. . .. . is,, Jos víit.
meE_ aanvulling y€ll

'.' " :'

B. BAR-RETJE BERICHT >>>>>> alarmerende berichten. deden dezetl\ (ÈéËruiren zij n rèls ewen rjit Èe stellen en.een vllegtulg
Ee l'rre..rnen . Nog maar net op het'. vliegveld., aangekomen. brak

!-\ t'" i9rs'
het

op
f

IJENS" een. soort biEEerballenoorlog u
iÈ dat de. rëCakEié ln drie zinnetjes de boel ]

it en alleen maar om
iep Ee ,,

sLaígen over maandagavoridredakt iebiÈter.: .'. et.c. B.B j giÍrg op. :''.:
zoek naar deze ballen èn werdi daarbij geholpen door z ijn bar

undercoveragent (dle di .hri niéC.'meer is)'TINUS. fii ío-t.ime haddén: wijr de'biEÈerballen
gevonden. ze Iagen, geq,g.eq +n de vrieskist .

van hetvo lgende' iÉéïicriu ben ik weL even geËchiokken : .. de; oigekroonde koning vaÍr
de worsL-en gehakEbal lenverkoop HENK heeft deze werkoop aan de wilgen gehangen. ,zij!
ParEner .roop wag dusdanig over zijn stuur dat op mijn vraag of hij er over wilde praEen
n i -spon

atenTw
taan i
àé.lhij

,uitbarstt de besÈuurstafel ging- IÍggen..Na-een uurt,

'nI . wie oh wi
ballen- en wo

B. BÀR-RETJE

n,. snikken
d§;t4rep
nordE. de

nög n
.n-ieu'in ?

ieL'
e, en op
é bóveh. I.Ie 'blijvenr Èbch-'inet: een i aanÈa] . vragen iziEten

L
pr

we partner'van .roop gaat hij atrleen'door sEort de
rstverkoop ? À, s zondag Íret.en $e dddr'.de antYroorden op . i

l;;"briË;tr'"'àtèrà'il'^öór';ij zijn op gnqeTz-ogli gegaan en hebSèï hét'bord.je.-Qove4--ge:bar
rtoèiïeoeérd -.( wi i ' haddeff: in.dit..qeval' wel;dege),ijk wat te loekgn:'acllpèr dëí.b€r) -:', ge { ..,'
u ÉiÉtËiUar:fbni ÍarËl.,iiràeiaài6, 

"ns1;ile-v-oirden. 
Er zaÈ, volgens'cins.i nieE a1leén eén-gLqeg

. nieuwe gLlcker op..de kisË, -maar ooÈ een- addertj e_.onder het.gtrag : de bal]en ivaren
verpakt in een gèhaktbal lendoos . we hopen daÈ deàè ntrucn 

_ 
geen'tÍehdsetter wordE anders

'1o.i.n ,e misscËien we1 de kroketten gàan zoeken Ín de frikallte,1à.e{dgoi ? DJ"Sq1"i.ui}i:."
"Èrouwens hieibij geÉlöten.

PUPIL VAN DE WEEK en Henk van Íranrooij >>>>>> afgelop.n ,orrààgl ËË"trà"i', ielis
D1 en D2 een voorhÍedstrijd in.hun nieuwe (inloop)shirts van F4EE-KfCK excluríve. Na,

deze wèddtrij d,wérd HENK VAN WANROOIJ (sponsor.van deze shir!s^) namens het ,B.e9tuur
àoor pàut tan,de óCeen, met hulp van de spelertjes in heÈ zonneEje. gezet, Eoegesproken
àn-werO hem, als beste speler vàn, seizoen 93/94-, de E+,J-trofee :overhandigd. UlEeraard
werd de trotse Henk meE aIle spelers nog even op de kiek gezet.

: § 
": 

r rr^F.?i.'rr'!ní. ! ..*f i. {t t\j I
De pupil van dq week ky,am alir keer uit IJENS Dl en de gelukkige 

"eiA'ACHMED 
AKKABI.

Id heE .veld 'spéefÉi. ni j 'I inkshàIf en zijn teiders omschrijven hem als €en klein feI ...;

'bijterEje" mèt een iérs te grote mond voor zijn lengEe EchoenmaaE - .'-': . De vader van
actríred sÉond troEs langs ae Iiin en was volgenà ons er een beetje, teleuxgest.elal oÍndat
trii "iet. in ge dug-oug-mochÈ zlEten of was iij aan het nadenken hoe hij dè anderè I '
klàverjasseri: op éen:slimme mànier kan verslaan? Na de wedstrijd koos Àahfted, hoe kan
hetooÉanders'.:E€nkvaaI{ànró-oU,aISzijnfavoriet,è'9pe1er.

)..,
ofldar we a. s . zondag tr,uíiS-vBneidcn) 'weer een pupil Íaí alq yge4 hebben en 'yè 

.deze ' 
j i

iàÉó;" óp hèi zelralË iolletjé maken mget iederèen ewen geduld hebben.voordat 'de foEo's
klaar zijn. g"u rororoi IE;jé-e;-à; r"àiitèits ióto's oioiaen naqlyJLlii( _weerr bëiahseloos
Eer beschikkins sestetd dóóri HAF:O SPECIAALZAAK..vooTFOTO-FILIU-| ey'!!DE!.,

\,I4i.LENSREVUE' !- 3 -
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LENS LOTERIJ
maakE dOOÍ -een aanEaL er-.-
a.s. zondag 16 okÈober bij de Hedstr ijd
Í,ENS VERBURCH weer een.groo t.se lot eriJ
meE meer als 

' 
1000 ,00 aan pr

>>>>> moqelJ-'lK
co-sponsors.Is

qe-:-, I r,ï .\. : .. 5J
-li

Í.799',OO: 'r-l r. -rr'.. Ë 11 Í; ÀÍ:

O :-l r ,': irrS
.i"J

\:De hoofdprijzen zijn een
JÀII ORIE , S GIÀIÍT I{OI'NTàIIÍBXEE {\

te waarde van' en een
'. ', - sfEtdBÀis koffÍezeEapparaat .

.-.'| '. 'J 
::

Àndere Driizen zijn o-a- de wedsLrijdbal,
1 mand àet- levenömiddelen, flessen jene-
ver," vieui én wijí, de'wedsErijdbaL.en een
coca-'cota bal PIus ?????

JAN ORIE TWEEWIEL EBS -.'"
Àlphons Diepenbrockhof in IJoosduinen is de
co:Sbonsor van de mountainbike en
S I E M E N S van Èèt koffiezetapparaat.
na weastri'ÍdËaI is ai'gestàan door onzà ''
selelitie Élb.r.'deze lot.erij. '

ï.. gi Lï3i!=I!!d"íi:i'i""à§"Í3H;l;' l'1"*= möc x r e I I{B I K E iiging IJENS van.seni- È9t junior l!!!! !.'r i. v
,; .'"n'or"n .]r.u nruut''ï" aà'purié' rà "'à"' K O F F IE ZETAPPARAATíàa"iitjà ísNs-vn-RBuRcH voor het -.clubse-.', .a^ Y ^. ^ 1ïï-- ..;',t" i i:,'-''
bouw. tèrwijl de uitslag ook in de eerst : : -
volqende LENsrevue. bekend zar worden ge;.v, ' , ,.. Ai w"aitrijdbaVcoca cokib|!
*"uÉ8. Red"., om alEijd geze IoEeí te.ko- ?'.. ! i "3 flessen drank. .i ..',i..-,1 ..
pen. ook woor de prijs hoeft u heE nieE Èe
laren want de loten kosten sleqhÈs Í1,00., i levensmiddelenmand
pet stuk. :, .'r i ,. .^ -- , , .'' . :;.'"':"'l'- J,]t ,.,, 1 . i: .,, ,

\

lo t,e r U
ot

It
HOOFDPRITZEN

inàien er mensen. PÍijzen Eer beschikking
,,riiièr,,=t.erren,tuirneii .zij met de vorgends
personen kontakt oPnemen : ' i-;
Marian v.d. Donck, .Inge" v.d. Be{g., i^ r
Kees LuE of ArEhur de Groot.

f'
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Senioren Kommissie'r,. r' ,lÍL

LENS

-3" r ',' ..', i

,.. .\ i §
J)

2'oN'DAGs'ENtoR'EN

utT§lAGEN, . .a, ::l
j,r^,.rÉ'r.'

LENS,1 
*-.'. - HEKEIJINGEN 1 '3- noooÉr'reuRc 22 - rENs o

,!ENS 3. ",, ' - I_MSH 
+3'.i' . . -ÍÍ 1

DsO 8 .' r,LENS',4 :. . : T3

WEDSTRIJDPBOGRAMMA,...1r, .'lrr r.-ra.irr.ilr ,, . ,u 'r. J.l.,r.

i,
.t. ri .l .l '' -_-rl

j r,ENs:51
.u Íi

o

5
4
2

2
4.
4

9.

2
!1
.1
.2

e.siHrPr,urDEN 3
L'.U'ÍÈNS 6i .",:'-' .}'-"lourcK; 

'srBPs 4 ..

- QUICK STEPS 5
. ,1' sEP 9' - .....,.

:rl

LENS17,'
IJENS 8

' .)1 nÍ
.. - | - :,'. -l

. r 1,;
I ,"- 1,

.3

zoodag iL6 ,oktober'i994; ,,' " - * "
. - ,. VERBURCH 1"

. :-. . '-'.RKAW 2 .',.

.: - DSO 4 ...

..r;.. ,,_i. GDÀ 6
.. ;-', l,ENs 5 .

. -.-..: -" r,ENs 6 .
.'... ". ...'. .',^. - . r,sils. z . ,r .: .cij'-r'.T - .;;i,ió, s : iii\!

t. .'ti .t !oí2'/52r ". -: w. Rijsbergen
.i . '.: '.' ro98/62L . .' c.w. van Niel:.
.' . t.. :t '3028./543 ..:. ,.-rÀ: Visser . ,,. .
. vriendschappel ijk
.' - vriendschaÉpeI ij k
. - 

^vriends,chaPpel ij k : rl

!-. '. vriendschàppelij k

14.00
10.30
11.00
11 .00
12.00
r,2 . 00
12 .00
L2. 00

IJENS
Íelrs
Í,ENS
I,ENS .

§DA 5
I,YRÀ
,IJYRÀ
LYRÀ 

.

1
2
3
4.

3
L

6

J

' ?- 4 -': ;46.1;slvsxsytJE,

È:.i

.:

:O'. . rr'.:,,



S:3Ëïri3 3Ii.i ?' : 
liï :r.! örË*'É.*;;,,1Ï u,,o 

" "t 
upp 

" 
fi --,''..Ëi-t# 

"í,.'.i# i{Ï*

2
?

i nr'll

zonda
r+:, oÓ
10 .30
11 .:0 0
ra;öo
10 .00
11.00
11-00
13.00

g 23 oktobar 1994
WILHEIJMUS 1
TONEGIDO 2 rr.' ."." :..,. ],E!'IS 2 .'...

'r,eNs z " :'- SCHEVENTNGEN 3 :
'.WTLHELMUS 6 . - ],ENS 4 . ..
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r.eiió {,t7m 7 : als bekend - :í '!í:!-{rlíll 'qlÍ ' eE.ry
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xontaktpersàon,§ento1en, 
A'.:;}'.:i,"'.,,I;-u',.ï*,i., j3,h;.9llt t'.'- 1814 e j: :
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À. de GrooE, te] 3251550
vr. Heijhe4, -rel,. ,34 6.1088,.
s:'dë' Néhnie,' te} : : 3935.936,
R. wasserman, E_el. 079- 512056
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zaterdag 15 )oËtober
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5
-',1\ !, i,.rrt.1 ..

'da IENSREWE'

I



Jrrlí@ .llAll HET JEUGDFRONT.T -.:;,-,:': "r' :
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ALGEMEEN roturn(rPrÉsoolu en ' , ::.. "!;l rr-'1i: l
Hoofdleider A/B ieugd-:-faul v.aiiden Steeà, Chopinstraat 109,;?9.51i 9Yt?9n il

.rr.í: t\3'ir,i
Aínold rvan deÍ,OoÍick: - é
teleÍöon 397.65:32,... .

' Edwin Kuik '1 "r \ - !
' telofbon 367.73.00 ' ' '

),r

aag, tel. 397.01 .54

HooÍdleider . E:iqUgd Ruud VereockenHoófdlàidéí

Hoofdlcidel

';C-jcugd:

" D:jeugd: HooÍdlöidèr,,,'

r:,1 r.
F-jeugd:

telefoon 391.04.89
Harry ter Lindeh - '
telefoon 361 .61 .43
Àaí .-,. ' f'-,

{q- l ,.,,rlli-t,, ..,',,-

!l
i
i

Aíbellen voor da wedstriiden: ..

zo snel mogelík, doch uiterliik d
:A.\,0. ::_{r,, . r...r,..- -,

e àvond vöbr àe weaËtri,o, tuésen 18.00 en 19.00 uur, bij de desbetreffende
hooÍdleider.,ln qltqrste'n-ogÍln9s19p.-d.""de"o-orun,g,e, rygd"q!.r,ud gp qN§, ÍeleÍoq4 3,6,161..9:1.4 (zaterdags

vanai 8.@ uirr en dobrdéweeks * 30 minuten, en hief éérder, voor venaméltijd
Aíbellon voor dé tÍaininoen: i i :1 ,.,

t45minutenvooÍaanvangvandetraining,.a//eenopLENS,telefoo-n366.13.14-'.''-'"
Vraqenloroblemen: i. :^ - . :r. '

bel ii,'eèrste iÍístantie, ajo,hoofdleider op!,,.. r.''. '(. r ''.,r..' 'r ...r.t :,, u,. .

lat
\l

!\i ,.' :11 '.r. '.ï.-lïr..t;?r\
WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B.C-D.E EN F JEUGD

elital datum' aanvano teoenstdnder ''.ttt''),iirt ui"
.:. ,,: i

sam.k LENS -i.'' '-

À1

c

è

ö

3

.30

.00

.30

.30

.30
;00
-45
.;q0
.00
.15
.0q
': 15
.00
.00
..00
.45
.00
.00
,00
;:0 0
.45
.00

15
20
15
20
15
is
I6
20
15
77
20
L5
t7
15
L7
15
20
15
20
15
L7
15
15
L7
20
15
L'I
20
15
l7
15
15
15
L7.
15
15
15
15
15
15

okt
okt
okE
okt
okE
okt
okE
okÈ
okÈ
okt
okt
okt.
okE
okÈ
okE
okE
okt
okE
okt
okt
okt
okt.
okE
okE

, r,i,,_ra r: --,..,' i í.'i. I
14.30 Zoètermeer:'Àl t.. r..,, t.huis. .r.. . i: Yl,1. - .--..-.. 13.30.'10.30 TRÀTNINGSDÀG OP Í.ENS (zia kopy) 10.00

: Ii,,;.: ï

B1

B2

:1
c2

D.3

D4
E1
Ea/

E2

13
10
72
72
72
10

1o
10
15
10
10

--. 16
10
09

i?.09' 16

.30

.00

.00

.30

.00

.00

.00

.30

.30

.00

00
30
00
30
15
3q

S v 81 uit. ..: ..-. r vooÍschoten r. -
. TRÀrNrNGsDie óp r.ans (ite kopy)' .'l "'

verburch c1 -... .-.thu'is- . vooRwBDsTRriID'.-ïl:.-;:,.:;ïiÀir,riireïiïc-öp'r;Ns;-Ëiè--k-oeyï{!. j::::

11
10
1t
11
11
10

'(auLo)

., ,) ,lt "

4

;D

09.30
r.6 .00
10.30

'r+.es
19.45
14 .45
.12,.0q-.
11:00'
10.30
10. 00
10.'30

,;11..15
18.30
09.30

" 10. oo
. - 16 .00.

ZoeEermeer Cr . '. Èhilis
Den HooÍn C1 uiE

. TRÀI}ITNGSDÀG
zoeEermeer c4 .' 't.hui§
leyland FC .. thuis
zoeÈermeer C5 . EhuÍs
Den Hooln C2 uiE
WC D1 ,..i. 1i,í- 

^,., ï.,lJ\Chuis
. TRAINTNGSDÀG

Zoetermeer D1 .. uit
: . .. . :.,] ÍRÀTNINGSDÀG

Zoétermeet D4 :.r '. '' ,ig
Leyland FC . thuis
Zoetermeer D? . thuis
D$lO E1 uit
Den Hoorn -,Dr .r . uiE

. TRÀI§TNGSDÀG
Zoetermeë EIi . -. uiE -

Den Hoorn D1,-.,.' . .. uit'
..... TRIININGSDÀG

Zoetsermeer E4 . uit.
.Den Hoorn E1.-.. ....uiE
ZoeÈermeer E6 . uiE
ZoeEermeer E9 Ehuis
ZoeEermeer Eg; .' Ehuis
nèri ttoorn Eà -.' .,' 'uit

v 1 .- .:- : 08
woudse$reg t.!5

OP LENS (zle kopy)., . . 10
v2.. L4
v 2 . ". ^...... 19
v 3 .".i:". '' 1i

woudseweg 16
v 1 . , . _ 10

OP LENS (zLe hopy) 10
Rokkeveen ": . r'08

OP LENS (zle.kopy) 10
. 'Rokkeveen 10

v2.. . 18
V 3 .-:-: ':-i'r..09

. sp.park víeaE,/z'meer 0g
Wouöseweg 15

. 
(auqo) .. . '

!,ïiïi: r\:rri,;
(auÈo)

z . 'i! Ir.;

(auto). 
' ::-

( auEo)

(auEo)
(auEo), i

10 .00
0.8 .,4'1 'l(aqEp) . l\
15.00 (auto
10 .00
08.45. (auEo)
15.00 (auto) ' :'
08.45 (auEó)
d9:.00.i.' . l''...
09.00 i..!,,i5.00 (auEo)
12 .30 .
12_30

É2 lEt
E3

E4
E5
.B-.6 r-:!r,

É7
B8
F1
F2
F3
F4

okt
okt
okt.
okE
okt
okE
okE
okt.
ókr.'
okt
okt .- 13.00 ,r zoeÈermeer Ell " Ehuis
okt..' 13.00, í:ZoeÈermeer,Ell Èhuis
okt : " 11 . 15 zoeEermeer F2 . Ehuis .. . :
àÈi 'r'ió.0ó,, zoetermee,r. Fg, uiÈ . . .'
okt 10.00, zoeEermeer F8. . uit.. ,.
okE .r 11.15 zoeEermeer F2 - Ehuii .' :'

':\ 1 :, 1 .r rj. ",
' i rr ':Ur{r, 

- i:1 , ,,',li.,I ...-irjj;-:

OP LENS (zle kopy)
, q .í,Rokkeveen ,

Íloudseweg
OP I,ENS (zi€ kopy)

Rokkeveen *
. woudseweg ï
Rokkeveen

v2
. ':.r . . v 2

I -. '. : ' woudsewegrv2....
v 2.. . .v2 ..

Rokkeveeö
Rokkeveen

v2

. i. rv-'

!:

i0.45 i

, 08.45' (auEo)
08.45 (auEo) ,

10.45
i! ", ',,.:-ra '-'l'r.ir-,'1

6 ,de LENSREVUE,
.j J -,1":tr.ii rr

i l, i;



Z O E T E R M E'E R'IS.'.V:E R H,U I S D !!!,,,J,,
' - heeft. sinds dit'r'séizoan èéni àhdeÍ'komplex gekrege
' Néèm de tweede afs làg ' zoèEèrmeér. én' ga" rechEsaf .r

stopl ichEe!'.reèht.saf, wijk 18 in en bij de T-split
r velàen 1iqdèn 1ink§':-:]- r,ri, i-'rg . l. .,

de voeEbalvereniglng rzqegerJrg?f ; ï\ r,\ irn in de wijk Rokke{een -Ee -Zoetermeer. *, 
,

icht.ing Pijnacker. B1j de..'derde. '. ... '-,
sing linksaf. Rechldóor rijden.en. {e .:

,.-l I i ! t

Li", I ti.; i., .):-

, ._ lj ., , ,,r.-.

;.r '+i rr

REGEL WEUNIET DOORGAAN, UAN AVONDWEDSTRIJDEN

ma§ jè.voór avo-Ëawedstri j den naar r,ENs.'be11en (3661314)
.. ,..'"Í ri-e'chEer pas !,?-É51!-lJ!1E.. ' ..''. ' ,i,: - . ''r.1., .i, :

) 'rr ï)
,,ti \

B lil,ZO.A
._..-r.;,r.d

.D E'R uttb.lttyt, .'1.. :., 
'' "":;':'. Í; 

"':" 
' -::trri" ''

-- .uànóezig Jèugdkómmissie : a.v-d-bóntr; u.n"rï"f 
"., 

*.,i.a.!tli.,.t '.- r,eqs. aIÍeó.-öíeï de grot.e 1oEërij op r,rts à.9. 'wèdreíd.'l -r '" ':r,i r;l
- Kontiibutie"nod niet betaald op 16 oktober'dan 'ir... -'rr r1 r " r';'
- Irees de koPy maar eens door. " :'{
-. oDstellinqen als bekend meE uiÈzonderinq van:

'. 1r--,..-'- '1 ï.r , ..- - 1, -, 4., .IJ '{ 2 "'. .'11 ï\
': :'1 .; 0 I,ENS Dr. à'ónder R.,faàÉë ". - -.'i
_ . ' ,,: 

.!;.:,]-. 
O ]JENS D2 zèrider D.Elsing

LENS D3 meE.U.Kilic , ' l!. i;)itÉli
\ I I.;):13

'I"O LENS' D4 .met_' M. Beusekamp en lel,der'r À
0 LENS E5 meÈ O.Carolus : , .r.: r'r :'l
O IENS E7 mèt S.Huisman :..r" .r , ....
lo IiENs F2-zonder D.}liIle ( zie:83.)- ,,- ,

.llaig ,11; -1.,
Í, - | . );.t-.r

1,.....:,rr.,

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

.. 
ï.: I

- rI .r

./'.\

"A

iO Í,ENS P3 zonder S.Cadeau ( zier.P4 ) en meE D.I{i-11e. .1

0 I,ENS F4 : S'-Cadeau,ri.Sssiad.R.v.Herp, K.Iefebie,. ij{i. .r.:-,l' .,, -r.'.. aI.Reinerie,J.Roos,IJ.Sahin;B.Timimi;en .,

'_ 
-''. ", .O.UiaI. LeÍAer:'ï R;v.EèEp :..?:,.,..' rr- : .,i . ,

-- l--- - 
- 'l :; i:: iÍ-t"|' .;. .'. ''--Ii r'r

FG'EKEURD of NIET'???? Èr,bíc,,':;='.' ' : -r'r.)'
li.. ) : i

Bij r.vrijfelacnrij-ieeei mogeir 'ae" àpciteis van.D!.- s--EÉ vÀuer oe.ob) uïi '-iriiecïbërtièr l, :l il
want dan wet.en wij echt. nog nieEs) naar LENS bellen .(3661314), en nergens anders hee4,, -.of .hun wedstrijd doorgaaÈ. of niet.. MoeE je VOOR 08.00 uur.lverzamelen dan ziE er niets'
anders op dan gewoon te komen. De spelers van Àl--Efh!-gg die vOoR 09-00 uur moeten
verzamelen rdogen ook nàar IJENS bellen. verzamel je echÈer pas NÀ 09.00 uut - zet dan de
rr.r aan op lNFb THaJt§':,.:'. ." r1r'rr' 

; . .:' .t',\
.' ,., . , .'f; -:Den Haag, qn C.A.I. líesEland : kanaa]' 21

'..Í:rt í;-. .Ri j swi j k^ : 
".1kanaaI 

4+ - ZoeEermeer : kanaal 41
DeIf t. r.eidscheidain,voorburg, wassenaar, NooEdorp : kanaal 2

Vanaf
lende
te_Iet.

Er.is

t 08.30 r,.,r'i.Èàr,'*',i"*Í'*ËritÉ'+i;oJl'r5àÉh'"'ijii'àiAeridiiid;''írààrbij de rhuj,aspe-
.elftallen worden seEoond bii afkeurinq. Daar deze.zender de afqelastinqen NIB|T op
eixE uiEzenalr - móeÉ 3è wel eíen geduld-hebben .iooïdàtl het: bèiicÉt ?vëràëÉiint..r !f i

') ' .' :!í ' i -- ,..1. ,'"I, t(ï,-- .'. r..1 , :/r . -rjr- .rr.! r i
voor hèt .rèrnemdn +aii àe otticie:.e'àtge:.ascingeí voor 'A1; Èlm ;C4 ,nóg een:rmogelijk;

heid'i af§.el1.tinsènÉelefoon': 06.-3§0rf,so.9a (s0
.:t.,i ,.,. ..r,.,. ..,._,,. SïC U À O: U Wlp R O

Bij alqehele aftèi:rliig'Éèrken "wè deze li,reek eén a
ÀLI,E. spelers en leiders met. bij zich: sportkleding, trainingspak, voetbal- en §port-
schoenen. Er zijn.velè àlternatiëïen denlbaar' zoals. voetballen- -in., heÈ.:zu+-,dQ.rp.grk, :,o.p11
heE sErand;: Verhard op Kwiek SporE, in de zaal (alle€n voor. E en F) of, toch ergens een
wesErijd spelen op het veld of op het. kunsEgras. Gewoon overal -rekèniÈg mee houdèn en'
komen Ëociri ! !!.!. .-.,. t: . iirir! ,. ;:):-..,.,... ... ..t .rr.-., i., ÍrJi i-rlr i;:,

.lilu€n) '. " -. .,.,).' .r.,',1 rf i . r.Íi.i
, . ,! l .;, ,t\.r.:i r. r , . 4L _ ,i,)! i,t,l

G RaÀ !í U À;i iri1.," _ Í:i', -r r. i,::li-i
-;'! r', .. . 'v,.i\r.i)r.,- il, a-, ,

Iternat ief prograÍnma: af ,.') we:ivertaqhtel.

ÀÀNVàNG.1'i ELP.TÀI."EN i::.., ,
.. ,. ;,r... ri' .i.1., :.
13.30 uur LENS À1
11.30 uuï .LENS 81,'82 en C1
14 . 15 riur ' i,!ENS C3 en .C4 .
10.00'uuri.. IJENS Dl -.i'.{-:- -
08:45 uur LENS'D2 t..1...,,,

l10, OO uur- : LENS .D3 .en, D4 .: -,

09.00 uur. LENS..BI t/m:E6 .

12.30: uur-', LENS B7 .en"E8'
10.45 uur LENS F1 en F4. 'r
09.00 uur LENS F2 en F3

'.' --' ^ q,YE8ZÀrlE_ÉrriID
,i

ciainen .. '' ' -"'rr.ab uiir
Eràinen '.., ,., ". ,.'l .,r.1.30 r.iur
Èrainen ..::. : ..'- ..' ..:'r4.'rs .urjr
irainen.. , ' li; '' ,'j" -i-Í0. oo uur
Erainen' '.,.. : i: r o. o8 .4 5 uur
trainen -.. _,- ,r,,,i,- 10.00 uur
tralnen ., . .., ". 09.00 uur
EraLnen ' , 12.. 30 uur ',
trainen ''l ." to.as uur '
trainen '^' rig. bo uur"'

' -.!.dà: LENS1ry_UE' l17 -

,-i

t

t'l



K O N T R'íB U T t E.S >>i>>> op dit Ínoment 'rob'en 
-zoln 

50' jèuEdsPef'etg' I'e! iÏis^i::'13t-'. .
,ai, ,:=la;aèrdag rs.okcober niet meer mogen, spelen en Erainen. De reden ?!? Na een

kteine Ewee maanden cr"inè., è" voetbar en r,éIe "èi"óèrèn 
van onze kgn!.gÍÍL Èe betaren is

Ï-il; Ë;,Ë;;Ë-Ër!;iil;Ïu-ireiààiàl-vèig"tu., rià wist her nier ??? Dit .herpÈ-111:*url
nieEs meer !!! BeEaar ".":-raiéiaàs- 

rontaít op IrENs. zo nieE dan krijgÈ uw zoon een ' .

brier,mee naar. huis Eaq{i; ffiiËÏïÍt'"Ë{.'C;;;"Íà-*a"'"èi "*-'-Tl ïéé: *'Ï:.i I -"i - .LENS' .j.Itíi-. i)is l;; r,.r a,.'a,,rir "r:.....5,. 1.'-.,,).. iï,t,1.._..j.. .r,,.,.

GROTE KLalB-A'kT'tE r>>?>? qe ióten-zijq binnen.,via. de. voorverkoopl ij sEen

;;;-"; à'rnï+"". goo to."r, veriochr. .n.S. zauerda'g verwacÉt.en wij de voorverkooplij sEen

Éi'ii"i-sJïà-ot 
-r,er,rs . p" Ip.iËiË-ÈiijgËn-a"" a" loËen meelen kunnen ze verdeLen onder de

kooers, NatuUrIÍjk *o.C"!-à"-".r"rigé-ZOO.foEen ook nog verkocht, _worden. Een,deel HordE

,,i;Àè,èr- hti .lè seniorent-eiital len-en -de tèSt moeL ve;kochE sorden d6or onze jeugd. ToE

Ïi'i!É=iiíi'";-"ï;;;;;-;"inió-jèugasperers akt.ief oeweest. De echEe loEen verkopen .."
èchrer beter en dle zr1n e..ir.. r,réra ie a.s. zateróag even bij Jack v.d'Heijdei'r en'dan '

[IÏjE':Ë"àà.tói"i-*..l"arià"'.iè''Ëà.r,tl.-.. àan Àeerc'íuNs' er / 4ooo, - bij - Dé beste drie
verkopers kriisen r"s '"Jiï-r'!à;:;"; 

;;,-;;-ï2s;-:í;' i"-o.","t én aoé he.!':''iór. je..g

krub. .: '.'lÈ.-l: 
.

H E R F S T W E E K / X É' t,i, e n'S K A M P >>>>>> a.s. zaierdas starc de h;IfsÈïà[a;-
Eie. op zat.erdag 15 okEober voor aIIe teams een vriendschappelijke wedstrijdj 'OP- '.d. "
maandag 17 okr.ober =trrt-ó* à.óó ""r het tweedaagse keeperÉiamp oP. r,ENs. Het vorredige
Ítr^.rÍàmm^ hanqr in de nal-van ons klubgebouw. x"Íàu" g"èn beke-nde- keepert geen tijd,-
ffi;il:Ëö.,o[;ËIirl'cË-a"ii ;r;.-;;";-;;í rÍ,ee reerzame-dasen. ook spelen op maandas r.7

okrober enkele r.eams "riË"à=àÉuipéiijÈ- 
fri" bij-heÈ wedsÉrijdprogràmma). Bij een aantal

É"àÀÀ ótttut"ekt de keepe; maat ààu lóssen we,w!r op' '

De opstsellins ,o"i^oÏË-ruËi: "ó*oiii"Éie _iÀ ais rotsr' c. v.d-.- Bgsch' o. càrolus,
v. prosien].-n. nooóe=neia., s.'iiuuy"t'"ld, É" r'aíers ' v' v' Iroon' w' Mulder'.'c' :
schaapveld, 't(. Veieecken en M.' volgE. 1 { ' í

De reams die naar oà" iióor"-öàun hebben naEuurlijk vervoer _nodig. Na afloop
krijgen de spelers patsac-van Den góorn' Dat wordt smullen' Door de vele akt'iviteiÈen
vervallen er een aanrar 

-;;;ï"iË";-i;íe 
köpy hierónder) . Daarnaast op dontlerdag 20

ói-ràË"i-Ë."-ciài..,r,,ssoas-à;J;i;Ë"il;;À!.Bi;c1,c2.D1'P3tE1" !" ez (zíe kopv)':' : .

G EE.,N..TRAt N /r./U €:':>tr>r.'in veïband meÈ de vele akEiviteiten ,Yirv?tl:en 1ï,'..- ,

I

onderscaandè Erainingen woor de jeugd : :: '
, . I r- .'. - maandag 1,7 oEtober

:t )/. r . , ' iC.lJ rl - ii' .. ,-. .

r - dinsdag 18 oktober I
- woensdag 19 ok-EobeÍ :

{ "r: i., (

'', L-selektie -'
_.1

cl- en de C2-selektie .' ÀLÍJE.keepersErainingen
àLLE keeperst"rainiFgen
E-selektie

'' C1- en C2- selekLie
-" : Àr,fE keepersErainingen

, r .1y, ,.:l'- .. .!

-..:r , ..., l-. - -rt.lrt.-À!r]E ovERrGE rRÀININ9E y GÀlry GyTN DOOR" lllll _ | .rir
f àa'truiruOiOaO op If ru S ,ir',,.tp donderdas 2d oktober een tràiningsd-ag 

-op
;;J;;;, ai,Àr,cr,cz,oL,Dz,Ei ", Bz. w. ,b=oraèhre., atte speters _om. t-o . 00 uur op liENs.

ílï"ui5:'rrtÏi:;;;ilíir;àr;ó, voeruarsctroenen, een t.rainings-pak, badsrippers en een lunch-
pakkeE. Wij zorgen roor é""-í"ute. tràiningsdag: en.oàk voór--melk en ehèe bij de lunch' -
NaasE jullie eigen trarners zijn ook Peter Bos en Hans van HeEeren' de Erainers van

iËftS 
- 
ri à-."-g -méi entefe-sp.iéi=, aattr"rig. Dat za1 besE .we1 weer een leuke dag worden'

Einde om ongeveer ,s.so "ií"iià;;-à;- É:kÍ.";èis welLicht wag eerder).' HeE klubsebouw is
àè--óÈnóï.-ààó. óèópena eni we' verwachÈen ook belangst'elling wan'de.ouderq' 

-
'-.i',.«. .,: -,.:_ -l , :: i- -,

LENS - VERBURCH /. vOOnWO§rnrOO / LOTERIjI EN DE SPEIER .rIÀI{ ' DE SIEEK >>>>>> er zi jn

;;;;;ó;;";"n Le bedenken voor onze jeugdle6en en hun ouders om a.s.,zondag naar LEN'

Ée roíen;
ten eerBte speelE I,ENS 1de belangrijke wedstrijd om 14.00 uur tegen ],

--verburch .. --....aansluiten of afhaken ???
r liÈrii.àËaà'àpee1E LENS C1 0m 12.1s uu.r een voorwedsrrijd regen verburch-

ooii *ogen zij-àe speter wan de week leveren. De warming-up, in de dug-out en
'óp ci" Íoto méc jouw favoriete- speler' Gaaf toch'

- ten a"ra" =péàtÉ-r,ÈnÀ Z 
".;X 

thuis om 10.30 uur. Ook altijd,Ieuk om te. zien.
- ;$;r;;à.--";-;;; sómmlgen misschien wer Èen tweede '' is er dit weekend een

dÍóoEse l-oterii oD L,ENS mer a1s hoofdprijs een te gekke fiets' Daarnaast
Ëii-ióiriéréiàËpàiaàu, een leren bal,óe wedsrrij dbal, war sÈerke drank en

ààr, rer"r,",niààèió*u"à a1s prijzen. Het kan nieg ori. .De loEen kosten, 1,00
en ziin ook zaterdass .i-;;-Ë;; óp'LeÀI's.'ia de wedsurijd van lENs l worden de wi4nende
i".""í*.iÀ uèiena qémaakt en naLuuilijk komen ze ook in de LENsrevue Ee staan van \ |

"àió""aè-*e.r:T.pFidie1otendusenkomzondagooknaarI,ENs.] .:

)'8 - 'tà:Leiisatvue'



I
ti
,

', 
*.u, ""., ,oii"hid'íióglammd erÍ... ...een,heerlrtjk zonnetie.. Ho-uden vinden wiJ, zo- vorige

- ;;;Ë ;;hr";èn triS iog-gat de herindelingen op 22 okrober 'zoudén, iÍigaan. :. Helaas .: Een
.- ;:;ï";;'ï;;,]ö"1[íet-*àa-kià auiaérilr dac-de nieuwe reeksen bp 29 októ6r Pàs'insaan. op
. ïI'iiï^r"I';;1;";' ai. er. cr én Dlri+el een kompet.it iewédstrij d en voor de overige Eeams

: íÍ:í"àI-ài *+;lql+f:i+j!g."1as5rrjden serËseld. Het Íroord,vnro kennen we niet. biJ
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i Hw À1 _ LENS À1 ^.§.. 4...,- .5" .LENS, 81 - DWO 81 O ' 7
r' r,aki,ra '82 - Í,ENS 82 5 - 4
: LENS C1 \ - Quick c1 2 - 0
.1 .cr.-vtiet.'c1 - LENS C2 2 - r
lflo.sËèbs rcz - r.ENs c3 3 - ,2,:*ï*àf#J, a-ii§8'$i r:rr .,'.3r* t1;?i,.
; '.'r,Eus nz / - fàiisïiit< DrJ. 6{.+\.: 2":,.,
-- oDB D1l' .; -.1*E-E-Ns"à-Df]- \.r.-.1É4 \ - i I Ï:!lsvPTT Dl '.' - lENs D4 . . .8 - -- o. vtlc E1 - IrENS Er 0 j 11

ADO El '. - IJEI-iS E2 ... 1 - 7
o.steos E3 - LENS E3 0 - 4
isNs Èa 4;'§ll'cos ez 7 - o
DriNo E4 i ii,rj".'hENs Es 0 - 9
Quick E8 -:";,'11-i1ePs.' Ée '. . o - 11
irus nz .. à-:1i í"Hït-n+ i .}::^. 1 - 3
è. r"tà." ne "+.^ïi,ÈNs eà't:'lÍ. I - 3
IJENs F1 :' -1.P jb.teps'rr ' 5 - 11
Q.Steps F4 - Í,EN.S-F2 1 - 6
LENS F3 --. Lakí;ra1 F3 0 - 13
t ENs F4 .i 'ï,. . .,1^ . o - 14

,,--*r""fnítt#Jïfu" ^ *{.1t1i*ir6l 
n6..

LENS p2 - RttBnijk rp1i.(6-2) Rl,
J'; .-,' 'r 'jr ,:À

onder qrote p'ublieke Felangstell ing,
waaronder eén' waEerig zonneE j-e, verdween
in eer§Ëé irièEantie de riul vàri'nijswijk.
zoa ts-'inmÍddets bek'end'rriii'. de Piet van
Gl'1s boys, is dat heE medicijn om de
n9pp.p4 L{ezelif qe lkgnt -opo -te,"J<L1JSS}.." Pggr
Ír.ooíè'conibinaLies.en passes j In ldei vq.1l9
rruimEe werd de count.err uiEgebuiE met
fraaie doelpunEen aIs resulEaat. Na de
rust. liep hèt enlgszins anders. RijstrÍjk
was qebroken maar de coÍnbinaties ook.
Probéren de keeper uiÈ ue kappen teruijl
er twee aanvallers voor de poE vogeltje-
vrii sLaanl is filèE'(déi Èëdoërinq burderde
coaón eie{.,ofe?i dëi.. dètg::àrQcJr- is nz
maaÍ nlooi dè 'ovefEuigende -'en rongesLagen

Enthousiasc ats ait:.id verÈrokkén rre
naar vtc (2e plaaEs) en ook zij pro-.
beerde van achEeruiE goed op Ee bouwen,
maar daar.van LENS eígenlijk geen kans 'voor. Fel jagentl werd vUC onaler druk
gezeE en konden vre volop, over de grond
en in de voeEen, kombineren. Door een

'É,*À göède aansluiting van de werdedlging
' ,í:, köÍi.-iedereen't'naari harEelust meevoeEbal-
P' l1en.".De'ru'stdtano Vaè 'ar o 

j s . oe ze--he1tt was-duiàelijÈ minder, de jongens
dachEen er wat te makkelijk over en
vaak was. een. kornbinaEie of .-voorzeE be-.
ter' oewëèsE. 'Het werd. o-x1Í omdaE dit
Eea'm-toch wèI er§'makËelijk'de kansen I
benuE. (4 vredstrijden met een doelsaLdo
: 42-2) Hopelijk krijgen we na de her-'
indelinq. wat sterkere leams erbij en

ar ooÈ.r zutÍËn rwe:ïwaÈ vaker E.eqen .:D-, spelersj{."atUii5;: i1= r, XiqrÉ.}-qnÉ\r.É i!.-

T}TEOd+i;l* #.1 ..F,a i"I,{
PS r soflnige jongens. moeEen zich buiEen
de wedsrrijden om vé61 beEer gaan ge-

l:+,[,iï:;r';à,*t;,t.t; ïq.fi,
we moesten vandaag tegen Quick. In het.
begin stond ik even reserve. I{e hebben
heel goed gevoeEbald. Er kwam een spe-. ler bij Omar. Bij de rust stonden we
met 5-Ó voor. Daarna hèbbert we er nög 5
gemaakt.. Ik heb er zelf'óok 1 gescoord-

c1 I,ENS í2.1.!

'.... winnaar^.van ..de- eersEe. selecEiepouf e.
'- - ïi ré. sóÉ i'e#s';'dh óoÈ z 

p i éi I í_anï hair e (dèi-trn
I rè r töi È aiï r:.qq'r'.Lg id r't ànt ail isc}e.lie$+1i LEaat, namens.de fanclub D2. - -
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buiEenkant.en benuElen en het spel' "!re- , .
ed" houden. Na, de rusl gingen -we er-,
stevig Eegen aan .en zette de EegensÈan- , '..
der onder druk. Het werden hachelljke ,. . -'
momenEen voor heE doel- -wan C. maar zii -,.,,.,,,
hielden ons van het scoren af. EindsEand '
z- L,

OUICK STEPS E3 - I,ENS E3 (O-4}
,i

een oiima"-vóetuaÍ weàrtie èh;onze'' a Í'

ionqànb hadden er dan oók wëer t' '' .'
ireéetijk véel zin. tn. celijk na'de '( .'

aftra'b werd er hard gewerkE en goed : ''
samengespeeld heEgeen reeds na 2 -
minuten resulEeerde in een mooi doepunt

JOCHEM t-..Y"à A.:,'.j F, i'" - I:Yen Maurice 0-1.

nooE redakÈie :..rochem, zoals af-
gesproken heE veislag ieEs ingekort Ínet
hier en daar vrat. -wijzigingen. LET OP :

neqaEief commenE{ar op de 'scheids"
publiceren wij nooiÉ. 'De scheÍds.'hoe - l-i'slechE.:L (.iri.r joqlr.ge.v3n- de ouders ogen) 'iii-óót *aar èén ïeà§. -'^- f-*'* ; " ''l-**'
Ouick Sleps C2 - LENS c3 (2-1)

Er werd goed aanwallend gespeeld en er
waren dan ook genoeg..kansen. Helaas zat
het geluk nieE helemaal mee.. vlak voór,
rusE zorgde Maurice Èoch _hdgit'oor o:.2. -en Garv voor 0-3. Ook lieE Michael^oàze
keeper- zijn klasse zieh"-aob.r, .eeí iiopie.í
iedding. rn de 2e helft. hèiid l fde. -'.-,' '
beeld, hard !,Jerken door iedereen <én'

goed samenspel waarbij uiteindelij k
door Ricardo de eindstand op 0-4 werd
gebracht..
Jongens, wij hebben weer van jullie
genoEen. ;.. 'r ë g I L ' r J

NICO (een ouder) rr .-t'.- '

Na een matige Le helft was de tweede een
stuk beter, maar je,zist,dat, !,re nog wat..
te kort kwamen. Dus KOM TRÀINEN "wanE '.':jutlie heblq! het nodig. Tenslott.e doe
]e tret ilirr.vooi mij...maar voói je .:.

.i -
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Atgèmoen:sehotlrialt , - ' Í.-Seklollrlrrt. Fotoflotro
W"M : KoriÈànhoven r'. t :., : . §; rt(gtlPgrllal.' :
Brar-n Frossra€t 2'l Tol.: (O1749I 12602
2552 CZ oen Haag
Tel.: (O7o) 391 24 74 sPon§orzlkon

D. club v.n 1oO:

SEKO Sd«6t!d!!t: -.^. J. v.d, Llbbo - -

é"nrorií ïoàririrí " ''".'"'' T"t.r (o7o)'324 35 25-:T '
Soniorsn z€alvostbd Ovcrig:
G.J. van doÍ Kloij L. StÍaub-
Tol.: (01748) 18149 Tet.: (070):366 06 8.UF

sonlorcnzstodag BARKo:BarxomnÍs{n,i.' .1..:,
Jj-c. l-{pmtr \rb.r.rt...t r^i;mw. l; Yen de18619 .,.t -.",r.*.,Íet.: (O7O) 367 96 871 - T€|::'(O7O) 325 99 74' ' *

. i.i.
JUKO: - EKO:

SotrEtadaat lougd - EvonomÍltEn Komn ssig
p. vi.rlaeö StOen,: 'xl,U 3:!miiv M. ven doÍ Oonck
Tsl.: (O7O! 3S7 Oí .54i r,J i.Íel.: (O70) 397 05 32

,. t^-\ ..!,f,F-l

serr.rlrillt àOafti.'" " Tralnon:
A.q,.J. Miltenburg .Sdekdo zondrg
Tol:: (O7Ol 321 32 85 P. Bos

Tel.: (O70) 308 03 62

SamonrteUng beStuur

YggElse!. '$!: ;\. t\r.
J:M. v6n der Kloil G.J. v8^n der. Kleji ' .
I€f .: (0231 28 27..6? ." . .rel.: 

(out$lrJ_914s."

,,',\ri .i.' 
' 

I

iffiïi#,;;,ït1r,l[ rf "^,;ïi;"'
.Tel.: (O7ol gs1 2474 Tol.: (O7O).3§7 01 54

,r ï*[t'.." íír Íi&.ldrgódaglgl: rrrtr

Tol.: (O70) 325 15 50
'' j'-r1

KONIRIBT'TIE BETALING'
Postbank 336711
Rabobank 1 29924229:,,: :,1

TERRRTIEN E{ KLUBGEBOUW

.Hengèlolaan 600
Tel::(O7O) 366 1314

van de REQAKTIE" )!re
Levar uw koprj vóór mssndagrin: ' .

- Redaktiebrievenbus, achterin de kantina
- Hengelolaàà 98í, 2544 GG" Den Haag
- Íax: 3678862 (tót maandag 17.00 uurl;
w'rjzigingeà iijn tót àiandagavond mogelÏk!
UiteÍste inlevertermijn kopij:
Maandag 20,00.uur. i3 het klubgebouw
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ff f .t§$ ÍEË YW PtPtPt;'ofwël centjes....
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Tegenwoordig draait alles *oml celtj es;
althans, dat denken '1,,e .' -'-:;,'l -

,.want de meeste werkzaamheden.,die binnen
"Ëén"clíb a'1s' r,Éus §eaaan' mbecen worden, -.

kunnen we-r:r1leen. maar laEen- doen .ddcr ' \ L

vriJwtlllgàre, Iöiders, commissieleden, ï-',
bestuursleden, enz. Trainers en; medische . '"
begeleiders onEvangen vaak sèI eà t<teine..','

ë-(onhosten- ) v.e{goeqi4g. DiE ziJn' de1- mensen 1i,/

_ die een bepaaldé - opleiding hebbèn^gè-not.èn*
om dezë ferkza'arnheden te werrichtèn'. voór

. h-el .S_e1q:fgÍEe-{tr Ze.nieE bij een,weieÀi-
ging, daarvooi zijn de vergoedl,nlieE Ee
laag. HeE werk verrichten ze vooral als
trobÉy. , ''l'
De andere vrijwllugarB zijn meesEal.blij
met een lekker 'bakkie' koffie en dé ïro-
lijke gezichten van de jeugd (en hun ou-
ders). Het compliment is hun 'salarla',
waE ze krijgen van een conunissie- of be.
sEuurslid. Maar ook ouders kunnen een
duiE in het salariszakje doen, door wat
meer roapact Ee tonen voor deze vrÍjwiI-
ligers, ze t.e helpen of (nó9 beEer!) zelf
mee 'Ee'helpen bij uw'club;'"- -

' vele handen maken:licht t{erk, en,heE is
nog gezelliger ookt' -- "- - - ' '' ' l'

Toch heb j'etr.-àls rclub "nog. geioeg.lgulaens', I 
-(of eigenlíjk: heel wat csaÈle8!) hodig;

neem alleen Ínaar de gas-, Iicht- en wa-
Eerrekening. Maar ook 6§l:loïtoko§tën'-iwoör-
deze l,ENsrevue moet.en beEaald wordeni en
ga zo ma-ar,- door ! Àfge,lopen ,vqfeqigings - ..

jaar is finàhcièel niets'àémakkelijk'ge-
weesE, daarom is penningmeesEer ÀrEhur
diE jaar exEra 'op de cerÈ'. ÀIIe konÍnis -
sies doen hun besE om geld Ee besparen en
zoveel mogelijk. Ee. doen met .zo -weinig.. _mogelijk kosten.
Helaas hoeven we daarbij sEeeds minder te
rekenen op onze eigen GeDeèate Deo Eaag.

Nee. die geefE z'n geld liever uiÈ aan prestige
project.en die financiee-L nie! g99d
ren: De Floriade.. de World Games .

sràdhiri

ioDqezeÈ -wa:
aè- Éère1a .'

RuiEerspelen,
maar dooi. . . '

gragh§is s, en ga 'zoeen

Let iel: uw redaÈEie . heefc ïan àeÀis evi:nemenE
genoEen, heefE.lneÈjes Eoegang beEaala, . het.
paplertje wan,hec iJs einde prullebak Sgdepo-
neerd en later nog
ten. ÀIfhen. . 1 . .

de qenomen foEo' 's geno-
J

van

$lE BETTLEN NL NOG VOOR DB IOEGÀIIG I t I
ffift dit soorE evenemenuen nod
1iïkE-;;i.;rdai aàiàó"i- aè Haasse burser sekozeí'veirt
BLfND zijn yoor, cljfers.l En nu wil oud-weEhouder Mart
ttaaqlandén Àalen. Éoétén voor Den Haag: / 1.oo0.ooo,=
UÍ,, iedakt ie gaaÈ-elke öag op de fiets naar heE vrerk,
màar we zieí,tocn:liérier dat die 100.000.000 centjeB

ig om . promot.ie 
;Ëè míreni'maar heE

ege
inl

nwoordigers in' de Gemeenteraàd
de Tour de 'Franèe. iraar

(dat zal we1 minimaà1 ,z ij
wè zíjnl'liefhebbers van '' Ire Tiiur',
naar de gaaàse'ËpoilvàraalEtnsië!

gaan, samen meÈ die 1Oo.OOO.0O0 centjes -die naar de Haagse. ' TopspgrE' moeE gaan'
Éec tt "g"" 

gemeentebesEuur vefgeeE dàt de ttaagse 'TopsPorE' se9,1 ïPgs:F aanwas zal
iiEÈuèïl-ii"'r;-Ë-ËàG;-;*"ièiispo.c niet onóersteuireà. -'lur r"e?-'iI;"r 'ri -
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uirdlaq iah aè tret<tcinq van ale r,Bils- ' :''':
toterii van afgelopen àondag re okEobèr." 'l':
De qrote stimutator achEer deze loEerij is ''
K E-E 's r''. t .T. Hij is heE diè woorden - ' .. q

"m"eÉ 
in.'aàoen en óEeeds maar weer toor - '''''

oie fÉntàstische prij zen 'zotgc . ' vàri hem '- :Í I

wordE langó-de liln gefluisEerd dat- hij de '"'i:
,'piekies,,-uiE je Éak-kan praten in'ruil " 'l l-'
voor ]ootjes.
- .,, -. In een gesprekje benadrukEe Kees
dat'àe opbrengót van óeze IoÉerij en-qe" - ]: ''-velé die zullen volgen ten goède komE'aan '.'' '
oeheel r,EiNs wat dus beuekent vdn juni- EoE i -
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Von Het BasLuur
t,

ii.!:'. 1. j:,-." l. .-,... r.
De redaktie verweéà. irir dé vorigb,LENsrevud-.fljntjè's.nààr de brief.dle aan.alle LBIÍS'
senlor-Ieden onlangs is gestuurd. Duldelijk genoeg, denk ik zo

Gëlukkig doemen er naast de foímatie-pèrtkelen ook Posttleve zaken op, die echter nog
niet puSlikarie-flip ztjn. 

-qp 
korÈe,termijÍÍ hopèn vlj, u meer te kuÍmen melden-

Een paar aanwijzingen r ,, l. , ',. 
_; 

-' 'i l.,t .-
- er i's en. vreemdeltng.met bloknoot.. uafperr: drrifré."t1at in waterloo

h;im;r.i j ke1-.. b!Àpiaxir,!è;i g;r.oera
zijn waEerloo . : ,' ,

WaEerloo .. : .-. . .-, .. * .. -

llaterloo ? .. .'- !,'
(àéi Uara"s t'e.maken ,.... - :-

'',.....,..

Í= ge8ignaleerd
- er worden - nog

(Napo) leon vond
-. ].,BNS heefÈ zijn, blijfE waterLoo

alles heeft meE

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

LENS moet weer (meer ??) gaan bruiaen.
:!

IIÀNS van der KLEI.,

De balans moéf in. evenwlèht. DoE MEE ltl

DE CLUB VAN ,OO >>>>>> u hèèfE 2ich gcigtr a| aaigemeld ?! NoEeer Ln u$, agenda :

ZONpÀc 30 okEober is de-eersEe bijeenkomÉE voor ieder die zlJn 100 piek reeds heeft
ËeEaaïE"6"Eor Ieder die zÍch nqjÉh wiI aànmelden. Variaf 12 . 00 uur aEaaÈ de kof f ie
klaar en vrisslen wè van gedaehEen-hod. de club van Loo waE meer gestalte kan krljgen.
Suqqeaties ziin welkom. Óok de bestenÍning. van de bijdrEge - a1b het goed is / 10.000.--
*oéÉ rrog wordén wastgesEèld: Ook voor hef*resultaat 'i'éh. de CIub van 100 van heE seizoen
ióói/i+'tca'. /4'.5oor:-) moeE nog éen besEemming worden va'sEEesteld. Totaatr dus, als we

diu ieizoenaè'roo Éàren een fíÉs bedrag daE L_ÈNs ten glo9al-e koFE. DoE'MEE IIl'
^ , t i . - 

. 
t" 

^----- 
" - " l" ''

'I,|èI1icht, ten overyIoede : maak uw bijdrage ovex .op postgiro' 336711 E-n.v- LBNS; 
-Den

Ilaag meE vermelding iclub van. 1OO" - of beÈaal .iontanE bij. John van'der Ilutbe of HanP
va'n der' KIelJ. .'<. 'Í :' r" 

'"

S p,i'E L:E R UAN DE W,E E K >>>>>>'He gin§en a1 tswijfelen, qraar' gelukktà ,zijg 9r toch
noo líèrentoinËen die 'iieEen hoe het hoort en zo kon het,'gebeuren dat afgelopeh 'zoídag
vsígdRCx tràf éen jeudttelfEal sÈuurde om'éen voorweidstrijd tegen ÍBNS cl Ee.spelen. rn
eei.'spannende èir Époitteve wedstrijd sEond er na de afloop.'de eindstand van-5-3'op.het -

; - ,,..':.É .

uÍt LENS CI. was lI|lrCEÀEL'van d6r EErirDElÍ de gelukkige en]'hlJ werd speréi'nÉn de week.
Navraaq Ëii. ziin ieideï/trainer leerde ong dat Mlchael de teihnische, bekwame en mak-
kel ii Élsëoiendé" miadentètaèr 'van dlts Èeam is. Na de voorwedstrijd te hebben gespeeld
ateed-Michael' noq èven zo vroliik mee meE de warming-up van oirs eeraEe. Verde, zag hij
een spannende wËdsuri5d met veél doelpunEen, die dezé keei wel aan de goede."\r!! - - -vielen. BRIàN LINSER werd zijn favorlète speler, diè BEeeals meet aan poPularitéiE bij
de jeugj! schijnt. te winnen. ., ï .i

Hoe vond. Michael -zelf deze dag etgenlijk? LeeaE u'zijn verslag maar i ;ÀfgelóÉ_enl rondag
uas lk eripit Ían.dd Week; eerÉt hàdden we een voorwèdEtrijd Eegen heÈ C1, van Verpurch.
Dèze wedÀlrijd Èonnen'wij met 5-3, daarna gingen we met het Cl en heÈ eèreEe van LENS

op de foco eí Eoen*as heÉ mijn beurb. Sameí mét de speler van heE éerste -begon ik aan
dé warmincil'tb r- ook heb ik meE noq 2 andere spelera de keper . ingeschoEen. De 1e en de
2e helf! Éeu ir uij .de spelerB en-de Erainer'mogen ziEten. En a1E laat.sEe ben,ik op de
foEo qegaaÍl meË'snl]|N.. - À16nog wil lk de spelers en'de tralnei bedanken voor de ge-
ràirióéïiioàó-e" *én'" iurlié veel aucces met jullie,wedstrijqen.' MrCHÀEr, van qer
HE,JDÈN '(r.ENs c1) i I '.:,j ,,,. , : +,1ï: " . ,,,;.! '
ToE sloE vermeLden wii ' dat".ionó ' het gebeuren van de pupi l/spë1ei. vaí. de week zich,
siàeOs ;vre'emdeo zakei blijken te gaàn afspelen. Vaders,die !bc'ose-.,zi jn.omdat zij niet
de ouoii ziin"of die stiekdm in de dug-öut., k] iÍmnen. Nu Éas heE de beur!'aan lei-"
à!.iËíii;Ëi'i;RË ;-.;;; ;èïr-;i"-ui"-pi;È";;; rè iomàn;iwanr bij hed ,iral<en'van dè.
groepsfoÈo ging htj sSrbntaan vooraan zitten en krdam zo öok op de kiek- met.zijn.'boys.
ils Èetoninö vóor óezè. akEie.sEellen wij hem gIellg een foÈo ter beschikling. -'

De kvraliteiE.sfoto, a t eÍden uiEeraard weer geheel belangeloos ter beschikking geateld
door EÀFO aPec!.aaJ,zaa}. vooÍ EOTO/FIÍM ca VIDEO.

'de LÉNSREWE' - 3'
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EEN ZONDAGJE LEIVS >,,>,> treerrijl in her zonneÈjË.r'ràriÈ'+r,ààritin;Hanéfèn
...levert, naast prima.rredsErijden| -een aanEal vretenswaardigheden op die we.u niet willen,.önthouden . .:r .. r.-.,-1..r, _. l:..;.1 _:,,...:. _..,ri. . r:.i}

'--afgelóberl àondag iè bij een'ruwe ÈeIIing kouien vast. Ee Btaan dat ie zo'n sgo
bezoekers mochten verwelkomen op ons complex. I:,',. ".r,,i:,j.,- , ,r. . ,

- bíj die fanEastische LBNsloterij valt, op alaE Kees Lut op zondag trouw wordt
bijgest.aan door zijn -'tparEnetn DènDLB var d€r Stqea, die, zo jong aI8 hij is, ook ;
beschikt over verkobptalenÈ. zelfE zijn opa moesE er zondag aangeloven die dan ook
spoirEaan in de buldel tasEte en.Írèef een paar guldens armer en Iootjes rijker" rerd..

op ,ons verzoek om. de E+iI-.trofée Ëe verzorgen zeggen ateeda meer'mensen sponEaan
'''jà"..Dit keer waren heE dameir die, volgens hun zeggen,geen versE?nq van het, spellet.je

hèbbenmaarafgingenopdemooiste.benenendatgeeft.deburgermoeE.
- daE een goed. bijgehouden scorebord het. visltekaarEje. ls.van een club begEepen

Ewee heren maar al te goed. Navraag leerde dat. zlj zich EponEa,an hebben aangemeld om
dit te verzoÍgen. Heren een prima iniEiaEief I !.

- van ruilen komt, niet altijd huileni ,loop ruilde van,pa-rtnel en dat, Draa in onze
ogen niet eens zo gekke rull (sorry Henk). HeE bleek zijn eigen vroulr.'Èe zijn, wat
tégenuoordig moeE Èunnen. Er werd geflulsterd daÈ ze een ba1len- en wot'ét Bv hebben op
gerichE : de nDe Roode bvtr. Aandelen zijn op zondags tse verkrijgen bij de bar.

-.over bar, gespÍoken, een groot cómpliment móeten cre gevéi aàn'óié pààr;Èaimede-
werkers die aIle zeilen bij hebben moet.en zetten om alles in g6ede banen te leiden.
waar waren de hulptroepen eigenlijk ? was dat ELet LENS 2 ??.1.J, ? , : ,:i.!.!il!i.)

EEN ZONDAGJE LEIUS ...., GOEp VOOR.U

de redakEie

BA..R NIEUWS

zaterdag

' konEakcpersonen :

' a1gene6i, I : .Inge van der Berg & Àndré I(rol ;' :. MarEine Vereecken . - zo,adag : Àn Bergenhenegou$en

BA.RROOSTER zaterdag 22 okeober

' s -morgens '9 'j
' s-middage

Eot sluiEing

' s -morgens

'oo

00
00
15

i:riir,': ".''.tt
. ,loop de Roode '

.. -:,1" MarEirie en Jacqueline
À§t.ricl; Ànja en E11en M.

. . 1'. ...Loes,, ,fan ,en Henk

. . r ríjd,' Maridnl (t<eiirenl

',..

uur
uur
uur

BARROOS,TER zondag 23 oktober

11.00 uur
13.30 .uur
17,0O uur DIT

, . Tlnus en Joop
Henk. cobij Siliakus

3 man van ],ENS 6
I.V.U. VOEltsÀIr OP r,V I 1l IDB KÀNTINE SI,I'TT @ . .,

.t-*:.. ', ,r.,i '.. r.., . r.!i. . , . 
. ..r -r1.i tt i ^i.S(BIí@ Voor teleÍoonnuÍnmers: zie de colofon op pag. 1

ioren Kommissie. -.,'-.i ' ..'i - I
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..i" Ë
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..WEDSTRUDPRqGMMMA , ;. r, r. i-* +'t' r r *1.'..t,

n

ír.: ,. '.: ,.;, -v . , i
zondag 23 okÈder 1994 l
ial oo-wrr.nprfius t . . =t: IENS 1 . :
10.30 TONEGIDO 2'i -t . - LENS 2 . r:-.'-:
11 .,OO IJENS 3 : 'I - ..T. :- '.. SCHEVENINGEN 3

13.00 WILHELMUS 6 .1: ' : -- I.ENS 4'. ".io..oo rRro[rPH 2 . .t": "-- I,ENS 5. -'.
1í.oo L,ENS 6 '? r,':rr.iÍ--'cRoÀ{uLrET3'.
11.00 LENS 7 . ' ':":": ORÀNJEPIJBIN 2

-13.00 LEÀiS I '.''."'i""" -rr' 'wrPPolDER ' 10 .
:r.ti t! rlr" iiirt:i-. '.-'. a . - .

)i |-.,-,'..
) -L01o /52r'
-' L099 /62L
.3064/543

- . 3L54 /57L' "..:,"3144/569,,".
. ..../561:',.
..32471626 .
. 3304/6*9 ,..

w.E. van Gilst
À. de Heer , ,-,: .,
,J,T..l'íacco .. , .-'"1
n;n. IJET OP aanvangstijd
n.n. terrein celerit.as
n.n. r.. , ..:1. ,. . '2 t*
n.n.': j -.. 3
n.n. .-.,.,.r.. . 2
i

-i* 
BÀRDrENsr r r,ENS 6 --i:- 3 man Eot 16.30 uur.'r

:.". affeUne : sluiEinssEija bar fI 1?.00 uur

dtrsdas is o'itoi"r ' j ,. .i
19.30 ÀDO onder 2L jaar ints'oàaer :?.1 Jaar Èeiréin zuiderpark .

donderdag 27 oktder rgb+ : 1í -! ' 
' 
-' i '

2o.OO LENS 5 - . vCS 6 vriendschappel ij k--"'wa afloop uitrèiÉing '' zoesconsn S -TROFEE '93/'94 aan Frans Disseldorpl

zondag 30 oktober
14.00 r,ENs 1 ..
10.30 LENS 2
12.00 Dso 4 .
11.00 I,ENS.4
11.00 LENS 5 .
11.30 TE WERVE 2
10.00 REMo 4
12.00 or,rvEo r13 '.

I.UGDUNT]M 1 . .

BIÀI'W ZWART 2
r,ENS.3 .. .1.
DEI,FT 5
DU]NDORP SV '4
L,ENS 5 ,. . :. ,.'
I,ENS 7 . ...
LENS 8: .', .

19 94
LOt2 / 52L
LO99 /621-
3066/543

3744 /559
31os/s61
32s4 /626
33rr/ 649 " 

r\1 i,: r

D. Ploeg ...
À. den Boer
w. van Nierop
rriendschappelij k

1
1

3
2)n.n

n.n
n-n
n.n

dinadao 1 EoveEber :' a''.'-' .i,

. : Training nÍei geselekteerden: elke donderdao 2O-3O uui
-':,': 

' r-....,,l

OPS.T.ELLI.NGEN
LENS 1 È/m 3 : wordE door de trainer samengesteld
;;i'rÀ t ;7* i , als bekend "'
iÉNa I : als bekenal, verzamelen 1.oo uur vóór aanvang wedsErijd op LENS'

?

_rl

AFSCHRIJVEN,,,>>, A. de Gro'ót, Eel 3251550
w. Heijnen, t.el. 3461088
S. de Nennie, teI. 3935935,
R. Wasserman, tel . 079-512056
G. Duive§Eelm, tel. 01891 ,.,L7943'R, Vermaat, Lel. 1212382 .'

E1ey, Èe]..' 0L748 - L8149.

g

d

4

6

s,
7

IENS
LBNS
IBNS'b

.- .; .-. LENS. 
LENS

NoÍrtakÈpersooD SenLoreE zondag; G'
i.'. "+ i;LIG'GING

wiinríiírc.,; i,
TONEGÍbO 

-.,
' " tnrcÉaps

{1-,
t1i.

vÀru DE TERREI.NEN '..1...*'è;;"ir;rË-;'ss, ieiasèi,e"dam, te1 . 3866s9s4 '

sborccompléi bàmsigt, Rodelaan, voorburg, te1 :
(terr. Celeritas ) Ièyweg, hoek Noordweg,'EeI. 0

:
3860896

77 42 - 95f5a

LENS-Verburch'en hbt.\lot Ult de.loterij >>>>>> ter,ttíjl b:uiÈen de' vrijiriTTigéts de Totq aat'

de, ndit'brachten vóo;l àeà,,!i'ràöÈs , opgezette LÍ,lvS-loEerjj had bi-1en in ' de. kleedkameÍ -

i;;;;';;;;; éiqà ii ult ae rcïértj setrokken, dooi ornsta.adi sheden sedionsen Tiet
frij, ïÉrp.r-"o-U " ían will'etn dé aruin i:r àe basis opdÍaven-. . : . . .-. Ik ne-et nieL hoe heÈ u
,àíging maar ik zag ile i{edstrijd tegen verburch t.och meg enige bezorgdheid tegemoeE.
Het"veiÈoonde spet-de afgelopei wekén gaf geen aan}eiding EoE een grenzeloo§ oPtimisme
Ë"-v"iÉriàrr had hiE seizóen à1 bewezen-een- lasE ige EegensEander Le zijn. Maar ziedaar,
al1es waE de afgelopen weken -mis ging, Iiep in deze uedstrijg als een t'rein' De

""iàóaigi"g 
(meÉ erian Linger vboi dé.ticht geblesseerde Henk van Wanrooy) speelde .-

o""orrceítréerd en qaf de héIe wedsErijd nagenoeg geen kans weg. HeÈ middenveld draaide
ài= ee.t trein en dË vóorhoede (Marco Endlich en 'Jan l.Iillem de Bruin) sleurde meE groEe

d :.6 -.,, ae LENSTEWE'

I



.regelmaaE de PoeldiJkse verdediging uit elkaai. À1 vroeg I'n de- wed§trir-d. qa,ij'F9!:,r3?\.
..p5!6. gpa. veroverde ae .bi} en liet, een lange voorzet los. De ba1 belàndaie of|h.'e_t. '.h9of9 .

van JÍ{ en vià de paal eeÈd het 1-0 (5G mÍnuut.). LENS nam geen gas Lerug maqr Dleet r'
vàilurctr onder dri:k zeEten. vroeg storend werd de opbouw van de wesElanders _o{ttregeld.
Nà-Éàn.naff uur maak!€i ,IW heÈ doéIpunt. van het seizoen, Van 25 méter zag hij in een . ;
ïïtuJtaË-àà"Í*àn lÈ"".. vooi.zijn àoeI staan en deed de bal .met een sierl ijle. boog- _--^l.[tè.-à"-ii"*isch qrabbelende) - s]uitpost belanden. zeven minuEen na rusE beliste LBNS

Ë""r$rËir-i.i. -nËri tràii sekeerdà inzet'van F.xed spa kuaÍr bij sacha! Graudemang terechE l

ài. .là"-wiír"m in'staat-sqelde-zijn derde d-oelpunÈ te maken: Hierna pro!íeerde verburch
iiàmoachtiq nos iets aàn de uitslàg te doen maàr r,ml"S.bleef bijna moeiteloos overeind,
Ëiàéï-àiià"ii: àóor prima keeperswerË vail Àrno'.de 'ronj;'ooor deze oveiwinn-ing hebben z.ich
àen vijttal ptoegeir, waaronàer LENS,: zich meE 6 pu-nten 91s,. eell-hoïde achte.rvolger.s- ..,

!ÀnestéfO acÈter-koploper VIOS. Zondag gaan Èe op bezoek bij één van deze Dloegèn, ,.

Éitn"rr*g. op naar tooiburg'dus. . ,, 
, 

.,-', 
,," .1. 

, , I 
_.-. 

,,',J*, ',.,

MÀRCEL JÀNSEN I :1 .'

DE 'MANNEN EN VROUWEN VAN DE ZONDAG' >>>>>> afgelopen zondag was eindelijk
;;.;;" een <iàdtàii rfn- Èe ïLjstéii. .öp'r àtrertei froncen werd'aan oo! seitredèn om de

" ËiiËr-;iiil-& "iË"" "à" de daó,. K65didaar 1s De yreergoden die, zb1gden voor-èen Jekker
iËàpérar,-rurt j e zonder naÈrighéid. KaDdtdaat 2r Jan willem de Bruin alie zijn heroPEreden
in iret eersEé vierde met 3 ;ereldgoals en waarvan je de gweede'ook bij de profs maar

,' 
"ËràÀ" Èuni zien. Kandtdaat 3: Twée weken lang is hij meÈ dé voorbereidingen en verkoop'' ;;;'G iÀÉéó; uezls ,gelreest .-'' Dat 'heE een giganÉisch Bucc-es is genorden, geqfE.niet -'-
aiteen hem maar oök-de penninmeester votdoening: Cees Lut. R".dtdaat ,l: Het'jeugdltd
àaE de eer.te ,be-r'rt- viel .heÈ winnende..lots voor de mounEain-bike ult...de beker.te.mogen.
halen. en. vervolqens, aob'dféuf oÉmèrkté i 'Hé, dat. is mi jn .eigen- lót ' . ' Hoe verzi! ie heÈ!-Ë"iiiir 

iiaàr.'eóht àebeurd. xaidtdaat 5: Bert vierling en Vinöent Blom die b't1 hun
ÀÀiàró oorreà6à .ars-sèïj?eËóardb-eheèrdèis de 3-o op de bordèn brachEen: À18 je, zoveel
oèfuL UràngE, zallliiiemand om jullie heen kunnen. xa.Ddldaat 5!'De.bar- en keukenmedewer-
Ëèrs dte dé terburchinvasie vóor de kiezen kregent een drukke dag maar met reaultaat
vóor'de cLubl KdndldaaÈ 7! De r.ENS- e1ftal.1en die (btjna) allemaal voor een positief 

_

ràiuttaar zorgden. KaDalidaaE 8: Frans Dis-seldorp van LENS 5 die alweer. een, !9S9lPtander
':'gef iuirt.ieèrd àchterlièt.: DiE keer.. vras IJYR4 heE stachEoffer -van- zij n ,no.?i!. aflaqende

' 'àcorinqsdrift in'de vorm van"zes .voltreffers.'---=- ó;;éÉ;ij fërà "zijn éí ncig een grooC'.aantà-I^"iiia.níeri en.vror.iwen vergéteir.r oaàröm:
aflen dié zicÉ deze zóndag hebben ingezet om ei-'eeh fijne LENSdàg van te'maken: ''.

'bedankE ! ' 
,: '. 1' I' ^ lJ ':- - r':Jf! il,1.3i,:,:.:,:|.r:t'.r''.,;.".,'],-I,'1l\.

SEKO :. .r.i.;. 1,r- i -..-
. ..., .,, , j- . t:,. ji,,,, I i

LÀNGS'DE S-PORTEN VAN DE ZM"LADDER

U I T S L4 6 grylï,3UÍ,*'.,.s
DUNO,3 - LENS 1

,tl. -:: ! ,i. -. , !J -!r-: lt'r' 1-

' ; ( l"::;. .t.\i', itt,' *
r '- 2 TE !{ERVE 1

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

- IJENS 2
! It-'t!rt.-.-tr_ '' if'

I n

veld

WEDSTRIJDPROGRAMMA

thuis , uil weds schaidsrechfiir'

.'')' " tr l
zaÈerdag- 22 oktobei 1994 ;
14.30 ],ENS 1 .....-,.-
11.45 LENS 2 -'

zaterdag 29 oktober 1994
. rr'.t r'1 í -

10.30 PGS 3

CROI'ÍVT,IBT 1
DsvP 7

TJENS
IJENS

LENS 1: P
I,ENS 2 : B

L027 /006 .

LO:S? / 0r2
H. rn ,-r vëld
,J. H. van Oord

-)' -

1
3

1
2

. VRI.'
1056/01-2 H.À. Bergh

. Krol. te1. 323550? " ..,

. v.d. Nouland, teI. 01718 - 34523
AFSCHRIJV.EN>,,,,,

i 't

SENIO'REN ZAA"L

Noordzee 4
s'1
SZ

4
6
9

6
5
2

I,ENS 2 -
AEt.ènE z' ?5 3

' "sEV 3
I,EN
I]EN

'.,!i., . Ír' 'de LENSREVUF 7

t

t



ZAALPROGRAMMA : :,1

"-itlt.,datum tiid ,.-tbals
, ',. ::. . :- ...i : ,,i, _:t .L . - . -. i _.1: ". :
vÍij. 21 .L0 21.30 IrENS 1. ,1.,; " - BKDEQ lvÍii. 22.10 22.15 IJBNS 2 - svPTT.s F

. iiinó:' 25:10 20.00 IJENS 1 --:. H.v.Holland 3 ,

, rJ.ri j .-.04r:11 21 .1s DEj sQ,,!$!S.-[. : .I,ENS, Z - 
.,

LIGGING VAN D E.SPORTHALLEN i

953 lRzC
9 6 3,/R'1C
953,/RIC

' es3lRlc J
963/R2C,

oianjeplein "'
oranjepleiÍi.'
HouÈrust' .:
De Pijl-. -'r
Loosduinen
. -..: l.r... !,

'-r'Í ' ,'. _'
.. 3.r | .Í

, {,.
, ". .' ..,. I-,

erqen'
ergen
eigen
éigen '. '

elgen'

oranJepleía
De PtJl
HoutruEt
LoosduLlea

HooÍdleider
r,, ,l ,

HooÍdleider

j: sp.Éar'órarijeprein,'slicher§Eraa! 11..'
: BacÉIaàh 1, Naaldwijk '' I
: HouErusEweg 108
: Groen van. PrinsEererlaan 76

.{;; -.::.

,,'rranÍ :^' .'I .- ... t. .i;+ ,-ïi,rt !f.r,tr ,:- ri..Jr'i.f.!.{. 1r, VAN HETJEUGDFRONT .:.
, tt 1.' ,..' ., t 1

' ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en'-
Hooídleider A/B jeugd: Paul van.den Steen, ChopinsÍaat 103, 2551 SV Den Haag; !61.,397.01 .!4..'.- '-,.| :

'C-jeugd:

D-leugd:

Arnold Ídn der .Donck " .

telefoon 397.65.32 ".
Edwin Kuik
relefoon 367.73.00 ...

1i -.

Hoofdleider

HooÍdleidet,

E-ieugd:

:F-jeugd:

RÉud Vereecken
tetefoo;r'39t .0+.89 '

Harry ter Linden
teleÍoon 361 .61 .43

-.,
AÍËelleh vooi de rivedstriiden: 'l 'i -_ * i ' ''; 'l .., : ,

26_ fifiËËiii-frh= rtt"rIjk de avonà Íoor dà wedsrrÍd, russen 18.I en 19,o0 uur, bii de desbetreffende

hoofdleider. ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS. telefóon 366'13'14 (zateÍdags

vanaf 
'8.00 

uur en doordeweets 1.30 minmen, en niet eerdet, voor verzameltfid, . ':' -".
Afbellen vooÍ de tÍsininoen:
r 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366.1 3.14
Vraoen/oroblemen' :

bel in eerste instantie de hooÍdleider opl

n

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD-' . .'; ,r.

elftal aanvaN tandef K LENS

c1
c2

A1
B1

25 okE
D3 22 okÈ
D4 22 okt

Ë7 22 okt
E8 22 okt

22 okt
22 oklË'..
24 okE
22 okE
25 okr.
22 }kt-
24 okE
22 okB

12.30
11:00
19.30
12.00
18.15
L,1.00
18. t5
14 .45
17.00
14.00
11.30
11. 00
09 .30
17.00
14.45
o9.30
09.30
09 .30
13. oo
13.00
r0.00
10.00
10.00
10.00

Ehuis
uit

thuis
uiE

thuis
uÍt

Ehuis
thui s
Èhuis
uiE
uit

Ehuis
t.huis
thuis
Ehuis
Èhuis
thuis
Ehuis
Ehuis
thuis
uit
uic-. uiE

. uit

a'
.30
.30
.30
.15
.30
.00
.30
.15
.15

13.00
10 .30
10 .00
08.45
lo'. rs
14 .15
09 .00
09. 00

t u,-rcc|l

(HBS}

( auuo)
( auro)

Gravenzande av À1
DSO 81 .. . r-. ...
Kirk Hal1en FC.
HBS 82
Kirk Hallen FC
vcs c1
Ridings FC : .
HBS C2
Ridings FC
VELO C3
VELO C4
vredenburch D1
vEto D2
Grange FC
HBS D3 ......
VEI,O D5
Vitesse De1ft E1
HBS E].
viÈéss
vÍtess
ViEess
Vitess
RVC E4

r "1.. t,1
v1...-,"'tt

.. zoeEermeer . . .09

. . v2. : . 18
Daaf en Bergselaan 11

v 2. - .' .': " 1?
, DedemsvaarÈweg . 10

v2. -.. 1,7
v2 14
vr2 .-.:.' 16

Noordweg,/wat.er ingen
Noordweg/waEeringen

24 okt
C3 22 okt-
C 4 22.okt
D1 22 okt
D2 22 ckL

E1 22 okt
E2 22 okg
E 3 -'' 22 okt
E4 22 okL
E5 22 okg

e peiri si'
e. DelfE E3

v1
v2
v2
v3
v3
if',

v'2
v2
v2

-t'

E6 22 okt-.

veïburch E3

Tanalhof- zuid/De1fE
Tandhof- zuidlDeIfÈ
sp.park Pr. Irene

v. Àrkelvreg,/Poeldijk

r'09.'00 if,, . _-12.30 .,.
12-30
08 .45 (auEo)
08 .45 (auEo)
09.00 (auEo)
09.00 (auEo)

E DCIfE E5
e Delfts E5

8. - 'de Lensaltl9'
a '*;.:, r..

I



,. ; ii'1;J.i, WEDSTRIJDPROGRAMMAA.B.-è-D-Een FJEUGD (vervols),a ).,.t...
-'Ltàat' r-dàtum' aànvaoà 'tcqeisiandcÍ '' , uidlthuis: ' veldltcrÍciír. , 'i tïr,k LENS.r !r : i .,, !,t,t,,:! i" _ 

. .rl.:.,ili ,.::,.,.i.-,.,. ! lrr,

,

F r. 22 okg 09.00 vitesse Delft F1 uiÈ . Tandhof-Zuid/DeuE
9 2 22 okE 09.00 Vitesse Delft F3 uiE . -. .Tandhof - zuldlDelfÈ
F3 .22 okr 11.1s vELo'Fi ': .'. !'. *rhrris ':1".'. vz: .

. . 22 ok|- 11 . 15.. VEIJO. F6
J - rí'

08 .00
08 .00
10 .45

(auEo)
(auEo)

. . . thuLs . v2 .. 10.45,j. 
'! ll,tt

Je./,...,..,,.,' .i'l .,;: 'i* REGEL
: ,.'' .\:it! í ,! -,, ,,-. .

mag j
:lwet/Mrro_ooRGAAN'uAyly.o-lqw.EpsïFlJD._EN.l.l,:,'='
-, ..: rt I ALLAEN BÍJ LWÍ;IEEACETIO WEEE, I t.l -. .t<. -.1
e voor avondwedst rij den naar rJENs beilen,-(366i314) i'', i'..-,,;"1

echter pas na 16.30 uur. .

"it,r,, §ir ',.".?-Ètr I t,L,Í!í;ni_í!i }''1,:à."r -it 'r.Í.: f:.-§l r ':l- {

BIJZ:O.N"DERHEDEN:

I
!
P

..i-
di

:I I,

. 0r. É,
I,I aanwezig van, de Jeugdkommis

,,: .
sie zalerdag 22 okEober :

TaaI en. R. .Vereecken
,, I 11 ,r

ri . .f . Muns, .T.

:r,

!!tkonEribuÈie nog niet. betaald ..... dan niet meer. spelen

opsEetling elfEallen bekend met uiEzondering. van 
,:

A.l zonder
C2 met.
C3 zonder
c4 zonder
D1 'àonder
Pà zoniier
D4 zonder'E3 zondér

,, :.! ' j|,'
Laari en G. Maduro
Gasmi
Gasmi (zie bij C2)
Leidekker , .!. ArIilansen met' D.
Elsing (zie bij ,D1

I.

! !l 1T Ír * /i

Ïts*t' " "

íI( Lr1 .
,p, r, .a

-0
-'0

,:' - 0
, -9
, -0-.,,- 0.'.,. - o

-0

T
L
L

_!
L
L
i,
t
L

ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS

rrli ;,:

R
F
F

M
R.D

s'
L

,r . .i

rlr

EN
N
iI

s F4 óp'sEelling S..
. Essiad, R. v. Herp, K.
. Roos, L. Sahin, B.

Bonyanga "'
Droppert. :

Cadeau,Ó. cameron, ''
Lefebrè,N. Oukbih,,l.

Timimi, O.i UraI,À;v.d.r ,,t .i

Reiridéíié,
veen. i"

héC dan ook nög druk
erq leuk. LBNS F5
iBÍs"rà ii wie aàt
. li t

'l

wog vier F-klassers erËij)
bij. LENS..F4 maar zoals de
wordt samengesEeld uiE de
worden hóren jullie E. z. t.- r-r ___.-r ::

en dan is LENS FÈ gèboren. voorlopig is
afgelopen zaterdag konden zlen v{e1 heel'viér nieuwe speleis en viei spéreis u:.1.

.,wel varÍ Hàrry ter Linden. ,' | ',,

K O N T R I B U T I E - A C H T E R S TA N D E N >>>>>> heLaas hebben í,ij"gelopen
zaterdag'tobh nog 20 jeugdspelers een brief mee naar huig moeÈen geven met. de medede-
ling dat ze pas lreer mogen komen trainen en spelen.ais minimaal de helft i'vàÍi dé
kont.ribuÈ.ie konE.ant oD LENS is. beEaald. Heel vervelend maar echE wii kunnen niet
anders. wij hebben de- betreifende spel.ers niet bij de botensiaaride'ópdtËifihgèhi ïermeld
maar de ouders weten om wie hét gaaÈ, Wilt u uw zoon t,och laEen spelen a.s. zaterdagrbeEaal dàn uiterlijk donderdag 20 oktobèr bij PauI v.d.sr,een op LÈNS.. rs het ge1d.,dàn'niet ,binn'erirdan wörden d:: dndëre spelers geregeld voor de teams.: Natuurlijk, kunt u ook
celefónÍsch konEakt opnemen met. Paul v.d.St.een: 3970154. :. -- . r:. l

'., tt. . ).i li
AFGEKEURD of 'NIET ????

Bij r.wij felachuig 'weer mogen de spelérs van D.l-UÉ--EtL vàNÀr oö.öb'ïiii:l (ir'ler,l ëerhér,
._ ryant dan.rydcen rrij.echt.nog niecs) nàat Í,ENs bellen (3661314) en nergens anders heen of
' Iiun wèds Èrij d, doorgaaE of nieE. MoeE je I,OOR O8,OO uur verzamelen.dan ziÈ èr nieEs

'anders op dàn iewoon Ee komèn. De spelers van À.I--Eltr-S3. die VOOR O9.OO uur moeten
verzamelen mogen ook nààr IJENS be1'Ien. verzamel je echter pas NÀ 09.00 uur - .zeÈ dan de
1ry aan op INFO THUIS : ,:.:.-- .. r. . '".'. r 'i, .'.,,. ." l.',1 \l:l .:(- j.

t ' i''. Den Haag en C.À. r. wesÈIairal :'ikanaal 2I i . ':i -t r,: ,. or.J.,-,r*i-;,-""---;;-,'-i',-' ;-^--',--;:; ---;-^:--;- ,,i -"' ,".r.,ll"jrï"Lj,Lnài-'iX'.1í.,n.,,iX'"t"ï*ïï.tJfJ,"J', 
n*L"uur'r l I ; , .

i. t, , ,.-'it -.!i : , :,.r.; ;i, .\.t'' 'vànaf t d'e.go uur taÈeià ze'àiëí weike wédstiijden zijn afgekeÉid, waarbij de r.huisspe-
lende elftallen worden geEoond bij afkeuring. Daar deze zender de afgelasEingen tItEf op
Eeletext. uitzendE - moeE je wel even geduld hebben voordat heE berichE verschijnt..

;.tr;: .n.'ire LENSREà E - 9,,-

i.''



EeletexE ultzèndu \:-. riràËÈ' je wer eïeh !íauro . rrEbuën,:voófoài heu bèrichc verschijnt.

Erl is§,ioonher vernemen van de orriciërg.-rafgel3?Èllge$ ygor 11. tlljj,yg' ugl lg!e.li:t-
trÉià', argéraàt ingentelefoon : 06-350.150.90 (50 1iJ!ea)

r.Jr..; i 'i^.dr -Jr'í.hj,': j. 'i). - i 'r: .ír.:;X ' .- -, ;1r." . ;'.': :. J. -
..i.' t l L\'| :,1 j'ijs'\' : ,.* . ." i J

. va^. . \,. b cseo.9.ï.P R ocRÀu-tr.À...: i.,: ..jr; r

nii ,roàrrèie afk'eutinq 'w;rken we deze'*u"Ë lun altelhat.ief iËtogà*nà af ' gie verwàclcen
-,íiín:6ËïËi-",-àrr- retaeís neu bij zich: sportkleding, Erainiggspal, .-voet!a}1 en.sporE-
;;:^;:;--;;.,riin..vele, alEernaÉieven denkbaar zoars .v oeEballen . in' heE zuiderpark, oP

i!ï"EËI.*;ai.;É;Éïià:;È-ti;i;[;§f6ai,;r;:àu zaàr.(aueén voor E-enlÈ) of'Eoch èrsens èen

"iI"tíii à""ó"ié" àp-t.t vèId'öf-op het. k{nstgrds. Gerioon oÍe.ral rekenlng mee houden en

Ëfr;;-il.;_iiii.-;is_..t ..: r,r. ;iJt.^..,. 
,:,.r,..L ,,,,.-.,..... 

íí.r\r -., .

11.30 uur I,ENS À1,B1 en 82 ...ïï:l .\rï il:!,i?,f I ià.i["ïïi:1O.OO uur LENS C1 lra
ià-óo ,". I,ENS c2,c3 en c4 .. Èrainen 13'00 uur
i;-;ó i[;':::r; 'I[p§ pi' . '^ ;' , 't. trainen ,':;.:h' '. : - 10.00 uur

ià.óó ""t 
LENs D3 en D4 Erainen 13'00 uur

[!'O[ :["Í' .Il 'i 'rrr,LENS EI éít E2' .. . ...';i' . tiainen .:,. .! .'t) 1. 09.00 uur
iZ.SO .r.r, LBNS E3 en E4,i.1 :..jr; L : tràineÀ -, 12-30 uur
ói.óo ,", r,ENS E5,E5',E7 ei'I' E8 -' i ''' trainen .'-':" 09'00 uur
óà.oo uur LENS F1 en F2 trainen 0S'00 uur
ió.ia ";; 

i .r,Éu§ rs' en Fa . :.: .i: .lutn:.n. :;, :, ., .10-4s 
uur

' . " ,:\ - -.i ..t-...-. ',. .-r " {'*.
GROTE KLUBAKTTE >>>>>> een glooE àanEal je'ugdspelers freeru àigetopen
zaterdag Ëen viltcar loEen. mee naar huis -9gkregen 

miE.. r.Ie.t .ve5zo9! ol-.:",'1":9!-herfsÈva-
kantie Ée verkolen. DiE moeE lukken in de familie of bij 

'le PYTeI: 9e9'19,f"?.!'-^-
Bovendien hebbeí ook een aanEaL jeugdspelers via voorintekenlij sten. gewerkt en een

- !i"iËi-àa"r"I losen mèegekregen. 
- 

seÉ . iÉ ae bedoeling dar. iedereen dig..1g"Egl-l::f t
ontvanoen a.s. zarerdaq-op LÈNS komE'afrekenen bij Jack v'd'Heijden' Hets-]letst'
;il;ilË; ;i;'"fi-i;àE;";í h;-s;ia-m.à;-;is je dé loren niet hébu.verkochr.seef. dan"de
iàÉ"" íàà, ióruà in de envelop iaarin je ze ook onEvanggr_r hebt.. wij zetgen ze dan weL.

i, ; ,èg. uit b"ii anàere jeugdlg.den 9f,.bij de .senioren- elftallen ' , ,.. - i; .: .-, . ' ,.,1

rí,.t : .. .

TRATNTNGSDAG OP LENS >>>>>.,op donderdag 20 oktober. yandaag.dus, is er op

LENS een leuke Erainingsdàg voor A:-,Br,c7,c2,D!,D2,EL en -E2,in samenvrerking. meE-de
Èrainers van onze seniórenée1ekÈie en een grooE aanEa1 selekt,iespelers..De gpelers 

-
verr.vachten wij a1lemaal oq.10.OO uur -Op LENS qleE q.?.: een,lunchpahket blj-lzich.l!e, dag

.. duurE tot ongé*reer 16.00 uur en naÈuurlijk zijn toeschouqerg van harEe - well<om ' Hec

"iï;;"È;;--l;-àà-6"[àiÀ-aàó-gààpËnà... .- ' . ;;' - j".... ,. , ;'
' : 'oriondes i'an het

' SCHOOLVOETBAL OP LENS ,rrrrr' op woensdgg 12 okE'ober waren 
-de 

vo
, t3choolvoetbal .op.ÍJENS: Dar..was'me een drukte -op e! Í919 onze vel.den., De,"giainingt wan.de

..+: 
"àË"sàaÀÀiàaagriiiu 

ging ook"door maar:mo9sÈ. wei iritwiitcen ilaar de -velden van spoorwijk-
.. »ài,,!ini onaaíxs; aelàn]rÉé uè"i-góèà. Gelukkig maar_ wlnt op soensdagmiddag 25. okEober

wordén àe finales van dir schoolíoetbal óp, onÉ komplex gehougen. .vleer . een drukÈe. op ons
Ëà*pi." èn daarom *uàr-rÀ"i-"iirij rèn tu.i Spoorwiik. _9I.1g .*9"I iedeis medewèrklng
àà"i op Eijd Èe komen en de kleetliokalen zovèe1 mogetijk dicht. Ee laEen en op heE

materlàaI Íe passen. Àlvast . bealanl<E ..; ii ',' i-' ' '! ' I --r ii
DE ZI,EKEN-BO EG;_rr2rr> vervelend is tteÈ om door.een blessure nieE Èe mogen

:{" -*-voet.ballen maar,helaas hoorE diÈ er,zo 4u en dan Eoch bij. oP tlit moment'zijn ',effrey
róóiénturg. wan..LENs. É, met, een. dtkké, enkel en IJennard oróppeit.yan. LÉNs E3 neE een arm

tr-;;a.niËs eten nieÈ in sEaaE om Ee vqetballen. o5l deze, -leeftijdi helemaal een straf.
t:, i.rË"-*Ë.-nópà"-àui'Àèt "iài te lang duuru, uongens ' yan ha5te beterqchàp. '

spR EE KUUR J EU c D Ko MMtsslE >>>>>> op "."rJàb:3Ï 5ièà;., geerr .re
ieuqdkommissie van LENS ouders "van'onze jeugdleden.de gelegenheld' 'om 

_met . 
vragen,/sugges-

Éi;;/-ii;h;;À rà ro*.n omEreng. de gang van-zai<en binnen de jeugd- afdeling van r,ENs.
w;j-;";;;.à;E ,"t ,u.ÉC'hi-"r. eà daàr.';at - reeft , "dat kan oók niec anderg in zo'n srote
véíeniging, maar zoudeí daar graag'eens'meE cle ouders over piaren als zij dlt tenminEte

.;È:;ii;í'.in-àen. r,qat< :qe1 eíen ian- Èe .roren. een afapraak mer PauI v'd'steen' .we zijn

ÀÀIÍV]àNG

*beni.euwd. J"r. f!

Ë-ÉrÉËr.rÉrr,.írir,r/fr À$§
..,.' VERZNíEI.ÍTJD

t

p. . _ l.O .,.t..?e LEittSREvUE,



De 'ónEmoeEing LENS - zoetermeer werd duidelljË'i-Ír heE voordeel van IiENS beeliaE gezien
de volqende ciiferg :

- 
_-_ , ' -r-.e-----I --J---:.,'é .. . .. ?r , : .trl;rr,,,r .,r,

geapeèi<i 19 -- gèwonneD 14 -- verloren s 3

gelijk 0 -- punEen 28 -- doelpuEtg]l- 93144;,,,,

UIf.

,. ook in het doe],9aldo- was duidel.ljk jD lret voord,eel varr ffívS. Daar koa zelta RUBEN
,'. . DIssEÍ,fuRP i de zbon ian onàe dettioreatópsoret aJlér'tijder, ook nieÈs aan verandtiien..'

.,'.,,:Zijí teàm verLoor kansloos- van.I,Etls F]. ën Ruben lrists geen é6n keer te scoren. Z6Ifà een.; penalÈy. gingi er niet in tot íranhoop va$,2'n vader. coed blijveu oefenen mè: ig.v1dèr" Rubèn' l, ,..,.,.;, -"..,i-,:,,i ..,,r-1. r_, .,. .,i , :,a:., _1.1.

"I':..C'tr' a+i r.---ï:r . /-,.nt Í" J tfjr;l

,iar3íri.;n e, h ';" Íi{I.,- _,1r,3i tl,:,ïlï.t

. rrr §{t}i1f,.'-i.11}

ps fanaEi6me en moÈivatsle zl lÍr een
onderdeel-.va.D" he

- ....*"iï.',.. i|'.+,.1
teamu 'vài. t nts ." pnr siièi kàn zeggen dat

. je ooit_ 4aqr hgrt Drëam Team bent wezen
. Èijken.]-'..: ??? \.ED.dat willen;wij nogr;:eff,e )RÈijË 't t t I '' -t

Urf S LAGElt, ,*'ïi t'
-Í... ,.. . iÍf',",ip. ',\ -"., '.i'r;.. . 't i .'.,

LE[{S ÀL - z'mèer A1 .}. :, -.., . 11-1
svlv 81 - Lrx{81B.1 ,t'}-1i.i:'í: .. t-2.:
IJENS B2r I':, \:Í r-rt. Z'meer-Bz .i :l:i..i j.,'.. 1O-1..r...
IJENS Cr I '. ", 'il-' ![rC C1 . .f. . ., .1. 1-0 ',i.l
IJENS C2 - Z'mPer,icr. .l' : O-4 .'r.'- LENS C3 j Z'ineër C4 . -!-.r. .'2-8
LBIS C4 t: A Zlmeer CS 5-1',

, , I.ENS DX ':- 
- VI,C D1 . 11- 0

l:r
D1a

Z rmee_r D1.{-.((È
Z r meetrD4 ,jrr t.rI
I,ENS D4
DWO El
Zrmeer E1
Zrmeer E4..\ ,t';
Zrmeer E6
I,EhIS E5
LErs lÈ6' í' .
LENS E7
I,ENS E8 i
TENS Fl
Zrmeer Fg
Zrmeer F11

: IiBiIS. D2 r "..jl iLuls. osl -t f- Z rmeer D7
- LENS 81
- I,ENS E2
-., IJBNS .83,. ..- IiENS E4 , .

- z,Ëeer E9 ,

j'i Zi,meer E1O;
- Zrmeer 811
- Zrmeer 812
- Zrmeer F2
- IJENS F2 '.
. I,ENS P3

8-0
1-8
4-3
2-5
1-9

o-4
6-4
4-1
6-1
5-0
7-2
o-7
1-0
0-5

,fa j ongens dan nu de eèrEte verloren-
wedstrijd en.hoe, Het begon eigenlijk
aI donderda§ t.ijdener de tsraining. Ray-
mond die geblèàseerd- naar half kon
Erainen, Ferdi e! Nino die er gebles-
seerd van:afkwamen. zaterdag bleek dat

r'Ralmond nteË- q9p inocht, doen (zware ver-'Stiriking) 
,1, maaii daar had'Pièt. aI op

gerekend en- éèn speler van.D3'a1s re-
serve aangesEeld (Maurice). Tijdens de
wedstrijd bleek dat; Ferdi Diet voldoetr-
.de her-sleld "was ,en lnog in de -eerste
helfÈ-vervargen moeEt worden. ook hie!
krram een speler vaÍr D3 voor (Wesly),
Tot, overríaaE van ramp mgest Ricardo in
de Erreede hèIft ook nog eenÉ het veld
verlateÍr Dadat h1j iÍl de eerste helf§,
na een redding de baI ln z'Íj gezichE
haal gekregeD (en een stsevÍge bloedneus

-. +*iervair ovér. h-ield) bleef hij klagen over
.1..'. :.tÍ hoofdpijn .ep dus möeE je daar voorzich-
§"i- ttà rieë zijh,(Eergénschudding?). EiJ

I.ENS F4

IJENS Dl

Èíà {',r
(11-0)'

)§
.r

r

'}11É.

,v

i", i .i\

- Zrmeer F12

YERSLAGE

Na -IaÍlg wachteE en hopen. is hier dan :eilldelijk een verÈIàg:.v!n- het véét béi.',à . 
-

sproken LENS DI, Na,de vele geruchten 1ï
dle ons ter ore kwamen volàt. hier éen .",.
verElag van de afgelope! rreken. 5 wed-
àtrijden - 6 pu.DÈen met veel goed voeE-
bal. Na een zeraar ,prograÍnma gehad te
hebben (].e alïie) moeEen nu de volle
winsÈDunÈen behaaald kunneniwo;den, Dodr
het gËede voetb-'al íèlneÈ eei rtet oin ï{ ' , )
naar Èe kijken. urie'oni 'de- géruchEeu'uit
de weg Ce ruLmen ..... D1 is het nDream

werd vervangéE door de keeBer van E2
f (Miéhaef) . ook Nte1b.vieL uiÈ en werd
'ove angen door Michaef'van. D3 : , Dat J.u1-liè dus 'deze wedoCrijd ïeiloreu wae
niet vreemd, màaribLijf'ei wel voor
knokken aI iB hèÈ inaar om.de (zogeaoem-
de) eer. Namens Pietren de speleis van
D2 ÀIIrE INUAIJÍJERS- BBDAIIKT (en ik hoop

i'-dat hets bij de volgéàde paruijen oieÉ '
;4 meer Eódig.iiE daE.zij moeteD.LEvallen) .r_.i. .. _. ',

IIET OOG

^."L 'dà LENSREIIUÈ - '7 7',!

t



r"r-,4: .l -'<:: -i ,,i . . . ::.r ' ., :,i'j . ,1 rr

Doot redakELe i door een EechniEche
gedeelte'treggevallen. ïiervog.r onze

-';l,.,',,,''-rJ-:,grr.l-t'í,Jii''.,,l|.l'-'
pc-storing: is het onderstaandë 

'iefsla§'vËöi eeri
rreroncschuldiging-en.", .. -'

zoecarieer sl - r,Bli''sg'(i-5)'-'-I'''i' í:: ' ^ 'lj' r 'l
. zóèrermee;:.ïe.Ë ir, .h.'.urltè rurí"Ëèir" a" óveirraào te'tciijgen *aa"!,uàaaèr,' zich ,duidelijk

.,_f';;;;i;Ë:'nl-iàiisériJ van ni3.IiéÈen duideiijk blijken dat-èr niet,, Èe spotEen.'was meÈ hun''' .."IfÉal. Doér--een.o-I (?) kod Hafid scorèn d.m.v. de vöorze-È Y9n Michael. È.L. zoeEermeer
H;;à; íi-!"ài'-i:rl in'de ze helft sins het aLs een tiein.' Màurice laaÈte nos .i-.2 

jmeE

Ià"-.ào:- afscandsschot eÍl er zouden er nÖ9 meer volgen' Eindstand 2-5 !!lr 'rJi'ir (

? l.s"^ klaverjas/jokeravonden ö*i ïÉ. Lr: 1.;
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DE LENSRETITTE '" ' wàorttào Í6n de voetbatveÈríif ins LENS
, ,.r i-68" iaargang,; qummer:1 9, ., . r ::, . , . ,1
J.íl i 27roktoberr,1 994,, ,. ' \,, í ,. r ,.,- r;-l

VOETBALLEN -...,:ri-,-

' (op heE acht.erhoofd gevallen) Ï
)

. - .t.í td\,1_íi L,ir:

I

,t

Íl i. i 'r..i

"L...

:itil;:.ir-r ., )f: :: i ,.'
I!Í;v. i.it.,i , ii{..- r.'

i_,,r:

: 1 ï. T. r',.'i'.'I fi,
/ J; Írr rli- li

;: ui'tc ',, ,t. -

1i

...:I ::

t,T \' (;'{

t,,',í
i
I"t
t

,i

.trI'i
I

ï

tÍ;a''', i
i*l _1:ti8i,. ít1.,+
l ilr,i :jj'T,: i?' J-,

i 'r' ., i.')lÍ .iiïa,t,

E

,Í

,,i ":.ri.,,1

e

..," f;iJ1r:I

:,'À1s: u
/Ía-. i.-de tsi leesE idan hets.. de in-

I druk,.. rrekken_ dat .ije op,-
Eel . ?oY

heE, acÉÉerhoófii
t, moeti_.tzl.jn..., ggv-a11en.,, om ,EE vóetbaIlen.
! Niets,a is mlndef-. waar, ,uIÈera 'aIIeenard

t 1it! ta

, | ,i Ij:Í:
het...,is Beq. uw- if eg-iltÈ 1"d . àebèurd.

I
IOp heE achEerhoofd

-lt,:, , ih r- _

gevallen bédoelen, ,we
wanE i aan voetballen. durven we. n1'et I éens
Èe denken 1aaE, sÈ.aan het. .Èe dó n.Opde!

: -eerste PlaaEs ?lJ n óif . nle zo bédrèven Iln ,. bàltechnlek .. ecrl op,-_ de tcreède plaaE.s
,;(velenllzi jn dat.. meEi-ons eena) en- lre . gcha-
men ons 'een, beetje .(qf ,nieE i) I treuleir' wè
een condit,le r(qLs .een. ns tàcaiavaaó .Í l,.t een ï
verroeste,.d qn qc te. verstaan.

, rNormaal .gesprok_en ' schrijven.wij ook nietss
,.over het, voetbal;wanE daar hebben wij; om
heÈ..zo maar:.eens uiÈ Èe drukke'Íi; íde:EÀL-

.. Ien-..veY.e_Canà ..;'rran'i. . .lleei,- ..,irij wagen" ons
nieÈ zo sne.l om:gen yedsErijdtje të ,ana-, lyseren --- Éqer .?ijn" qg e.xpertss-voor.' .

'i
Maar Ja, na de va1
ventqqer. en -, qegqr,r
ging,: fie '!u.iIden- .het

àchooÈ' 'heE in"dé bo-
se,, naar -eenÉ ';eP4.! P9-s aanpak-meEeen grooÈ

.IIEN§, qER!
2,.I,arlqgn r,(f,.qt..

STEEEE
rBg'1!
')meE al.rhaar sedsEr

ldopr de klap) en namen de
ijden (en dat

Haren 'er een hoop) onder de loupe.

J. ,l Íl;1,.i.':
t !),]:lr-1. rl- l;

.',J Ír'ri ;

;

'l{
:

I
!

van 'rteeI (h6ar1íYsà1li
grooE coÍq)llmenÈ aan

, sóh!'.hebtèn .rlÍJ hdt. gètoel;:dat 1s,E,,,9s1;-, (y.raas.let qrqafr,,aa.4 onze vrouqenl..níet siamese
iweeltnqen ziJí,' wanÈ- aangekomen op::heÈ, veld-bleek :a+r.r '.irgleqlaa-I.. nièE'.mee È.e'tallen en

, Ë-;;; í;.-uíi' uestoter, íe danook- eensgezlnd. trèu íÉii ltd làteí vooi wac hèu was èn er
iàe brui'aan te geven. uèe "e rteutÀn echÍ ggei veistand 'iàn vöetuàr ' '

I -., .' l.i., I 'r .: , , .} rr\i ,,,1 .

.''t'6i'.Àtec;gelieëI tn gebreke te blijven kurulen cre u, in een paar zinnen, wel déze'kofÈe
r.inrpres s t"e Eeven wat beEreft de wedsErijden : er Íretd gelukkig weer fliak 4 goed tegea
eó àaf gètrap.c . ... .$raÈ ecàÈer nlrdeÍ Teuk was dat bet ook weer, zeí heë spoEadisch,

I
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zaken steÍien 't'r ?? l t r.' ' \: r'
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WLHELMT S I :LENS I ..1;ian de rcgen ín de drup!.
Het zal je naai 'gebeuien,'' je traiÀt'je iwée'ofi drie keer ia de week een ,s-tagr . in . de
rondËe, moet 's..zqndags 4?ar vootbuÍg.9n tegq líil.àe]mus. aan te treden, je spëelt daar
bijna drie kwartieÍ in de sËrofiènde régen, weeË desondankg toch af eII Èoe meÈ goed spel
de tegeustaldeÍ ofrdet ilruk Ëe zett@ eD sÈaàÈ uíteindeTijk vijf niruÉen voor tild
gewoon meË 7eg-e haniea. 

. " :,í. \.Het overk:rLam de .LEIÍS-.9peIers afgeTopen weekead. dl,t .'. . ;i: . .ri'"i.iitli-1 O.: ii rrii I ,,-. .-5.. ...

. Mer. ' bàliken kwam het. hemetwater naar beneden; De .eerste herf c """ ;a"""otii't#'nl l;tu"
kànten.nieÈ besE. De omstandigheden speelden iedereen Eeveel ÈarEen. Variaf . ààt net
aióög Ëbgon Èe worden cras IJENS ae ietà betere,ploeg.: NeE -' zoals vorige weèk'. werd er
g'ecoàcèntlreerd gevoeEbald en waien er wat. ( klèineJ :kansen. Na, een kwartÍeÍ,in:de Eweede
Ëelfc werd 'een l wif nefriits - speler na twee keer geel ,ulÈ ..heE' veld Eëstuurd. q-het zoals
tésèil vios., Èird .I,ENS .mó-éiEe -om meE deze meevallei om Le gaan. oe .orlanisatié was af en
toé zoet eir léen uez'ordo- gevoel maakte zich vdn'de r,ENSrÉÉpportsèÈs àeesEer..,DiE was'er
weer zo één3..een.wedsErijd waarin je de ellende onherfoeFèIï-jk àaË woelÉ,en'zieEilkomer\.
un 3a trooi,-:.y1jf .,,ntihuÈËrí voor ti jd was het .wilhelmus aat aà -nét : langsr.e- eind'r r.xok. én
f,Etilé meE ben kafer terug naar heÈ haagse stuurde:":l'r .'| iB-i! --rÍj- . ,C .,.; Í :l ' r:r:

Í f: _t

op z'ÍL minsE .ierdiend gèÈèestj Zondag'. maar weer: -orQé'öp
ir: '' "- j .i ,',.t -ii i,'r.)': :,'',-r , 1, í-i ')str4i

LENS 8 - WTPPOLDER 7O ,,u,,,' Na een leuke ee
goede moed de.,:ÈÍ{eedél helft in;: hec werd gelij
graag daE mensen die gaan wisselen toch ook gra
Er stonden..ook =mensen langs de zijkanÈ díe alle

-l:..r ,-.;;', t'rr..r. , -,
i.,n,;fl,r:c..:::rr i cdfl- iei :,, a;lf,,jJi Ë.* 
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E+J ÍRO F:E'"Ë r>r>>> diÈrseizoen kende

. .',)ià;rrri,..Marcell",faíSen

. i.+ti.
rste helfc: metr-0.:1.,achLer, - §ïfigefi we vof
k r-L doof- nórihlèi' (geluk) .',..r,ENs l8 ziet
ag willen vlaggen toch nog vehlöièn r-:.
en rkornÍhenEaar konden levëren't-l'l i

\*Ji leeri tb6sehouuer
(naam NrEr bij ae;rèóàtqtie bekend,

,.,.graàg voorÈaan wel,. e-v-en. doen! )

§. Èrri.r..it' ' 1ï1,,;r,i
een;ïà'i-rtïarende sEaru, flHi.,::'i.,ií

veel mensen zeg§en,.'na gevraagd Ee zijn, sponÈaan hun medewerking Eoe.
Bchter zelf het-'iniE iat.ief nemen (vooral bij .dd*jeugd)r is:er.:riog niet
bil - vfe zullen 'maar 'ieqqen dat het dremDelvrees is.r Wei hebben.aL wat
veóerrii ded àchrèr . àe: i[g, oug de hoogst.e- tija'ïoor èèn "tus'sénsËand In
de strijd om'iqezei, zg- fel begeerde wiBselErofee.
om 1n d; . sLi j i,."yàn,ge" yorlfe LENSrerrà ( ruat"ce:-gédéèiÈéi .-.Ëè.iii,iïen,
er hebben ' àtèh 'ulu" tiet peleton Eiree spelers, t.w. Arno de .IoÀi'en
Brian Brunnings, 'lcis geredenn en zi1 ziJn aan de achEervolging
begonnen van Fred Spa die na een demarage aan de kop gaaE... .-- _t--!\- ..- .,=
HeE blljft spannend wanE vlak de achtervolgers nieE uic..'À11e's'tÈ1hog.'niogélijk''-en lrie
weeE. zorgE er lemand (zlJn naam wordE aI gefluisÈerd) $IeI voor een verrassende
EussensprlnE. *, t.u 
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" .' .' . ': l'li LE[lb 2''B'.'v.d. Nouland, Eel:r 01?18 - 34523 1j:Í.' .'r.ír . tl ,j.,'i,Í! .,-.. , . ]''t:: .' r r J!-!i.. iÍ

pcs : GeneÍqu+denstraà1i tel. rfrzse rs rrj.::sJr4,i; l-:-..r.. )È- .t . !,i.{i À}r.u t-rir;d.r:r"r,_

, :. .i, ih{ .,0 t{
.1 È'_. -*".j É:,:-r" +u( .i rJ-FxÉ i_,;.

SENIOREN-.-ZflSL.t' I ',,,Í : /_., a

.} .r r'i.
f4 . fj$i iI, )J

UITSLAGEN
ENGELSMÀN 1 ; .

'r, _t§ l'

ZAALPROGRAMMA'

,GR.ROOD '.n í- :
i.È9i '::.r' :: r,r -

I,ENS 2 , -4

d É,rh,r( *

3ll.rI,,ENS : 1 'j 1I '- 31

frid , íhuls

,,: :) !:;0a

- -.-uft */rss€ :, ". zaC schehr§'Df,hler
,i\1! !; ','

0

dat rm

woen.
vrij.
vrij .

02.11
04.11
11,11

22 -20
2L . ),5
22.O0

..r,.: , iÍrit?:
WESTI,ÀNDIÀ,6 -. " EENS
DE BC 4BERS 5 - TJENS
NOORDZEB 3 . i I- ..I,ENS

953,/RlC { DE PI.TIr" EIGBN Í l.-,
963/R2C IOOSDUINEN-, EIGENI " ;-,

953/R1C- .DE BI,INKERD EIGEN .: .

. :r'--' ':t.,- "n-r 1.. | !
.:'l'-" I

t
2
1"

.ii ..'i ,

! t-.".'ll'

,i1"

bE PI*]L : Bachlaan 1, Naald$ijk
TOOSDUINEN : Gr. van Prllistererlàan 76'! \--'r- ri ",.r ';;r1.c:- .^'.:i'j ii,.-
DE BIINKERD : SeinpostsEraaE 150

\'-l ll r,i 1. À .t Í : :1 (i ll
Naar aanleiding van een abonnementónaktie!'dié'rönd-Érót WK-voet-bal gehouden is,. hèeft.. r,':;,,

LENS dankzij'der.enthousiaste;'inbréng.vanjenkele van haar leden,-van de..Haaosche Courant"I!':

l-lCGtNG VAN DE SPOR,T:HA:L'LEN

maar liefst 3 prachtige v
nieuwe lezers!

oetballen
C,'. i.. (t

mo
.)_ sgÍr,o..ltvlnsen! Dit,vanwese h-et ea{'P{elq.f,y1l 1.9, , .""

L

F\ 13. . 
"i1.j 

.,
i't r',
Í,'

(-. :i À-!

la.Í\t
L

,(j
6-

- :.fj'1í;llij'iït'
'do LENSaEWE

WEDS
,ie \.

,Qd).'i',? ..-1
Z.II ,,Ë G

l:

,,, . r -i. f*t, r .;.ri.Sgflankt".r n ': í'Í.iJr..* " (-,.: -v.r.

voetbalvcrcnigingen die hebbcn meegedaan aan de abonn3men. 4

.. r tenactid van de Hnrrt;scttr Counutr rond het WK-voetbal ,
bcdankcn. Doonht velc ledcn cen sportali,onneinent op dc, ..

De l-l^,\cscnE CouR^NT lvil lahgs dcze rveg allc letle'ri van de

' rt ",vircnibing,cn éón, of uÈcrdcre'vöct'billèn rijhcr feworden.
H^^6scnE CoóR,iNi hebben Eenomcn. zUn een groot aàntal.:'.; ísn

4

fffr t

h/Ild



Irrlí@ VAN HET,JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOOTI .N. 
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. -I1 '" ' . i' 
. ] iI;'"i '

HoofdleidoÍ fuB jeugd: Paul van den Steen,.Chopinstfaat 103, 2551 SV Den Haag, tet. 397.01.S4'i

+ 1'l \ i,.t ii.

Hoofdleid6Í

Hoofdleidei

C-ieugd: Amold van der-,.Donck ,.
telefoon 397.65.32

D-jeugd: ', Edwin Kuik' 'rrr:r.
telefoon 367.73.00

1,HooÍdleider .

HooÍdleider

E-jeugd:_, Ruud-Vereecken
telefoon 391.04.89

F-jèugd: Harry ter Linden ,

telefoön-361 .61 .43

È

zo snel mogelijk, doch uiterlijk de. avon! voor de Wedstrijd, tussen 18.@ en 19.00 uur, bij de' desbetreÍ-
fende hooÍdleider. ln uiterste.nbod nog oó de dag van ai wóastiijo op LENS, tetefoon 366.13.14
(za'terdagg vgóaf. 8.ï gtr(,gI doordeyeekg, a 30 minuten, e,
AÍbellen voor de traininoen: -:
É 45.minuten vooÍ.aahvang van.do training,'al/een op'LENS,
Vraoen/otoblemeni I Í

fi fi;^tei 
^1ie 

óe h'oofdleider opi 
-. 

',

i'..i".r; :...,.. , 
^-

'Lr : r,,, I .

' j."'WEDSTRIJDP'ROGRAMMA A-B-C;D.E en F JEUGD

.. etítal ,'.: ddtuim aaivano teqenstander ' t, '; uÍt/thuis sam.k LENS

. uit

. Èhuis
:"thuis
." Ehuis

uiE
uit
uiE
uiÈ

Ehuis
Ehuis
Enufs
l uiE
'Ehuis
Ehuís
Èhuis
Ehuis
Èhuis
EhuiB
, uiÈ
thuis
uit
uit

. uit
, uit.

13.30
13 .30
rr .30
r,1.30
09.30
10,00
12 ,00
10. 00
18.15
08 .45
14 ..15
10. 15
09.-00
10 .45
10.45
14 .15
L2.30
09 .00
09 .00
12 .30
10.00
09 .00
09.00
09.15

(DSO)

( auto)
(auEo)
(auto)

,(auEo) r i

.,okE !: ir14;
okt 13.
okt. .09.
okt. ! 10.
okt :-.;13 .
okt...11.
okt 10.
okt 'r'10.
okt ,,09'.

'ir
.29

. -29
29
29
29
29
29
29

r 31
. - 2q
) 29
:' 29
,: 29

29
29

A1
8. 1
B:; 2
c1'
c2
c3
c4
D1
.: .
D2
D3;
D4r
E,1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
F1

F3
F4

okt
okt.
okË
okt
okt
okt
okE
okt
okE
okt.
.okt
okb(
.okt :

okt

''14.30 DSO À1 '..
14.30 Wllhelmus 81

, 12. OO 'aé Srdr 81 ',' :
12.30 ÀDO C1 : .-r.'.
10.30 Rijswijk c1
11.00 oDB C2
13. OO Quick 3Èefis C3: r.)
11.00 vcs D1
19.00,,.Tac,90 Ct ..

.09.30. ZoeEermeer D1 ..
74 .45 , .Velo D2 .r.. . . .
11 .15 : Quick D5 ' . .,

.09r.'3Q - ,'Delrj o El
11.15 Orick E1

vios E2 :...
Duindorp sv M2
Quick SEeps 84.
LaakkwarEier E4
Vredenburch E6
Vredehburch F2..
CromvlieE F1 '.

Quick SEeps . ., ;,
RÀS F2

. v.Tuyl}sp.park
v1...
v 3 .'. .
vl .

sp.park Pr. Irene
. ÀlbardasÈraat
.i ., Nij kérklaan
. Dedemsvaartweg

Sav. Lohmanlaan. v2....v2 -...'v2.. -.v2 ....
v2 .v2. -.

J.v.Beersst.raaE.v2.. - -
vredenburchweg

Rederij kersEraat.. ,

Nijkerklaan . ,.
Àlbardastraat..

v2
v3
v3

( autso)

okt. 11.L5 de SEer 81
29
29
29
29
29
29
29
29
29

45ii'
00
30
00_
00
00
00
00
00

(auto)
(auEo)
(auto)

r(auto)

- Zoetermeer
WJZIGING TERREIN 1 T

terrein wijk Rokkeveer. / z'neeÏ' (2e afslag recht.saf rlchEing pijnaóker)

.,. REGEL WEUNIET-DOORGAAN VAN AVONDWEDSTRIJDEN \'- ttt 
^,,íErJf'Br:i 

rffË;EHrJà@ÍrÍe uEER itr " ' r"i
mag Je voor avondwedstrij den iaar IrENS bellen (3661314),

'echter pas ne 16.30 uur
, 

,- li]

'r\. -r'lT 11

7Ue LENSREWE'

.,. ,'... tir|, ..

AÍbellen voor dè wedstÍiiden:

i'



Ir

. r-r:: --.,. .r{
.íl".€.*ïJ

f 'r'' .

I i'; :'
ji l"

ï

aanwezig van de JeugdkoÍmissie zaÈerdag 29 oktober 3

À. v.d. Donck, w. Heijnen en P, v.d. steen .. ric;.;: rq ï lii,) :ïo'.. 1í,1;1r,1;l-J-l i
lrr.(,i: ...'.'. ';. ..-: ril...". - '..,'.; l,:.! rl ..,'l 'i.i1, ,à,.\',,.. ll:.i',i.,'''Ieès ondersÈaande kopy eens goed door I I I

'': 'öbstéuind elrtalien bekènÈl rir'et uiuzóaoeriàg tàn ': J :- : '- 'r't''i 
r ';-'t: htor'l

lrl : r.-_;n, -!i,.r'il\ . r....,,..
:zonder
met
zonder
net
zonder

..R
F
D
G
]J

-i.:. i.r:,..,rii,,1r.:!i ..ir. nfGgkgUi4O ót"Nt'Ëi >),z' '.- ri; :u ,iii:i.r.,',;, 'r'
:":.'i;, ..'h,1.,, ,li'll .ï.'.i.--, -': - -'i-, i: í'.'.-;,'.'11'' ...t .;l'.t!'.'rrr!, 'r.ít it:

.: !., i

Bi j twijf elachtig vieer mogèn de' spelerà van D1 E/m F .4 vÀNÀF 08.00 uui (niet'-eer-der,l
wairc dan weEen wij echE nog nieEs) naar r,ENS bellen (3661314) eÍt iièÏgëns r anders heen of
hun wedscrlJd dooigaat of Àtet.,Mbet ie) VOOR i 08:00'uur,'terzamefen danrizit'ei nietb . i

anders op dàn gewoón te komen. De spelers van Àl-.El:Iql4 die VOOR 99.9!; uur -Írloeten' .".'
verzamelàn mogén ook naar LENS beIIèn. verzamel je ect-rt9F. pas UÀ 0?.00 uur,-., ie-Ergan de

ry aan op INFO THUIS : .,

12.00
Lr.30
10.00

'0_g :4s

'09. 00
10 -45

uur
uur' - .

]rur i
uur /'

uur
uur -

À1, í'''
C2 .., ,,

E3

41,81 en
cl , c2, c3
D2
D2 .''. .'
D3 en. D4

B2
en C4

i
0
9

0
0

r,;.LBNS
I LENS

. I,ENS
IJENS

...Laari, G. Maduro, S, SchaaPye1dl en Li. Sendar.!,r l,

. Gasmi , :.' Ë;q' ri .r.., l!,-Í

. de Roo

. SupiE. ..

. DroppeïE ,. i:i, }.1: .-b:; " 1r.., -;, !t_-:'-.i:.1. :

u-,.' SC H A D U W PR O G RA M MA

Den Haag en C.À'I. westland : kanaal 21
Rijswiik : kanaal 4+ - zoeEermeer. :- kanaal. 41

oertt ; r,dlds'ciendàni, Vóorbdrd, wàsdeiaar; lrloóEdorp' i, kanaal 2

vanaf. r'08'.30 uur IaÈen ze zfen welke ÍredsÈriiden zljn'afgekeur9, i{a-gF}ii de Ehul'8spe-'
lende elftallen worden geÈoond bij afkeuring, Daar deze zender de -afgelasÈingen §IEf op
teleEext uitzendE - moeÈ .je wel even gedyld bebben vogrdat het bericht vPrsclijnt. ' ,

. i- ti í i-, ',.i-'
is voor heE vernemen van de officlële afgelastingen voor Àr E/m C4 4óg ee-n mqgelijk-ET

heid r afgelasEingenEelefoon' : 06:350.150.90) (50 ltjEer) t

,t

Bij alqehele afkeuring weiken we deze.wèek eeh alEernaEiéf prcigranmà - af ..we verwachten
ar,ír-ËËETËiE en reide;É mèt.bij zich: §pcjtÈkleding, .Eralninàspak; voecbal- en sP^ort - i
schoenèn..Er zijn vele alEernaÉiewen denkbaar zoals voeEballen in het . zuiderParlí, op ,.
het'stiand, verhard op Kwiek sport, in de zaal (aIleen voor E en F) of toch ergens een
west.ri5d spélen op heè veld.of op heE kunsEgras. Gewoon overal rekeillng mee houden en'''

. "i. , i' -:cr 'l' ':.rÍ. J:. ,..r i
ÀNrrer,Ic. rj Er,ETÀr,r,E[ . - rrERzluEÉrr.rD -;r

,1/t. 1r j,

12:00 uur r,;
1L.30 uur r" -, :. ..

10.00Luur.i- il
08.45 uur^"i

,í

_ r:i

IJBNS
I,BNS
IJENS
LENS
.I,ENS
IJENS
I.ENS
LENS

09 .00. uur . - I,ENS_
} IJENS

10.00 uur LENS
09.P0 uurq , Í,ENS F2 en F3.-.
08-15 uur LENS F4

_. 'ttl'i i
,,{]

Èirainen'
Eralnen
trainen
trainen.
VRI,,
trainen,
Erain'en
VRIJ
Lrainen
VRr.,
trainen I
tiàiirËri.-
tiaineri '

. 09. 00 ,uur. 10'.45,luur
E1
E2
E4
E6
isg
Fl.

E3
E5
E7

en
en
en 09.00 uur

10.00 uur
09.00 uuI
09.15 uur

.GRorE'x't"ti'b'ik'fiË:l;ljl,,'";nà'il"1:*ijà?l;ï"1hà 
"ï,"Ë;rï.i\oiÀ',- sesEor. op

de giro van LENS . . Eeri,.mooi resuttaaÈ. HeÈ bet.ekent in iétter geval dat er nu a1 ,1350,-
overblijft voor LENS. WaE'er verder nog.binnenkomt is 1008 v,inst'

Àfgelopen zarerdag hebben ook weer veel jeu§dspelers hun geld afgedragen bij Jack
'-v.d-.Heijden;'Sl'echts-een paar spelerg brachEen nieE verkochEe loEen terug. OP-diÈ'-'--'inoment zijn er'nog een aanÈal spelerg dle hun ontvangen envelop terug moeten brengen

naar LENS.
vlij verwachten a.s. zaEerdag echt. alles retour op LENS. lÍij kunnen dan bekijken

hoeveel geld er binnen is en hoeveel Lot.en Írlj nog moeten verkopen. Ook kan dan bekeken
gaan worden r.relke LENSspeIers in aanmerking komen voor de beloofde geldprijzen van
,. ,1s0 ,..- ,, J-.J,5 , -. en J 2s, - . 

. 
IÍi j zi jn benieuwd.

-8- ue twsaewe'

.i,

i



;"i
or ,ri É'f 1'9,ï iy'Ë Ë,!1,:oirfft.i+í'i1 i9 ta;i="!;-;taiilië: ià'ïp .;s lië"ip#i Ë;,,. .,,-
,t.eeed-aags,jkpeperska,mp georganiseepd. Maar liefs! 55 keeperà uit;-pen Haàg;,èn .b-msciexën 

",.genoten van-.een jntensi-ef .prgSIe!n$A.. PaErlck Musterd van LENS .El s,on .bovendien. de..r .,....':
penaltybokaal .-.,,euk.:'Hag: IleE oq Ee..zien daE van.T,ENS maar,:I.1efst. acht.. keepers.. -meededen.' ".Dat was nou neE de bectoerlng.

.= Op .donderdag een .trainingsdag . op onze .velden. 0p,.tswee. spelers ,na,_waa ,iedereen =..=aanwezig van À1,81,C1,C2,D'I,,D2,EL en 82. Ook van IJENS 1 rvaren maar llefsE I spelers én
twee. trainers. met onzel jeUgd bez.ig.j- I(or,ton!,:.eén".qge-r .ges-laagde dag, waarj.n het., voetbal., rrvcentraal stoqd'.] I{ii .beda4Fen aII_e, mede_rye-rters :die: in i.ale rhe.rf st.weeF-. _v-oor onz_e.JeugQ.r,f i:
hebben klaar gestaan.

SCHOOLVOefiiÀ'L"OpZÈiU§';,';;; ars'ae rtiaïes van heÈ echoorvoerbar op 2s
okÈob-et niGE'Zijir öirrEégean'' dan ' worden deze verschoven na-ar a.s:"poénsdag ,2"noveÍrÈer. '
Dit betekenÈ voor de woensdagmiddagklub trainen op SpoorHijk. Ona verzoek aan de
ouders/epelers is dan om zeer zek€r op tijd'Ee Eomen. Trainers let op het sluicen van
de k1eedlólialéí. eri qp hèt 'ina'ueriaàI: ÉanE.het. idldaii^erg druk óÉ r,ENs. '.1 .: t l :'-.:r ",1

À:;r-lcir. .rri j-" 1ï: .i .i:!1r'lr !Í.rt(l;-,.i" . ... _.. .rLt.r.r- ,ï.'' -, r_r, !, i;h q:t.i.,,. ,-.- ,

VOORW.EDSTRUD./SPELERy.AT D..q WEE.I! EN DE LOTERIJ j',,i, àls j'"à{'das, sb oktobei,
speeri íËnb r 'Éhurs reijen'iugauàLïr.- ei' j." een',.vroès sÉadium name-n lirtt r.bnëà.t op meÈ ^deze Leidse. .vereniging om een voorwedstrijd te-'dpelen.;Töt, op.heden nog zondei^.n "--
resulEaat..! welk Èeam heE gaaE worden,eÍJ,of lrugdunum de tègensEaíddr gaat wordën fullen
vrÍj de?g 'ri,è-ék 

+o'g wel .lqtén 'weten. pàn ciöf kunnen- wij gaan nadenken óver det speler. v^an,.,
de-ueeic. ., ; ,., l- , .:; -.r"":,. '-, ,i'.rl ,,].-''- ..1 . -:,':,.::.. . . ,.i .,r .;:--:,-,:

, wat'. urei].rëter ' is.^dau, er weer een geererctige loEeriji op IJENs zaf woraóri-'gèt;ira"ii i I
De hoofdpiijs is een 4 daagCe reis vo'or twee personen naèr'PÀRfiIS inclusief een bezbek -

aan EURo- DfSNErf. DaarnaasE noq-.een aanral. andeie. (kIèine?e)- prij-zpn wàarond.gr
nacuurlij(-óóÈ. weer.dè deastriJolàt. - :;-. ..'---óà-t"iàn tóàren'i i;oó.;Ër ;;il eri'zi5n':ïànat neaerlcweeÍ t" .ïèrr.i5g"ri àctrUei'de.,
bar of bii Kees LuE. . Ons -advies., is :. .- :. 1

r.ir: ri.t .,s,,) 1. ' . ', r,aÍi.J:-.r ::!!! KOOP EEN LOT BIJ LUT [lh: : ^:- . 1'. .-.:,'..a, ,.r r ri 1-

De Erekking ia op zondag in de rusE vafl de lredstrijd. Natuurlijk.komen..derHinnende..',
numiners, oók:,weer in de. IJENSrevue' van .,vo1gende week ee. sEaan. ,tir . ttr. l'. r-.i 1it .: .

9.li1 iö i',e' ;.':-i -r':l'r! 'u",i i '--... l. l.'à.. i:r :ir J r^.' . r i.-i-.l:.i.
SPBEEKUUR JEUGDKO'MMl SS/E >i>>i> op.natinaasÍ 3x itktoliei ria rde' , rIí.,)
volEallige j eugalkoÍrmiss ie van IrENS.aanwe4ig om guggesties, ideeen en,/of klachtèn aan Ee
.horen van de.ouders van onze jeiidd.È.rlréngs,de'lijn hoien ire heE best. eens broffnen en pok
ïangen we iria..via wel eens waÉ géluiden-op. - l;i*;"q .*

' Wij zouden daar besÈ eens met de ouders over willen DraÈen: DiÈ kan;dus die,r
maandaqavond bDl'LENS. Maak dan we] uÍtér]i'ik a.s. zaterdao- een afsàràaÈrmèt -Èauf'Eï
v. d. stéen. zödàï ,wil e. e. à'r',, in' kÈnnení nlànnén i'- . "'rE-{r' 

\ rry'\, i- \'-''":-;.:ï;lffii:c:::-:r:q.rrLr;È-*i,'itr---."r^ i?'-1"'ól.l;.fr{-.Éï "
K E R S T P E R t O D E T'l))r, het 1ijkÈ nog heel ver D,eg maar er beretken oÀàt .rrrg.rr
over de kerstperlode._ Goe"d o$ Ee weten is dat er van 23 dec€rober toÈ e! Eet 1 J aDuari
zeker NIET wóiAu gérràind'iiocjr de jeugd. Vr .r D À .:. ?'{ '. J

_ In.principe sEaaE er voor 7. JanuarJ. een inhaalprogramma gepland. ÀfhankelÍJk van
dit -!íto'giiírnAreilr.BEGINNEN Íder.r,ËidirÍingèhi'§é-er op 2/3 Jaaíari ot op,l/5r lanuarl. 1995.

I 1,..i^ i :r113.1,!r f! íi:rÍ-' :,r, .'L ,.. .. r
wel zijí::.er ríiei diverse: cËu." ,é".rrooien, in de iaal of op tret tuïsc'srras aarrge.ro*érr', iÏ'l.l

ïitr",,:jl.ifi,l"l;:rl:;1,,r';:;;aJfl?: or 3 januari sleren :'-r i;;::l ,l:tl:i.' 1",'! i.t::' .. í:.' !.,' tITENS p'4,Ë5,p,6,87 ,ír, F2 en Ë3.. ,.: -.,_,1 
:..-. t,ijii,;iF í::r.:'i :í :,,r: r. i. . tlr(, lt. . ra,.t, .

+,,i1 "i,1 
-r .-. l;:rv " ,-'uil rr"slóp tec tu,stgfa: sgglgl_., ;i n:ir, .ír. ,-,,' .!,;'..a-.:r',|. ï" 'C.'i, i'.IrENS C1j (371) - D1 (4/I) : Er (ZB /!2) ,,';,:.' :: rtrs5'2. -i,i,:f. ;':' ;:itl^,Ët -*1 .., 85., (29/LZ) - Fr llï.7 /tZ)': . . ".1,,",., i . lu ii r.?rr;JI i:.r ,Jirl.í,ii:í:<,,.-e.,-:..: ll-.,'

WO EN SDAGMID DAG KLIIB:{;.)>,, t,"r"i" i" aerryS,insàLniiï"r i.rgrng rii; í',,;
november' gésÈöpt 'ar.s Éiàin"r'opi à9 rioenÀhagmtddag. oe rederi is "dat hij a1s EraÍner aan:
de slag kad.bij een ahdèie vèreni§ing en daar ging'zijn voorkeur naàr uit. wij bddanken
Berry,voor zijn,inzet in.'.de .afgelopén'L .f /2 jaar.en rrensen hem wéel plezier toe in zljn
verdérg trainerslqop.Pban-.. ; -,:;..r;:,, i :'_: . ;'.,,;
. +,,. :

R E I .S J E §- ETNDE SEIZöÈN ;J-;',i .qí+*e re.àsl prur,r,"n on'urËI.'oi.r,, *"..1 u. 
';;r"i..X

voor .het einqe -yan.tret: s.eizpen i i4r'a'it..-nioment is hàu"meeste-nog inlèLn orienterende I 
";'fase-.",,tt.''e.:l.'ó,'rix.,'l;l'',"-.,-,.,*,.'i.'':siecnÈJ 

rvàr :or:-is;,het :at derinitler. De reis gaat. zoals ieuiii*eriir àé raÉtste.I
jaren meE .Pasen naar iret sterk bezeuie Eoernooi rran Éerlfried/r,éveikusen. -verirèÈ 

"p .'.vrijdag 14.april en, Eerug op/.maandag;17 april 1995. De prijs vai,l deze'geheel verzorgde'
reis zal rond de "Fl l:^1,501, ;; figgen maariis afhankelijk van hoe heE ve'rvoer geregeld kan
worden. Moeten er busjes gehuurd worden of kunnen we met. een aanÈa] ouders eT naar Eoe.

:i#ii,i,§Ër;De":È -'



''r
we llraqen dè ouders om onderstaand sEróbkie z.s,m..-in te.Ieveren.bii de. leider en

om ook itso,: ö+€;f re makèri op 'giro'201i92'È.n.+.' p.'v.d:Sleè;r';'reiöièB\rfoéEbailtel 061='-:
Haaq, i vocíi dd andere Èeam§"gë1clÈ: eerst vragen of:'iedereen mèe.rÍiI, of' eTr voldoende -'"

teoéleidind mëe àaàt:-en àf ei voldoende' vervoer iÉ. Natuurlijk kunnèn wii.daàtbij: ''r "1
treÍpën...pat]:.lir..d]§teèn:is;hiervoorhetàànspieëkpunEvaniritde.jeugd-i.korrm

-===-===J=;LÈJ=:ÉiJ:==J:JJg;É;EiÈEg=ÈÈ=ÉJ;*-*-;;-===.=:.==-=rt=.=:ï:=-jlil;-l =.r'--=-"- Íi,;;í--- .tar,ir r :-r r Í:u't. '. í.i:.r 1Í:i.,' i ,- !. ,r.. í.J.§i 1l 'i:.'.::,. itl. n", '.lr'Fi.:,o.rr:'
Mijn"zoön
Ik ben tÈel/riiet ihr-sÈaàt io-nir,t

, §'tiàt weI/niet mee meE de rels'naar Bergfrièd/leverkuben. !

ijdens deze rwiei dagen voor het, vervber le'zorgen. r'.'?- '
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? íiri ,..i i')1.ri 'Ílr. rei ''r,'; :-,rir rrl :;'..'.a,.:.- 'è'Jr,: 11 
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.rf. r1,.1'r,.gr1.u Í: .-!ir'..Í1 ;r q' ;r..:i.,,- ,j,. i.{:;: | ..rÍr:!,. ,t,.;ir .i. ria. !'ii:.,í!) À,r r*a
';,:'...1 :,,rj- - .1,.< I ar2.-i.,li ,,+r'/, !f r-"r .r". I .. I ..: ,.}, iÍ ir',' .,, ;

oe tíednàe7lagen zija Jclagr.. a.s., zaterdag t@er ed vo77edlg kcÍnfteË|tíeprogratlrina -, N9 :-
naar hopen dat de gtote ,edeÍIage, en overvinninge! achter de Íug 2iJ1- Lekker
soannende wedsËïiiden daË is Ëocà àeË ,feuksÈe.'1 tla,a:{: 's-< r,rn.', .: r i}qlr'.:'.1 11ï} .11}?l: .-{a1í' "" ooi ou'wéei s DodTewèdÈeíiidàË 'eií "ira! de ' defini Èïevé' indèIjns rnét''uÏ tëli:def Í:llc " "

"." ""11'èa1àé-r.ilbécï'Éié-;àíià^í,éa'*iià;. I 'Y " 'r " " "'t í' .'' r I wr' '-')i':'"* .', ;;;EË; ö:Ëàíérï;Ë'iàíà- ï"-:r-:"*-ïààÈurt 'op laNs. r, ver?leËÈ-e'de ,<oprofèr -,. ''r - '
eiàvenàancie lv vjà àeel goed voet}g,l mét'6-0. À.Ls -we meÈ z'a al7e. de ÍusË k»nnPa . :'.'
É;r ;èi, d*, narorea' juriie ók ËoÈ dé ,(arsàebbers.) ri1 ei goed 'detbaT naar tócà eea-!-l'
,(l.elne Dederl aaq. Jaraer.daÈ - Ërveq spelers wakker gebeTd, noesten h'orden ea daË één.
spel.er'àeel aöírcsà eèà rode -kààri op7íèp. onÀeap X1;t., 

jyr-f*.e,tnf.!td ,.7-,slÍÍ. r, ..,sultbiper kunn ea. zija -zonder dezg ràre díngen,-- ---Zi 
noesË n;Laar' var.,o - sreàÈ's één autoT bijnà geez rie-tsà or'-s cripirariÈéitö iE

aanwezig. Dit kA4 ecbË niet hoor. zorg voor eigen uervoeit er.:... .OuDERS 'kom geitst euis

. HeË ',DreaIn Teamt, D7. dÍoomde Jekker.dooÍ op le:- ve7d. nij éea àcàrer§tarid .werdeÍr
ze wakker en wonnen toch nog nëi e.z:: :Dl 

.he'èf i 'de 'srààd*'t' te paJd<ea eE tton weer ia eea
iéla-tu*"- iadsr:ri5d..it .l :.ril:oi: r",' ''";;'"; ,; '.... 1''i1 )i: r (r-.1' /', r ,-.- i{,,*';, - li

Zo diË, ware; wat indÍukken. van onze kant. Irees(ook ea'.de lngezonden.,'wedsttii èt-,. t
verslagea fiaar eers en.,..scàrijf ook eef,s ee,, vetslag. redere neek staan bijaa
dezelfde teams_i,b_.r j.::d-e rv. e{§!49ep. Qvet.naar:deiPlTi'e-D:IIEB§I,AGEN.1 
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HBS 82 - ÉENS B2
VCS C1 - LBNS C1 : , 'e i1'.

],ENS C2 - HBS C2
vEr,o c3 - r,ENs c3
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Om 16.00 uur waren de jongens aanreezig
en.ze waren er klaar.voor.- de .jongens
van DH'krramen. a! snel.lopr 1-0 ;:.r ..-. ,

voorspr-o4g, maar onze jongens vochten
door.en dat bleek wel'Eoen Gary acoord
(1-1). wat ook r.releens vermeld mag
wórden: is dat als Michael N. heE doel
uiÈ]oopE om de 'ba1 weg Ee schieÈen
Michael.:t,!. er gelijk in gaat sÈaan
(ÍraE een samenwerking van deze 2 tij--

i ï,.,
,iz.:

. een corner en .de..bat giBg eriJlii 
" 
s9FR4 ,,1-3. Na een paar'minuten en een'zwaj(-; r'

momdnt van LENS werd',het.r2J3 en 3-3. ' ..'
Maar Kawish, die voor een keer meÈ onsi i
meèspééIde -maàakte s-nè]', 3 -4 .r'.He1aàs
kwam snel. een' iÈegendoelpunt . I Kavish be- !
daiitc. íoor heE. inva -llen n;imeng iheel iE3 .' ;
DE TRoTSE.MoEDERS vÀN E3 . I-,, , ! ?: ,]
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.Na.verlqop van EUd Ecoort Gary 1-2
. door eeÈ mooie vdorzeE van Maurice, ook

'i:'Reindy speelde ontzéctend goed; .heE'is .
" zonde daE hli z'n këns niet. kon benut-'

t.en (volgendé teer "bèter.' t'tàir'rice ham'' "
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De eerst.e helft kennerkte zich'dl-or èen
ii"ÀiÉ-"órm"risis bij ;ónie,:.Jgl+ieÉ: A1-
Ieen het spelersdeel cÈsàeÍi kiil.' en kruin
r,ras uiEatekend in vorm: -zoals'rèeds eer-
dài qememor..rd; Èevee1 tpraten leidt, toc
voeEÉalqaten, De tweede helft'werd er
oààonc"ít.""tat gespeeld en" zichtbaar
ÉeEer qecoÍnbineerd, heÈgieen., in' snel tem-
Do 4 x-vis§en beÈehende voor velo' Àls-het. tussen de oren goed DIiJft ziEEen
kan de D2 in de nieuwe pöu1ë-5, meE pit-
Èige t.egenstanders, een aardlg partijEje
meeblazen.
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l:3: 5'ilii lïEli.Í'E"lià:È1"f,Ët,l*"i:l'l§lt{lr3,BiÈEËrrïremaal zeer soed sevoeEbalE,
eeraEe interLand, afgelopen dinsdag. en ga zo door.

nog wnsedi t'tdà{tíJejt'"}q $- \ffict\Í af'"tXrnap.Ag:3n tgïU

ÀHffi4&}ffi-$Ë.\jËl q'sm Ïirrgi(*i1 tims + ,?tbï,&§
wedstrijd van EL/82 coflÈinat.ie tegen de b1 van -Den Hoorn, oP een heel

was even wennen, maar de spelerg apraken er a} dagen over. Hoewel de
t noqal wat problemen opleverde, werd door goed spel een zeer ruime
aaldl ook de- pEitaE na àiloop.smaakEe prima. Dan op donderdag de Èrai-.
-morgena werd- er geriaind op techniek en afwerken meE de seniorenselek-
r,s eí uorw. Leuk.én.-leerzaair,dus. Een teuk geziqht trouwens a1 dle E-
è-mooie trqi-lins§njr}ken...rypla§o§p í-e§&tJ+Sl,'IëJd- en behcndisheids-

op maandag een
veld dus. Dal
bulEenspelrege
overvrlnnen beh
nings- dag. 's
Liespelers NIB
klassers in di
speIlen.
Iedereen deed enEhous
SPRIM : Stefan K' - 'fi ï l,ËEï r ;l pr,B.:ln Biïiisrï ft fi i íiïËft [ Kevln - ornar PàRCOITRS:
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iwilliam - Michael v. - SEefa
' s-middags de penalEy-bokaal
waE om zijn oren. 1 CockY -
tege8 D1 (- de 4 grootsÈèn)
8 - t.allen probeerden van achf
leuke wedstrijd (5-5) ,

E3l:"ii;i3 Íi: ;!:l :*l"Bil',{,isj*Bf^::,gàifl#53i:f;eàïrEJ,ï,';:5:',:l i::'::#:l.5arsen' i

n K. en chris
; iiÉr;:t;ii;'keeöue)uitstefiend, .maar krees er Eoch heel
z wiÏtià'rif '-/s'ctiri§Yar's éiiàIuiting een wedsÈri jd en El i
werd een leuke,.felle.wedstrijd, die gelijk opging. Beidè
eruit 9oedliö!,ieé):Ë.óii$en en zo onÈslond voor heÈ publiek'een

wedsrrijd. ti, s-rt .,r.- . .
op-;;E;;à.s El - v. DeLft El : goed'pgn,eïs!§,1[iölgejicockv) - mooie doelpunuen en een
Ouiaefiife overwinning (8-1) . " Í,

i:";"fÍ.:U *:'ïi=,:3:,i3"IïïE;Ëïaiiti?,3irfiè"f{r:::ryË:="3"3,ï5:ï;:"":à:E:ï5:l',iE;, i
tegen $einig). Al Ínet. aI een zee+ geslaagde week ;
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zondag 30 oktober " aanÍang 14.O0 uur
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,1r./ic1, "'i(na relren. .:i 1ir .) j.,eÍ, t:,ti.i ., ,ri
àii;Í Í.i. .j]jc , ir-,il:.g .1:{ri.rl:.1t,í: r"-,i:
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' I r"è;: ':r' r' L

i 1ii. si"e *l 1r

ï ?.. ;i tl nf, q,i

ali-1

fi

-- frij Éeèft ons j arenLang Erouw gedierf,d.
-'zijn loyaliEeiE was grooE
- hij deed alEijd wats wlJ vroegen

'.. hij lieÈ ons rooiÈ in de sEeek, :r.-'Là ..r..

- hij sEoDd blj nachE en ontij voor ons
klaarr4 .. -l r-a.ts_ {\.-t À r

-'wijr van 'ónzè kant .vertroeÈelde hem aI€.
of het familie was

- \,re nameu hem. overal mee naar, Èoe : -..-, t-
--. we. poetstsen hem ale hij aan hets werk
. moesb altlJd, even op
; we voorzagen hem van- informaEle, q4er l-, j

ll::j .J ï\:

,soma wats

i i --Í- :,r i +'i!-.

mee ll.ij direkts aan het. werk gíng
we 'koíderr .

hielden
g"It_ii C: qq. hem rekenen

we var]' hem, aI was hi\j
. e,rg9,nw1j §, ,

{.1
t

f:

ENNU. NU IS HIJ NIET MEER. lI
.rr!.; Í .p,t-i ,.1 J ïa.;

',,,Ï;
' -dvoriàe wèek bij hets.-maken-van dè LENSrevue, we' waren bijna. klaar;.lging -de -.compuÈer volledlg in

. dè: sËress, krèeg;een rlharddisk:attackl' en dachE.;l
i:Èoen. :;llBekijk het màar,r ik, stop.: er- mee,'.. .;r\ .1 r .; , ,

t..i ,t,,:; .;{$-^., i.,r,;i', lr,,c;: i..
'- De. machine rvoégdd:de:'daad bij .;het woord, en gaf.1.,;
" spontaan de,.geest. zel-fs reiauimatie: (wat de.
heLe nacht duurde), mocht Diet meer baten.en ':-, I
vrij zaEen meÈ grotse verslagentreid achteï onze
redaktietsafel .

DaiiÈij oe ïíaewàitrug van- ae Éiiiià - '. -'-.: - - '**
ADREPAK & PAULvandenSTEEN ihidle zo :ELendelLjk waren om tsijdelijk sËand-ln PC's in bruikleen te geven,'.werd heE

tsach toch moqeliik om deze LBNsrevue, uit^ Ee.kunnen brenqen, s',,.',-.'.
, ',.. -,:r1(,: r-Í,r r.i, . \\y..':ria${'I ;.r'rr !. J',. g-,: rV';.1 11 . ':,. _.:í{t'il ,:1

Hoè hët Íèrdè;ltuíéts. r,reÈen we op rdit mometc inog niet,.,.maar rur regen tomt,;..4ti5rn1iSan-ii'n.
.t, -: , .- ^,1 ' r', ..'11.. I ,-'j" -tJi, Jr'. ilj :-.,'.1 r! -,. ' .. '.',*-.Li't t- í

ur,ÍredàkEie,I':}-,-il...:'r,11';n,r*I,,!,.I.lr1t'§.1rl.ií:.ri1:.....',
' .tr,\ §.1:1)r, !) :_i 'Írt. \Í!r':Írj', : 1':i.,' r..,._ J.:,tj! r,e":, ,r,: :,.r tJÉS..; i -qri. _ l:tÍ

.ri. iÈ 1,.,. .--'}rï€,qíl J.--.c:'..,1í i: rJi lii" i,t.r ,.i: . i.i. - r-rl? -11.- -,,J.f
,i l,

Sctritadast TotoÀottË !'t :i '
G. Komporman !i . ÍÍ3-lej )r.
Tel.: (O1749) 12602

t7[,|i,:t1;, ,.;: 1';St .1y-.tq,;1y; sA ,.

mw. r. van dor Bóiö \rilÈ \) :
Tel::' (O70) 367.98 87 - -- 

Tal.:.(070) 326.99 .74.

JUKO: EKO: .

Sskrotlriaat leugd ,. ,-., . er"n".É,ii"n koÍnrit"i"':11',

Tsl.: (O7o) 397 01 54 Tsl.: (O7O) 397 65 32

sokrotrdart rcdahle. Tralnbra:"{ i|r' - ( L' ' i:3 "
, SololÍio zondag:-Ír 'È- Bàr r 'i, t

i,l,'Í:rl igzSt 
1'-' fl 63, r,'

, rr. .,- .\ f r ..i.
..t'l:à'.,.
--. uo:'-' ' G-]1. van der Kleï

Tel.: (O1748) 18149

sàkrótaris: Lid:. 'Í*(i' '.j'- ' !ÈrL'Í'\'
W.M. Kouwgnhov.en . - P, van den Steen
Tel.: (O7Ol 391 2474 ,, Tel.: (O7O) 397 Oi 54

. rtr. ..;r.r i,
Penninàineester: -

;J+ d" G.;- '/J 'i

:' :' - ..: í< .:..,._. .,..:..-.-., v i.;.Ík:r
. . '. -:.-- -_

KO]TIRTBUNE.BETAIING ' , TERREIÍIIEN EN I(LUBGEBOT,W ]'
postËani 33ozt i'-t " ' t :.'uóhsetàtaa; 600 '-; ' '' I;r

Rabobsnk í2992422s I ràt.: (o7ol 366 13 14 " :" r '

BARKO: BaÍ Kommlslle

Alg€meon sokrsÍa lat
W.M. Kouwonhovsn
BÍam Frosstraat 21
2552 CZ -D-6nlHaàg
Tal.r (o7o) 391 24 74

sEl(O SrtÍotEdsat:
Sonhron zondag
Senlor€Il zsalvostbal

i;',': ï8if$lïïi ;i.: : ",
.-"''i$liÈi#

A.C.J. Milt6nburg
Tor.i (o70) 321 32 8E

Srmcrlstolhg bGstuuÍ
VooÍziltsÍ:
J.M. van d6Í Kloi!
Tel.: (023) 28 27 66

Spoí8or:akain,,J:r: tv
Ds Club van 1(Xr:' J. v.d. Lubbè
T6l.: (070) 323 35 25
Ovcrlg;
L. Straub '

Tol.: (O7O) 368 OB 8l

(r'§i,_19'.'

van dé REDAKTIETT.:L .:.t
Levoi Íw lóiÏ'ir6óí diaandàg iÍi:'"',à, ::§ tr'. i

- neaamiiuriàíenuus, acÈier1-1,àe kantine ''. '

- Hdngelolàqn 981, 25tt G_G, Den Haag

-Íax: 3678862 (tot.maandag 17.OO uurli ..j .

ivijzlglngen zljn tot màandagatond mogelljkl
Uiterste inlàvArtermiji kopij: ' t ' '* : i. :
Maandaf 2o.oo uur in het'klubgebddw r''Í

ilarrv
fu/7./E

,d; ï.Eui-àÈvuÈ,' - 1,.- tt

_t(

4



;gii et) {,ír,r b':litJqL trr
r.rí(rí!,lrrri .t,tEI iE6i ó[iii §ÈïËTriA=rrr.r1+r*.IJ@SIUUTIr rC

,'o-tvc'af'j

RECTIFICATIE;.-ir:.t5T,*".:-.t.ié'l l' r., . rr-ri:;r l+e ,rr ,r..:;..'. ,

. ÍrÍ j'.. : tl{ .:, né'rn' n8',,1/]-+ .i,', ï /
r,§l tf I ÍÍi') reÍ r r, -:l! i, l rÍt"C

verureld l-rsi-'t-ctt;
:OIli r És ...,i3. :g

' ' !JJ!J '\i.!.t-
,'rr e i ti:-i rdÍcr r'r1'

gi;vO

í

i i ;:., iI:^ t\r\r ,,i.1

;riÍhrurt4 -Íl Ol :!?
lDirí,.:l ilroiÍ'"e

i111,'9..19i.3; 11'.;16 .|

Í I + ri rr. i iï À I è tt 1 v 'à ï"àti'{"!,*ï.}".'ï igatlelenilg

rn de r,ENs-revue vàft' enigej weken geleden werddn de DunÍners van de uitgelote' obligatieB.:'\
ts de juisEe nurmherri r*erdenbekend geÍnaakt. Echter, nie

De ,'iuisÈé "nuNners zijn: 09 - 10 - 15.
Llii;ri63

OÍrzet excuges nrervoor,

n".' oÉl*'idi. i-rï-i,'"ïïl."*HI ': t0 i a,i 'oi"l ,.irrT

"i-- " .'uX r. ::tJl:fÀa
W S,,lxh iiE,r ' .r...

àa! L:..
'c'-.1§';

:§'llri.3.,

BAR NI U .ril{ i ,

' - ,r.*** 'f.\i !r';- i t<cjncat<tpersonen :

algslo€eH '';i: : rngd; van der Berg .

: Martsin-ei vereeiken - lzondag
Sndr§ xror slif
Àrr Bergenhe[egouwen

i'*o.
àrt

.zabeFGIËg

&,

!.c c:r ï':: ii:.S, l$ï
r5.-!; r'i+í !,r-. {

À,r :., , (.. _!r: (r; : r. r

:È]iriL
§:r$l i' :iErà,ríi

s. lriirbl'rF-. Jliri.,'.::r
OlL ,:.ri,i i ,-'. L

I I rif' 'j r,r!'lr .l.l

rr È.'r-a$ :i :'-faflaii,ti '_ ,i!rr:l..a..,
t",!)l . 1r Lu .:.a i

.,\§ l', l;li.i ie,

rl^

t;í*
'i'-'' BARRO O STE R zaterdag s növember .rT

I

"' ï! ir- -

's-morgens

's-middags

tog sluitsing,
, ' ' ' :Lr

openen .
09.00 uur

. .. . 1.1. 00 uur
l;-. . .'r' t3 r'bo'-uu!

14.00 uur

). ;Z
-. ii{

.r,-i -.

., i_r ..

);r,

ï"'Ë'.'i"t tirrs
j .,. .,.. rnge"h i'larian
ninà, t'tartlue" en coby

ilan, NeI & HeDk
. . , ,Loes. ..-iIa!. ' ,') Íl'.. I :

B. BÀR-RET,JE

",'1a)- i ;,t- L[- r l_riÍ r.\ 3'lir r.,:jnr n,) ;-..r,lFs.r
V.',ïi'e '.r..,b ir.nu l'l I.r .." ';". À ". i n A & '

,-1., 's:r.ÍJ.,-:d -,. t ii ni. t1íi"--fp- -.1.:-i;b..-í ] lïa .:]:-^!v.' :ii r;..,jri9;\í',-,ï .i;
r \.!-- Í- -t., -----yri.., ó ,.r .-^ .ri ,;,-...-,:!ír., .1i,-.1.; , ...r.

P L U V i U'S "RULES THE WEEKEND',>r>>i voof veér' jcinse' jeusd-'
no{ Leden 16 bet: vaak ' een:.Lcrime 1; om.,zo .vroeg .te voeEbal:Lgn, en leg ÍtSi

een eerli jk soms is dat niets zo leuk , voór aI als je die vrljdag-
avond 1aats naar bed benE gegaan. ÀfgeIopen zaEerdag vonden deze '*.
epelere heE helemaal niet erg wants zij Yraren. Eaaét enkele latere
uitweclscrijden,deE[IGEdiedj.tweeekendBpeeldenlll.>>>>>>

ï'

-.2.- . 'de'tEusnzwe'

I

t
I

I
i
I

I



í{': r!'i3}tr' }Si iITEDSTRIJDPRoGRAMMA À-g-c-o-e en F JEUGDIiT{ :^! I ,! " ïv:,'a..,

:íL' ll a Jl '"1

À1

B1

c1
c2

6 nov 12 .30 v(,c C2 (vÍ)
C 3':.,::. 5 nov l'..09.30.i -I{BS-- C3 ' . . ':.
c 4 5 nov ..11.00-. Tonegièo e4.
n r . . s-:'nöí.'-- iL..oo'I rGs D1,r;': ...
p') ..'. !'-not' r 

' 
og:. io '.'nrswt'D1 :. . l

o j ,. . s . iroí" , iz'. rs ,l cr.bm+rieu D2
o +:r,. 5'ripv,-- a4.4s:- ;utpalgb,Pr .i

E1 5 nov 09.3,0- ,|DHC El , i;.;

.!r:/ tL .it , t t.i r.r t 1 
.

. 5 nov rÍr12 r.3O Joverburch AL . ,thuig

. 7 nov 19. OO RvC Àt ,:r. Èhuis

. 5 nov r Í.JI4 :OO ?i wippolder A1 ', i; ' r uit . .

. 5 nov 12.00 BTC Bx . . .1" '1uit. snov r:;12:30 r: HBS CI | Íf, u-it '
, 5 s6r,r. . i14i45" . RVC C2. . . . -r. -:tshuie I

(vr)

v2
v2
.v2
v,2

. uítsr', .?
. qh.uig , ^,.-Ehuis ' '.

.' ttruib i.-. tÉuiè .

F .1'.,L"r5 nov :.0-9..30,.r' §chgveningen".Fl
F 2 ..'.5 nov' , O9.i3O'- Qu-ick SCePs-iF3
F 3:. .:s.-nov i..r 11.15; qDS-,F+.; . .',.. :.
F 4 :. , 5 nov 2111, 15,:, a',gick .F9.:...,. 

' .

j3 "sJ ., fri iï .r.,:i-,À,'í,;'Y ..s '., § ra.'
BUZONDÉRIIEDENI : .)i Í:.b , '''t': ' .r.'- !

r : .,,i1_i rrr. .r. r .,r 1 È.. i.
- aanwezig van de jeugdkommissie

O LEÀIS C3'

v1. .:-..v2 ...,..,^
oude ,Laan/DeI d E 

' . ;Hàiirwiik.' ..-
DaaI eÍr serlgef-aqir Ë

V 2 --t1., .r ::,t. 'E kleine Loo

-';rlr:'
+1 .30
,18 , 00
a2.lo
:1i . is
,i1. 1s
.í4,. oo'11 

. 30

Í -r.; ií. ,^

(irrto)l' ''

(auto). j
(BTC)" ' -"

. (egFe)"..1

uit
, thuis r.

u1t '. .

'tÉiiE ' :'-.ÈhiirÀ.'r.
r liit -rf ,Í 

.
'r tËriii;' '.

.:. uit J- ï .Í'iiibi'.Ir.
uit..; riits ,.. ..

É1. uiÈ , ." j

:' '*;"u;Ï"ti;f" ri Ë t
+. .;.r -,V.1,.': .-. ,

o9:. i5 :(auto) Èt rI

*i
,l

E.3 5.ngv- 10 ..OO,- - Cromvliet É1
É a'.- s nbrr'- o g':?6'6ivc's :84 ?r'.'.
É s S' noí 'Ii.O'O:,'EOC E1 1j . t?r.
É g S nov 12.00 r.r RÀS rE2 r lt.:j
E 7 5 nov 13.00 VCS E5

jE) 8 . ,"5 "nóv':, 09l3o ;r HBs 87 i"l .:;,,

t.

',F.i uit, ..
Èhuis

.. :i... i 2t..'.,:..1.."08.45. "...."ie1'

.Í. 
eède-riikdi.gtíaat, .r . .11,. 15 . (àuEo) . ,.

,.,., .r j.ï S .,..,..t.,;r 14.15,í.: ., 
..,r

ÉraÈeèiekade/Delft ". o8'.3o.(autso),ir(}I
Í.1' DedèmsvaarÈwegr r . ' 09.OO-",: '

RederiikerstraaE 09.00 (autso)
. r oeaeirÉiaàiu*eö {.3 [09.:oo( , i'.. ï
. GuÍrtersteinweg ' . ^ 10 : 0O. (axto)- 

.r'..i ÀlbardastraaÈ ,.-,11:oo (auco)-'.. .

v2.... 12.30

Lo r'00 .,.j r ,..-, : i .,

lDaa.l (entrB.ergE gI ?99

, -i .f r\:

i. ..
op zatserda§ 5 novernlc

.r 08'.30, (auto) r
o9-oo'jrog-oo' .'')

I "ro:ras ' j
'' rb.as','"ii-.l :

' ,' ri.-,--!,

er:
í: "! .i1s,;,r 1r ;.Jr_.

.:;r.7, Ji, ,) i- .l l.'
=E..r«gik .- .r-r Muns .-< MdR?uJef t 1 

.;.. 
" 

7. . ,_ .. .

' 
réeó' oh-àè"rsta"5;. ;[6jy :öèiis aaidachLig door

' . -.:_t. )..!:L -lti "..'- jjL, i-. Í ',rÍ; -i

;:ili:l'+ -'l i1 i
! I ! t.;".ii.. tq.'

..! iÍi

oDste1linqen aIE. bekend met uiÈzondering van
ri! irf§:.:,.À r-.. --r,r-! È, , t--.., -.J. ,'.l
,Í,r .h-r"..1 :! ) t:4 .l-, 

d..r,gi{s ait ,orrd"t 'r '', .' Ri
rneE -" . R
zonder N
meE 1 Í:G

.-, " L- :, -,'

Làari :"
'Agyeman" en. A.Drissi
Siliakus
SuÈiE i' .:"i'

,: .' ' ' :.'

r -1., ",_lr r.i :'

,i
:'-r

ji t.ir

-ít1..Ë i 1 :í-,. -t-.-, !r,--'
I,ENS C4

,, í -,!: : , -r a6-. i , EJ i1, t':

,I1.. b.' ; J3iIr :ri
'4;.'t'",A,F q E'K E'!/ RD óf,NIET ????

"jq 1r". -É{..(.., -.. ai.. à.'{.tr J:rt'. I ii-- .í",Bii -E;ijfèIàchtij, weqr,.óógdn àe -speters wan oí.:t/m 14 vÀNÀF 08.90 u:qr (niet _eerder,
waít aaí weieir wLi eitrf -nog' niet s) haar tENs bellen (3661314) ed nèrEens anders heen of
hun wed.strijd dooígaats of íiet. Moet je vooR O8.Oo uur verzamelen darl àiÈ 'er niets
aÍ]dersr,op dàn gewoón' te -.komeÍ-r. .De-, spelers. van .A1 ,ts/tn 94 die vooR 09.00. uur moeten
;;;;;;i;"-;"sÉ;, àài "àí,Lgiis Ëeirèn. yËr,améÍ 5e-gc,.trger.pas NÀ 0e.00 uuri--zet''dan.ae
ÍV .aan,'op.,//l/Fo,.THUIS [: .! (,.. t ] , r..i,lilri .A (....). <,a, li.,-,:,, .'.e. , .,i.:1,." Den Eaag en c.À.I. Í{esÈl,and : kanaal 21 ::''} . *? 1, r,<!.'l I : t,r s.'' -i, ;r', 'pii=grljk-':'-kanaal 4+ - Zoetermeèr : kanaal 41 l*' , rr,

Delft; Íèidséh'endam; vöorburg, wassenaàr)NooEdorp ': 'kanaal 2r,::' - t''" 'i
vanaf t 08.30 uur laÈen ze. zie4 welke wedstrijden zijn afgekeurd. waarbij: de.-thui6sPe-
Iëiàé1èIfÈal1eh wóràén .gétboild ,bi j afkeurihg. Daar deze zeuder de,-afgelasEingen NrE:t oP
Le.LeEexE uiÈzendE - moët'- j e'. wéI'èveÈ àeduLd hebben voordat.rhet berichE.. verschijnt. ". 

-"
Ei lié vooÉ:-het' vernèmèii l.iàn de;officièIe afgeLasEingen'voor Àl- t/m.c4.nfu een mogelljk-
heid : afgelastinEeÀtëIéf óon il:06:350.15o.90 (5O,Itilen) ':- t .' ':ít't' :-t:"tl: , '-'l

SCIIÀDUWPROGRÀl,lUA
gii 'àIoehèia afkeuiinà werkén wei deze, week .eèn alcemaÈief progtamma' af ., we verwactrEen
alíB=sËéferrs èn Ieitleis meE bij :2ich:' sportkleding, trainings§ak, voetbal- en rsports:; '
schoenën.' Br ziin'veld'àIÉéríatiëwen denlbaar-zoafs voeEbaUleu in. het. zuiderpark, oP"
het strand, verÉard op Kdiëk sporE; in de zaal (aIIeen voor E en F) of toch ergens een
wedtsri jA s!ëIen op thét ..veIdl'àf op,rheb ku.Dstsgras ' Ge\,Ioon overal .rekening mee houden: en:
.Xonien'Édöi- !,! ! !. .- rJ J É rrÍ':5 r,'-'. Ír. . 'F;,.' .f.! +. t ,! :

'de LENSREVUE' 7-



ÀÀNvÀlrc
'1'

Er,FrÀr,r.EtlJAU::L i rrs :I-.J-I-Ií È A.fri1i1;".r.,;ïröEqi1i tr.-'l ?ISfFRzr'rrBLErrD
lu,B1,B2 err C1 .: trainen 11.30 uirr
c2;ca'en i4''-'1.-- - *-si:.V,'R'rí- --- .t'hr'.ri.1'-q9--t.'-''\r:I.6 'r:!$ -..{11\'-

10. o0
08 .45

11.30 uur-

uur
uur

10145 uur
,,j ir' .

, LENS
I.ENS

* LEN§
I r,Eq{s
' I,BÍS
' r,ENs
i:r,Bil§
, . EENS
' LENSc, r:

1!

'E4 '1, I
''B8tl

. rÍ ''

! trainen
r:i tÉàlnen;j,vin ru
: I trairen
:;lv R I,Í.

' : '.Èfainen
-i : Èrainen

D1
D2 -..
D3 en D4 ï
Er, E2'. E1 éri
E5, E6 , 87. en
rr 'én ' Fe '-: 

j.l
F3 en F4 !

10.00 uur
'."i. rl )' :rJ.r', ï O8 t'45 uur

-{ rl' ,i i)l t-t:
í. 'r..r). .r {. i rl 09 . O0 iuur

- i i Í:I{ti 09. 0o uur
i:) '.,',.': 10 ;45 " uur

íÍ. . j. 
':'-

,t i;00

oó'iirir

09

09

v, !;
i airi

Í;
!t

GRO,TE K\UBAK,ll..E,Ir77r7 afselopen';2aterd-as kwam 9r.w11i Ft.'1ioo,1' bi-ruren; ;

Dig bedraq is,irec a1s-aè Ëeliste Fi. 2600..i, i;dstort'op ae jiio'vaà r,st'ls,'Een iídoi t\ "'

;;;ri;;;'*;;i-=tàr-Éét.:.."! óok dae "= tói'Ieo loten-in olloóp zijn' 1^1ii veizoèken altë
ieuqdleden die nos roten-en/ài .gàra i" tG Éëzii rr.buen diÈ .a:s.;;aEe;deg iir Ee leveren
óp ísNS. Doe dir óo1< ati hèt voèEballen afg. ekeurd is want.yl1 w-rtlen gok de laatate l '

Iètep .verkopèn r. eangezlen -nog nleg'alle6 binnen is kurmeir'Ée.óok 1oS fti.eE de prijzen' '.i

"àói au ÉeàÈe arie íerkopei-rs-.uiÉapjen. 
. 
xètaas maàr. heÈ ie niet, .qnttere''' ;;., l';': '; i, ,

I , -\. trii. -:-r jfi , . ...--+ i. -, t.- t !.: r :t 1,,, : ,r \,.,
s c H o ö-i"v'o E T'E A tiói utts,,i,i, a! kans d?t.'i,"1' ""iiolrro.tpa3ir"l'a6"is"s"'riàp woënèdag' 2 -'november .Íe zéer klein. De firiales, van'het school.voeÈb-al 

-zul1gn.,np

géhoÍai:Í, wóideË op eeÍr nader Èe.'bePalen woensdagmiddag Ln maaÍts:-'-1-995 . , .... v\rt z i -:1I'i :l .. s s ._ r i,:, 1I i:...,J -( . ./.,f | "SPR"EEK.,ItUR JE'UGDK'OMMIS Sií8,>>>>, op. he! momi:nÈ .van 
"schrijwen 

waren
er geen aaíirieldingen gekomen voor het sprdekudr van'dë jë. ugdkörirínissiè.. 'DiE beÈekent in,
orrré oquo dàt er ieen-onoverkomenlijke iaken spelen öp dit'mofreqt en idat de oudèrs. *'j
vergroiwen tiebben-in onze werkwijze. DaC doet. óns deugd. Wij ztdn ecbEer' besE leel dat .
nog lang niet àIleÈ even goed gaàt Uli aIÏe elftallen maat'dè- oplossing iB zeker nieE i
atÉiia éven eenvoudig. vaàt Uen je Eoch afharkelijk van de medewerkiug' wan de leL-
dersl Erainers, speIerÉ en ouders of van andere mensen.in onze vereniging - Flj -blijven er
aan werken. t'tocÈten er Eoch nog ouders zijn di.e met iets ziÈÈen dan kunneni zij r ,1 '5i I

naEuurlijk arrij.cl,,EonE4krj cp_t?j1gn_)$+, d: Iggrql:lg:1. T** ,T,1 l' ,.,

R E G E L T J E S - REGELTJES - R E G E L'T J É 5,,>,;,'Íea"=e{à}lanisatie heeft zo
zijn eigen regeltjes. Ook wÍj helben -die naEuurlijk.. voor somnige als opfriseer maar,
toör de nieuwe leden goed om te lreten zijn de ondersEaande regels:

- Kan i" .ri"c ,oËtuar:.en, 'ga' je ïulut"t".Lft 'nàli een'uitïedstrijd -(riever '

niet hoor) öf h.eb je vragen,neem dan.koÍ.rtakÈ oP met de hóofèLeidei.. oP
r.vrijdagavond .tussen r8.oó én 19.00 u.ur.' .:; , E:'

- BiJ tvdj f e;;htid .roeèr ."g j""àir..o í"#'luls berleÍr of rret'àetiarren ' '
aoórgaaÉ of nietl "sel dus-nóoit naar iemand thuis.. r.eea ook de kopyli

. afgekeurd of niet eens goed door. t,,:a

- Naar LENS bellen'of de ,trai:ringen dgo-rgaqn is echt niet, nodig. Dg trainin-
gen gaan inrmere aleijd dóbri" r.leerii rnëI'bij Ètrij felachÈig weer altijd woetbal-
,.e.4 EpqltFchoenen. mee. BeI ook niets op.naar LENS om te vragen lvaar er

, -...'.t.ïI.i- àèÈraina worat waíÈ dat besliats de tràiner op het 1àaÈsEe íomènÈ.' cewooE-': ' :(- "r 'r^--'nàar r,ENs komen dus -' r: -'r ' r 1 t '9 - ' ' i i I'
'rrirr T- ..: ,,..1 .:,: !, " j, ;.,, (n.'ïí ,it1/.r_ .r{4pi' .-rrt, r. i: .1 ,,\,., i.r i! .-:

Àls ddzd'iegèrs à5"i:'iÈdereerir na!èrèdfa woiaen.'hóeyé'n' we du6-'ook DièÈ'méei-. orurèdig op
spelers -te wachÈèn algÀwe naar uiÈwedsErÍjden gaan? ook afgelopen 

" 
wekeÍi gingen er víeer

slelers op vakantie of rechtsEreeks naar uitvredsErijden toe zondeÈ dit doofl te geven"-
aan de hoofdleider. " rr';Í-"ri \- ,--: ;'-, -'/t

DaarDaasE wordÈ ier ook,;nog stseeda:heel VeeI naar LBIS gebeld net de vraag of de
tralning doorgàaE,rl"voóral op Èoensdagmorgen ,(. yalaf 8.o0 uut) -staats'.--:
de- telefoon' haasE- raiet . stil . ,,. .-r ,:. !'lbrj; I . + ;".- --.--. \.Í . ,-- -!.

x.,:t ' Jli'3Dlt:,ÍÉ ,heet. tervelend'voor. de mensen die op LENS a3I heE werk zLjÍr en bovendien
k:unnei àe de vraàg waar er.. geEraind vrordt. Eoch níeÈ beantwooïden.. , r.:, ..1 ; o j ,.
: : ' ' ,' vorige r.reek Èoensdag maakten wij '.ee,.-, ,fout. Een grooE aant-aI spelers,,van rc3 en c4
kwamen voor niets naar de Èrainiug._,;Een-Fisversland' Eussen Ee:trainer-Fï..ons. triAORRY, SORRY, gORRY "

_ r{ .?: A .7, ö C -: 'i 1 t.tL )

iDe..l,'roege - nvógels", haddenr gehÈ.. Op.-.donderda9. gokteE.we voor 10ot op een.votledige . t
afkèuring, op. viijdagmiddag'krègen we echEer weer hoop m art...'. heÈ moeaË $eI droog
blijven: .ZaÈèrdagochEend. O7.15,uur h,akker en .....;EET WÀS DRooO gebleven. Om 7.30 uur
rbelde: de -.eoísul: ; VeId 1 :was dubieug en zou, om 11-. 00 . uur' herkeurd, worden, veld 2 & 3 ,,

waren-'we1.. bespeelbaai: duÉ , -, . . . . geen af keuringeD. , Tots -.11.. oo uirr was\er nietsi.aan de
harrd en ook veld 1 vrerd goedgekeurd. He1aas, begon het. daarna te regenen,en vanaf ,12.-30

-- I - ".'de.rcrusaanue'



i.

uurtvief"er.op LIiNS',en op velè velden in oen Èaag ook nLëÈ meer'tè ]voetballen. ,rémmer.

"aol a" tseame- diè vöór íieEa naar de velden kwamen/glngen. Daar. vrag echt nl,ets aan te
d,en. zaÈerdag hopelijk allemaa} weer aëul de bak. tt''4 a "'i::'jrn 

à:rr:

. :;:lr1r,: '

UIT- en VERSLAGEN ,rl - r a:1_, t:

n í'i.:':: r rr .o:irlri-":

Í. '[

l:l

LENS D2 - Zo€t trBer DI (1-6)

P.s. Wie heeft de Èokkén var! Jeffry ín
É 'Yr tas. (even ruiken)

N,OB .VERGEB

)

; ,-rii*,,b§l

'DSO A1 . .,.-

Rij swiik
ODB C2
vcs D1
I,BIS D2

, :i'..,

..1" 4_-1' . 10:1
... 5-4

c1

U I T,S L,A.G E N
_ ;t!

,. 29 oktob€r

,, - I,ENS,A1
' i.. . r,xns , cz

- I,ENS C3

Quick D5
],ENS EI
I,ENS E2
I.ENS E3
LENS E6
Lalwa E4
vredenb. F2
Cr.vlieE F1
Q.sEeps F2
RÀS F2

- IE$IS DI
- Z.meer DX
- I,ENS D4
- Devjo E1
- Quick E
- de Ster El
- Q.SÈeps E4
- LENS E7
- I,ENS F].
- I,ENS F2
- I,ENS F3
- I,ENS F4

3-5
r-5

3-1
1-3
4-3
9-!
.) -,
1-9
1-1
2-L
1-1

uihnoÈigen ih z'n weÍk lF 99!aa{., Btge-
Land aa.n dè telefoon voör- egl}-iàir: dei".
SEeen. rrYes, you wall.È tso Play-against
BierEn ?i'. Pau1r" No sorry, not lhe
DieslaI, but we have a joUy DieÈoetr ' r')e

interland werd door het Publiek'al snel
Mini en MaxL genaamd. was heE al zo
donker of was de tegenstander waarlijk
zo grooÈ. ,fa dus. DesondarÈs heeft hec
team de uitdaging aanvaard, maar Eegen
15-16 jarigen valt (nog) niet, te vrin-
nen, behalve dan een schaE aan engels-
talige platte (vöeEbal) kïachtÈermen.

tElV.- ..'t;, Í\... ytsààë.èëi*iàiuo.,ricààgiís,'lp 69 gw.J
. .r:..,-_, .. '-.' '1'.,; ,l , r àde "cà§ccodËëtirie.. Hèts yerschiL in

lENe E3 - pE srER E]. (4.:3) ., -, .. .,,,^ ,.,.1iglaam:+.e+19!"--.1 ltI?"ht-i: g:t:_Pl.:P
4..- Ër. ; ----'' ,*,ir-r.t.: - 'rr\' ti,.. '.'r 2.75imeEer:en 150 k1lo..Dan ÍS verlae-

DE stËR.: Igij hadden niet.--ééÍrr.stser . fdpen f i:, . '?en:meE''1-6-i nog sqeeds, pijnlijk' maar
;;"àÀà;'il# À;Ë;-;;;à,aé ge stà^i . v9rÈ1aa!!aaÈ.--Harcl werken in het team-
ËÏ;;"";;:i'"'t;;;í"1;ËË;ài,;iÈUrià-"i: ' r" Í., bèlans ëriiheÈ:oPzetten-vdn creaEieve
hopen je sne] Eerug c" =i.rr. 

- combiàatiee geeÉt aan -de D2 mogelijkhe-
SÈe! nr 1 Michael 1g a:.e iàË'.Ooel víeer, op -, den tegen eweedejaars D teams, maar heg
g"à"aï"r. i.rirr-iài-"iaelr"-;àtdÉàigaà:'l;,iqr t,'.. ?al iedère wedsÈríjd eroP of eronder
gtér ur 2 €u nr 3 MichaëI i 

'en- taichael l-íjn,. zel ,.m..op. er1. .1.e9 Fooi sqel op ale

t.rJ tlie wg§r op subEiele wijze de ach' ' lltat"t.' ltl'l ''i".'i't ' l q'Í
Eerhoede dichE wieuen te houden met zeer
goed samen speJ., hpydheid en klasse,
ster nr tl de zwaar geblesseerde RicaÍdo
die de pin in ziJn knie opziJ moes zeÈ-
Een voor deze lredslrijd. Kla§se.
st€r nr 5 Ranaly die door zijn individue-
1è acties vriend eu vijand ateeds weer
verrasEe). m9È- zijn paseeer bewegingen.
sEer ur\6/Eafid)di'e het van zijn,snel^;.
heid en.2ijn zitrioetbal ,moeÈ. hèbben'en.
z ich aanr. z i j n tégétr6ElrhdeT.,v.a.9.t' yeet t e
biiten.:...t:
stÉi-"r 7' Maurièd.iönze LinlersPits,die
keer oD keer de achcerli:ià t eet.Èe halen
en de Ëar voor . Èé à'etÈén: :, \ 'i5.
st€r ur g eari ai.ë.meÉ zeer.veel inzicht
en fanatÍsme zicli',o'p elke bal sÈort;- en
terloops ooks nog èe-ri paarl dbelpuncén':;
màakt., De ater bleek een; ÉJo€ide tegen-
staridei "t,e -lzijn dieÍob r-g.voórsprong -
wiat, te komén,, rfiaar dle . door'bovenge--{. : 

.

noemde klagBe tocti rióg mets':'.A.i 3 verloren.
Zeer grotse klasse rrarmen. EARRY

Vgs DI - IlEs ,rDrGeE T€aElJDl (3-5)'

pbor het slechEe voorbeeld van LBiIs c1
(8-2 nederJ.aag) vrilden we VCS afsEraf-
f€n. Víe begonnen de Èerste 10 nin. erg
goed - we kwamen dankzij Rodger voor -
rnaar aI gauw kwam vcs weer op gelijke
hoögte. De\2e helfE kwamen we achÈer
yneÈ 2-Lr het zelfvetErouwen gingr stserk
ómlaag en daardoor werd het 3-L. Toelr
w€rdeD we erg boos èn agressief. we
kregen een aantal kansen maar we slaag-
deb er niet, in om de bal tegen de tsou-
wer} Ee krijgen. UiEeinde]ijk kreeg ]íou-
niÍ de bal achÈer de keeper (3-2). we
weÍden weer wakker en hets werd 3-3.
Door goed 6amenspeL kwamen vre voor meÈ

rrr :' :) I ._'Lt --i\

'de LENSREVUE' ' 9'

a
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Lachen, als



3r4: VCS hield'hel nlet.meer v-ol eE
vaÉ de. keeper (3-5):.' Zo,zie j.e..maaf
week HBs, we zijn bënieuwd.

ÀCHMED & BÀs -,ff'" ï: ) ,r '? F :. .,1

noot redatÈ16 : wLJ ook ltll

T.O T

heÈ t.werd .dÈger want Mtcha
',;', . . bliJven knokken., dan

.;1r1 '7 ) L., ,,,'l

eI sclroot door "de benèn..
kom Je er al.ttjd. volgii:aile

. i !I
thfdsu*ía&0b...,.,..-, r..tl

>>>>>> I

de redakÈie

i. t,3 I ..tr Í

!.. ,'

Onze egaas direkt Ln de'aEre6s
over het woord natacaravaann en om Èe berrijzen daÈ er aan onzè
conaliÈ.iè niets ml.s ie werd.en wlJ meeggsleurd. near een prachtíg
park om daareens lekker Èe Soggeri'.'Délttree damès gingen voorEva-

.'. rend rraE sÈarE en namen aI direkt de kop en wij...wij bleven
ieÈwat achter, U zult begrijpen dè!..è+!:;Èakt:.ék fias, waÍrr toen

-.,':onze dames" uiÈ ona gezichÈsve1d vèidweíriën riaren. atdren wiJ onzeJ. hand uiE en schoÈen een uiEspa:rning . tn,.gr-n. lekker koffie met,' ':_ slagroorn Ee drinken. met warm- appelgebà!:..5r bt j , ooor heÈ raam'' zàgen wij de dames weer voorbijhobbelen,, snel afrekenen, .hand:- uitsÈeken en invoegen. Na afloop zeiden ze dat onze conditie
'l .- i:rima wàs - niks niets geen stacàravaan. ' !{ij hebben het maàr to
' qeLaten.

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

{

í
. _rll

;.iti:r-: -
,:- :Í:\ J:

I,'

,.,i: .

. lenslOtefij aoor-déhigèriiirel,

. afge!àstin§'ían het voetbalpro§iàinà'a ginglook :' ,xir'

deze lcitërij niet doof. Deie.viordt nu gehguden hij- de eerst volgende thuiafiedstrijd van LENSI. ..
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SekÍElarlaat TotorLotto . - r,
(,, nemparman
Tol.: í01749) -í2602\ i'.-i!rr-.'1 - r..:t. '' . .,

EKO: , .r, .i.:.
Evenemenlen Kommlssle
mw'M: van der Ddnck ' i r r' 

-a 
.

TBl.: (07O) 397 65 32
i' r - \. ?. ., ,.. c-' !'

Tralners:

Pgnninqm€sste!
A.H, de'Groot. 1.Í ïÀ 1..-lr: Írt.':,r't^ ,1, - ;-J 5,. ,t :
Tol.: (O70) 325 í5 50 .!i:ir:{.r,J ,.,É.i ,-.\d r . . -s

KONTRIBUTIE BETALING r'T,TERREIN:EN.Kl-UBGEBOUWT. ï
Postbank 33671í Hengololaan 600
Raböbdnk i29924i29. "l ' *Tèr.:',(O7O) 36S 13 14. , r;i .

.L,,.,: r .,ri ;.:,.r!.1{- -_-.- -.,,

Lid

Tsl.:(070)3701 -s1_ ,-
't1rrÍ5 :111 I, ijJJI

P. Bos
Tel.: (070) 368 03 62 :-"r,1

t. l. ), '-"-,ï[-r.;

- y';'rl i

Samenstelllng bèsluur
Voorzittec I

J.M. van dgr Klsij
Tel.: (023) 28 27 65

Sekrctaris:
W.M. Kouwsnhovon
Tel.: (070) 391 2,í 74

G.J. van dor Klei,
Tel.: (01748) 18149

Lid:
P. van deó Steen

Senloren zaterdag
J.C. Ham
Tel.: (070) 367 96 87

SEKO sèkÍetarlaat:
Senloren zondag
Senloren zaalvoetbal
G.J. van der Kleij
Tel.: (0í748) 18í49

SponsoazaÍen. r,
Oe Club van í00:
J. v.d, Lubbe
Tol.: (07O) 323 35 25
Ovedg:
L. Straub {'
Tsl.: (070) 366 06 81

JUKO:
SekrelaÍlaat Jeugd
P. van den Stssn
Tel.: (070) 397 0í 54

Sekrètadaat redaktle
A.C.J. MiltsnbuQ
Tsr.: ioTo) 321 32 85

Algemeen sekr€larlaat
W.M..Kouwenhoven
Bram FrossFaat 21.,,. i," ,
2552 CZ Oen Haa'g' " "
Tel.: (070) 39Í 24 74

BARKO: Bar Kommlssle
mw. l. van der BeÍg
Tel.: (07O) 325 99 74 r ,.,ri

van de REDAKTIE
Lever uw kopij vóór maandagiin:
- RedaKiebrievenbus, achterin de kantine
- Hengelolaan 9O1,2544 GG Den Haag
- fax: 3678862 (tot maandag 17.00 uur);
wijzigingen- tot maandagavond mogelijkl
Uiterste inlevertermijn kopijr - t ,

Maandas 20.00 uur in het ktubs'e]bó;l i(j , '

DE LENSREVUE
ll il.J-l'ïL!::1(--l -i;ul-f i]í:

weekblad van de voetbatverenigindr ieNS
68" jaargang, nummer í5 r :;\. '--'-i:' ' 't

I 0 .november,1 994--*:",i6. :-Ii':,*-""i
1d ,tr H tJ K'O:M:Tr'..:'H:\J'.KOMT

(de 'hetzeu en de foEo)

zoeken.

A1ó je in de erinkelcenEra loopÈ waar je
ook kÍjkt, volop kerEtspullen. Niets
wÍjst erop dat ook nog de sint eraan
komE .' i.,,.
Deze kíndervriend en ook nog ,heiligmantt
schijnt. elk,jaar $ièei - meer Eerrein Ee
ripetsen prij sgeven'' aan. ddikérstman.

Hij lheefÈ het oók.niet mekkelijk 'i'eerst..;:( i
Èerd hi j.,besëhu1dÍgd^dobÍ"àkbiegiöeÉéí'r:i r -
van pedofilie en laEer waren zijn pieEer-
mantnechEeà Eè àwarË.'u t)::1.'.:r: ' I

uÈ:redaktsie geloóft ér.niets vair èni:ihetl :il
wérd diuook óe hoogste t.ij d dàt Èe ide iíe , r 

j' !
Bisschop vaÍt Mira eens zèIf g.r-ngen op -

wij Èroffen de goedheiligman aan op heE voeE-
balveld van FC MIRÀ, waar hij aLs tsrainer/coach
de F2-pleten aan het trainen was.

Tijdens het gesprek'zei de "sint dat hij niet.s
begreep van die "heE-ze rond zij n. -persoonEj e dat
steeds.maar wéer de §emoederen d-anig verhiE.
Maar'oàdanks alles : - *i:;, ,

.í' " I

HIJ KOMT, HIJ KOMT en wel:bii L E rV S

Diana van stsrien fer1r Erelivaridei vo-à,rt -zijn"druk,in de-iweer o..-""r, g=rrrdiot6 'orrerarrgst.
voor tse bereiden.' ul rëèËÈ ei.à1le6'%ïe'r.,Éii ,ae.15.or*;6riek.""'. t.-"ii

HeE. bliifr. r,och\èi2íi'AeróÏiiàÏg.ilïaia".- traditsié en'die moletsen we,metr,zïn allen in sEand
houden íant er ièíaós. jnu* Ët'ïeèl 'te vèel" Eotkloie iin itèaérland:a 5'I:§r

'' ;

ToE slot schoten wij, na de lpaining, nog snet bovensr.aaridel i;;;;; al\sirr{:dt "r, tijzich reibvaardig maakte om naar Hollana1 (LENS) te verErekken.

'de LENSRËYUE

uw redakEie
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2 december zal een ,ll"v worden gehouderr
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',r, in§ekomen stukken
'. l:.È -vaÉ6teIIen noEulen vergadering d.d. - 241 mei::1994
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behandeling j aèrver§Iagen Eeizoen L993 /L994

behandeling firiancieel overàicht seizoen "!e2?/t-e:1
-1!\È.}í. .:;Ertai :í{J L

r.', i rii .l' i. ' 'r
'-::'t ,\!. rr,i,,, ,-' t

a- -:-;,r.
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irerÉlag . Kaokonunie sie C,i

BESfUU.RS-VE,RKIEZIN G
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road.vraag

r-. sluiting
r.q;)l ,. nil

q;'rl; i,ri 1"r,

?y.f: irr ï?t,i. ,ttiïttirt., 
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'...t:,' - -- - tr. .4 1;. d ,., \,t L :

;3 '1i1 qr; 
..r t-. 's- I

zoala reeds eerder gepublicegrd is de .!'_qrmatiekommissie thane doende meÈ het benaderen'À
van kandidaat-bqstuur-slede!. I NaFqn .zijq. eI op dit momenÈ aog tlieE bekend. I '! .! "\li!i'-ir:

*. i ., .t jj :':' ." : '' De stukken voor de vgi§adering zijn vanëif. ' 26' troverber' beschikbaar..'i ilía.g!Íilío:<

] .-.r r, Ll, I .. , Bans , va.Ir
;1. 1:r rPaUl; -va! deE S

h,:r ÀFTREDEND I {q:i,. i'... . ï-, (l
';'': '. \ I
alr xrei j ,l cerard van aËi 'rieii i 'r: ''
Èeen - Wim Kouwenhoven - ÀrEhur de Groots

:f','.0." ;,,o-+', il't,
Ài l'; I t (ui l, 

-19.

'f:!Drijl.:9.

qÍr Jr,i)1 lli iirÍl'i,F . -:!rst:íy: iiLi-ii';:niisÍl

t'i;j-lr irir.' i1í' §ri-.' ,l lÈ ,ii: ;lt,9Cr.el l

r )irl, rlí.i; !ElI i!. i:i:i ,Jlj l.i':]6:.: E :x..ï

wij rekene4 ero! dqt v
Eijdens. de'vergaderi4g

- í.) 'i.- 1

HET BBSTSUN

'-,.. r-'. !.iia f;1*.^{-{ iLï,1,,
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bp..een Éréin; ouó'"oè:.tts blàuvr"- tegelEj e, aat Hirnlit bo+en de
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'r'aÉ1i'Àilbf,rfm.,uNn Eesen k:wàïn:. Nu..iË,;hdE zo dat ruET OOGÍ ontsE.aan is door' 6en'§rap.' Ik wou
:ae{"'iiedit i'e weI eens hoien à1§r.iË uèer naar het veld kwam. HeE eeraEe vrat ik hoorde.was:
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i,Het. Ílas een leuk en posíEief verslag, ben benieirwd wie diE geschreven heeft!. Nu aIle'
ouders, spelers en tràiner,/lelder weLed vrie íHET QOG' is zou ik heiE maar bekend maken.
"HET OöGn-is namelijk .. DE vLÀGGBR vah D2. WilE'u' nu wet'èn. wie DÀT is kom'dan
uËn-r.óèr. tiJr"" "à"i oi . iópé"g. ààt, it tu t i"t mee van diensc benË Ëeweest .' .,i..;' ,
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even reaqeren. Ik ben behoorlijk op mijn barretje geErapt.. nant U dominee doet het. ,' vobiÈomeí dat àIs ii ieti aan àe kàat< worde gesÈeld mén, iich terschuild achter eén
oseudoniem. U moeÈ.tocÉ ÉeÈàr teCerrt. Het is í.] een sooit beweïtiging voor jezèIf naar
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.i : . hi j.,uiEgeEer4.. :r r.. . , i^. :.i + ,.,,. u.Í L, * líir,:lr
,ru .i]oo;1,,àË'à"''stEËi'a"nriàrkerijli'meeí"bntlpàó6ri. eÏ'ias niemand à:.e Èbx'ier, .àodar'wé"de foEó's aan de'nand van ate Oude Glorie'mochten bezichÈigen: op vier van de vilf
kwam ook de persoon van John van der Lubbe voor. Mooie tijden moéEén dat, voor hed -
geweest zijít. _Ze. mak-e_n bègrijpelijk waarom.fij In de Haagsche CouranE ze,qt gat. lijlihart nog steeds bij vee-U-zee IigÈ,.ftaar zijn versEand bij EL-en-E§.
ook tussen de scheidsrechter van die.middag, de heer Ha-ak, en de van beide partijen
aanwezige besEuursleden heerate een opmerkelijk ontspannen sfeer. Dat iE soms we1 eens
anders. Iedereen was Eevreden met heE opExeden van de man in heE zwarÈ, die zelf zei te
hebben genoten van de goede sfeer-in h€È ve1d. De.heer Haak zorgde nog voor een
scheidsrechterl ij ke prlmeui dooï'de'eredstrijd' Ee onalerbrèk-en oin LENs-verzorger Edwin
CoreÈ in de gelegenheid te stellen een door een bal ln het gezicht getïoffen kind aan
de ziJlijn Ee laEen verzorgen. Àan het geluid vdn heÈ kind Ee horen werd die gesÈe Eoch
mindel gewaaideerd dan de heren Haak en CóreE hadden gehoopt. Het was dè enige kèer dat
ik eeri jonge aanhanger van vee-U-zee íFIKE hoorde roepen.
De aaàwézigen in de' beaEuurskamer werd vootEa meegedeelal, alaÈ heE.veld van veeruizee
dèor de gemeente wordÈ onderhouden. Die mededeling kas natuurlijk volaErekL' I overboÈllg.
Zulke velden herken je meÈeenl De voorkeur van de spelers voor uiElredstriJden (onder
h.et moEco ízoals je Èhuis hobbelt, hobbel .je nergens í ) lgverde dit maal geen enkel i
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- RKDEO 8

.. EIGEN
,f . Ton
EÍGBN
EIGBN
ElGBN

9s3lR1C
202 lBERER
963 /R2C
953/R1C
963 /R2C

!r. 11\1" i r
DE B],INKERD.
ORÀNiIEPLEIN
DE VEI'R .;

ORÀN.'EPI,EIN
ORÀI{,JEPI,E IN

:i ll
vrij . 11. L
maan. 14.1
maan. 14.1
vrij . ''25. 1
vrij . 25 .1

LIGGING v A ry., q.F.

DE BI,INKEF.D , seir,rll{9-stra"., tsP ,,,

DE VET'R

:9PoF\HA!;tery t,'' ti r.,'11 t'.'.,\ ;: :i À

L2
t2
11
tJar2

NOORDZEE 3
I.ENS I
ÀDIO 3
I.ENS 1. -'
I.ENS 2

. 
..1" 

!rr,.: . . r, trl', ' . .
ORÀNJEPLETN.l : 'Sl ic-herstraà,E, l1-, ..,,,, .

PÍismalaan 40.
zoetermeer

DrrtíSDAG 75 november' aanvang:79.30 uur ' .r ._i',,,

r. ,1,r.'-r ii rrsj. rÍ r].I.!;

qf . ,,', i

z_.EN§.;:-
.'\t @^ 22ià'ai)'

t
I '\l -. i:' §i .l
,"'. LG rl t ',! :- r '',

- t - 6;!ii..l§-16ji6piyys.
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,;.i'lfrïl,s r'rjil; ïrlri 0{!,9§'I.1.}'".-.., .r..,-,-í É. . bÀ r. .-í,Si , qí r: llj! tixr.,
ALGEMGENIKONTAKTPERSOON en. r' 'J ' ,

t-} *--:
')-',,.i.è.iL

,,':' i.,_
"-"; ! o:jii '

i-'r ' . '

telefoon 391.04.89

de training, alleen op LENS, t'eleÍoon .,.

F-jeugd: Harry ter Linden
rí, r ,r,. .telefóon 361'61.4,3.: Í.:, i. i,ii i ,: ,t-..." a I jll r r,; 1.: .;.,.,., i. \,i

-.-.-i:..-.-.-.;..-.-.--.-

a . -r ,lÍ!tl.Í,:11.-. 'rr_

.('

HooÍdleídeÍ AIB jeïrgd: !qul:vari-ileii Steen, Chopinstiaat 103,i2551 SV Den Haag, tel. 397.01.54. '-
.) t L.! :.' -- t;.(, i'-:,r'J ,r'i ..Jt, .. . !r ; :Íl', r..' .1_ ,rlt.: t ....: . ... l:Í,,:t- i;j-

Hoofdlelder C-ieugd: AÍnold van der Donck HooÍdlèider E-jeugd:
teleÍoon 397.1à51.32: fi ít i.l ïiri \'{ t: fi \tt 1) Ö"

Ruriii VöËdöÈËril, u:

AfbeÍlen voor dè i/ójàiögan: t 45 minuten Vo,iii'àanvang van
36613.14 ,,i, :i, ,, ,.;:,i;. " .

_.I,r i ,r i, r, ,r. , . ,

Vraqen/oroblemen: bÉl in esÍste instantie de hoofdlsíder op!

'ÀiBeii6rivoórt{r,iieàÈtriiden' .Í- ... ' '.1 ' -.!' ::..1i"t :;i " r' ., i ri'.,iÈi' - 'nr':;i-.
;; #Aï-;fiiítïrcfi riÍài;iilt 

'oeïoha 
voör oe vritidstii;a;'tusib'í t e.d an 1 O.oo ufrj bi,' de 6ss6é1ss1l -: : ; ':

i"n6g t oÀiàÈiier. ln uitàrste nood Éos op de dag van d-e wedstriid op LENS, telefoon 366;1i.i4' r:':

(zaterdag§,Vanal'8:P uur en dooÍdeweeks + 30 minuten, en niet eetdeí, voor verzgrleltiidlr,, 
"

i)iy.\í:,

t:

-jF{

e"",JJ

";í: J Í
"r. .l
'li tt '. i''

{, J.,r} ' r. ;r - -:,1 )"
adnvdao

.lti ''.'i. i.

u í.1- ;r i1r. [- . I,^ l "',.,i",,t.i. -L l:].v :

WED§TRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

,órdriila] \ Ní\ Lr
K LENS ?1 i!È

dftal,^.-.

,'i

' -1Í.3
..11'.3

l-- og.s* 09.o

ö,.twclt.i
0'.
0"..-, _ _

oj'" :, .".
o'., (auto) ',
d""
0 (auto)
5 (auEo)
5 (auto)
0 (auÈo)
0

08.0
08 .4
11-1
10-3
14.0
10.3

. 09.3
--. rr'. d
" og'.0

. :;.r', i i,.' ,r.:- .,rii'; ;,..r .r.. ...,{r,. ...
À1 L2 nov 14.30 vUC À1 : uit -'. .'. 'È kleinè. r'oo '.'.
B L r 12. nov\"r14.3.0 ; B.Iauq.'ZwarE Bl . g thuÍs r_.; rrr,i V I .' : . .-
B2.,!2 nov 11 12.00. Te werve. Bl . . ,chuis ,, V..3.-,-'..:
C r 12 nov:12.30 RVC.C1- ,:..-.' .\'. thqls . . . ,.. : .': ' V.1 .:...t.
C 12 12 nov 11.00 Í'lassenaar C1 uit . ... . . .. . XerkehouE. , .- '
C3 12 nov 09.30 BTC'C1 . .. thuis ..'V3 --..
C 4 72 nov O9.OOj,.!yra: rl ,; .1... . . iqit de Lier' - -

ó r 12 nov lo.ls.rsahipluiden ni ..'.. . ult .,.,:..; ,schipluigen
D 2 12 nov 12.30, Naaldqrlj-k'D-1. . . qit. . Hoge Bomen . .
D3 12 nov 11.30 . Quick SEeps D2.r,'.. uit- - '., Nijkerklaan -.
D4 12 nov 14.30 :HBS D4 r;; ". thuis ,i. -.- - v3.. - -

E 1 12 nov 11.30 Tonegido 81 . . uit. . Rodelaan/vbg
E 2 . ,12'novr 10.30' HBS.E1, ,:.,,:.r-.- ,. . ,,- ui§r... DaaI-en BerEselaan
E 3 12 nov 12.00 Schev.eningen El:r uiE - -.. HoutrusÈweg. lr.
E 4 12. nov IO.OO fÍVv E6 uiE . - Hoogènhoucklaan -

__: 13 .3
'jrr.t

1a'..

t

auto)
auEo)
auto)
auLo)

0-.
ra;

l§IÍ11:r"

uEo
uEo

0:

0-'
o,i
0
5r

12.3
ii.1o
Lo i0
7):-3
09'.j0
09.0
10:4
10,. 4

Q,'
0".
01;

,Ja'17.

-t íit 1'

L,'- ,' ." ,,V 2 r,. o.r..':' I zuiderpàir' a
..:' vredenbtrchrreg
I,:ï . | :v 2. '.'.,::
I ,.',,. ". V'2 . .,lx r"

\
t.

s

-rI i-. 1 'Ïlr -.J I r+r
rt'' .'r.! .l!, I
it,i.- ,:l l. I i' -

Ehu
UI

'ut
thu
thu
Ehu
Ehu
Ehu

I
t-

1
I
I
i
I
II

s 13.0q r. RÀs, Er.r..: .r.
- 12 .00 ,. wP E2

.,j 1I.00 ,,.vredenbUrch E6" 13.00 '- vcs E5,..- ..' .'. .'.09.30 HBS F1
09.30 DuindorP sv. F1L'1::.1s'-' Vtos F2 -:.'j '.,; ír1 . 15 ' lrÍSS .re .Y ,: :.:.r

à íí:.' ,.:rfi 3i...,, _

E:RHED,EN:.,,',i1 .

1?.49v
12 nov.
izl'irori
r2 hoï
12 nov
12 nov
121 nov
12 nov

B'IJZOND

E 5:g 6.,,

E8
F1
F2
P3
F 4.

)
)

,t

:1t.

I'

traÍ.-

t
I
s'
s
I
s

)Ë
91. :

Aè LENSNEVUE'
'1i ,-i!\ 1 i-,1 ,:i

,L.''i .. !." 'l i
-7-
''ö-
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.ng3]r-i-]ïi,1 F=e l.t( E u I D.L: y ! :l-.af-- 1.,'i'{,,j .'.rn i.j.,

Bii Ewilfelacht.lg weer mogen de spelers van D3--EIE--84. Vr§rF 08.00 uur (niet eerder,
wair dai weten wij echE nog nieEÉ) naar LENS bellen (3651314) en nergens anders heen of
i.,"n:weOsrriJa dooigaat of niët. Moet Je vooR 08.00 uur verzameléfr dah-.'iit'. ei .nIëE§ ïli. i c
andels on dàh qewoón te komen. De spèIerg van À1 È/m C4 di_e TIOOR 09,00 gur.noeEeq lr:ri.rt
vërzamelèn mogén ook naar LENS bellen. Verzamel je echEer pas UÀ 09.00 uiit '- zet dan de
w qan 'op INF-OrilHUlS..i, '.o" :syl 1i!iÍt:lr,i;r' - 

'._ .li É _,:v §ti.,r/. .t,.ruei.:r
qB,'r, I::i'Firr,i :er SC H A D U W PR O.G RA M MA 7i.2.1,'-

;i,*'lirl.r ,-r 91,. i' .)r, t-I..-l ,lh .l:,ïarii )1,,X a; .;\ i,!rr;:r íJ r, l"ie,llrl,.i I

R.ii aloehè1e ' afkeurlng. werken we deze week een atEernatÍef progra[fta af .- Wé verwachEen
ar,ír sËetEs en leideis met bij zich: sportkleding, trainllgsPir\,'voeEbal-- en sport-
sihóenè". 

-S, zijn vele.alÈernaLieven (lenkbaar zoa18. voeÈbalIen in heE. Zulderpark, op
heE sErand. verhard op Kwiek Sport. in de zaal (aIIeen voor E en.F), of. toch,ergens.een
rresrrij..l -spelgn-opshet veld of .op het. kunstgrrg?.. .G9ï9C1 gYet""I,.::k:I+,IS."*?:,+,.*i"?,."i,
komen hoorrll$l I,j,qf .llcrn;,,,i.:-, r;, ,,tÍ- ..tt:rs.:.r,,,r!::!.,;: ÉíÍr )uí:l;;-r,)iij !-i ..rli-lË.-:li ,,.,ro:,i -

ÀÀ'IVÀNG E[ÉÀÉ'ÉI\ 'su 
i.),-í .-,ir('] ...1'! 1:] c3r]j1 .:r " ;. ;.. .:1,,n! i, n WeZefm.ffgo.;...ir:r11.;y; :

o uurdror[ENs:À1;BI .en 82 6r;.,.c'r!,'h,!E"f i,:f]::1- .r'.,.ir,tl- ,+:.19-uuj:.rr..r1,r.rrj1..
0 uur LENS C1 : CraLnën II'Ju uuI
O uur IJENS C2, C3 en C4 : Erainen 09.30 uur
o uur LENS Dr' D2 en D3 

" "t ;''lT-tilÏ9' """" "'-'"'1'o':l'o''ï',t1,'-'.r1r',rur"
De overige e1f Lallèn. zi jn E-èEKEq&INS ,..v R Ii, . , ..., .

'' i.v.m. dè binnenkomst van SinterkladB op de t..v
6Ar-í1:, ï ne , U"},à-Ji [.iu;,:]r " i-0(iFd!(ll,lÈ'r'+ilIk'.t "

13.0
11.3
09 .3
10.0

G R O T E.. K L U B A K T IE.>">r> afselopen zaEerdag had eigenlijk iedereen zijn geld
óf de iieË v8rïochre' rotdn' óetè" inràwerèn àö r,rus. lteraas: ondanÈE idàE' iècléieen' geberd
werd die nog ieEs in zijn bezlt moest hebben kwam nog nieÈ alles terug. Dat ls Jammer
uant wij zoíden. graag aue'loren verkopen. .' ' rl ''rr,' '); 

'1 
Í " 'r 'r ', t

oé trekkinó vai de GROfe KIJUBÀKT1E is: óp 17 noïembèr. Alsiiíe a.'É. iaEerdag. a11es ;.
terug hebben kunien we nog eeí laaEsÈe poging wagen orn oók ?e IaaÈste .loEen.te verko- ,:'

Éen. Niet. vèrqeten dus om-a.a. zaterdag àl1es-in te feveren op tENS. Een voorlopige-tuàsenstand .vóor de meesÈ'verkbchte loEen i9: ' 'r" ' 1;1r:rr "'r I c. -.
v,-'l' -''1""':' t""a. r) Michael v.d.voort 'vàn l,xt'ts D3 met ]'?9.Ioten .''- vJ. .j

' i c''t;5i 'öèniiiàl+.àlècéàn 'vàn r,ENs cl'meE i28 roten 'i. ' !,':-. " -'':'. 3i : Percy Dahoe ' van LENS C2'meE " 58 loten I r'r''.: 1':
'. ''r- ïi':' 4i r MicruèI Guèrrero 'van LENS-E4 nets 53 loten 'a. r:,-t : r

'(; :' 'i t{iÉhael v.d.Heijden van LENS c1 met fràs loEen +' j ' ',
- .,; 4l . 'i 'lt'tu : .',,. a'-.'. ài'.,. -., :.., ;, 'l, , ':,.

nts 'Oe. 
numàèré:ra en'S'i.rà§.een làatsEe eindsprint in wilIen zétten.doör nog meer.loEen {

Ée verkoben dan kunnen zÍj 'àicfr a.s. zaterdàg melden oD LENS.':r:ru " '" !v'i'r t (
. .''.', ':; .-. :. ..:.lr i.t- j:r ,r":, . ir,.r_..: -.,.-.i !.j ,r I

DE .f E,F P.'E R S - T R A I N Í ry G E/V,,,;'j;' àè keepers van r,elli heblien.deze''ireek een'
sgencil.gehad *.u=op prp-ii-"; iiààr rrutt"", ze op lr-us. verwachÈ.'word9{r vogr qè 5eeper;
stràin:.n§en. .Èr runàei: "ïu §eeln 

'misïerscaíden meei ontsEàair en 'boVendien 'hoeft ' er nieE ''
màèi-gàbéra Ee-l worden ,i'ei Ëé""tààg ói d" É"".r".sErainin§ doorga.a!'. (, :à Ir';' ,t i
ELFTA;,L / TEAM F O .T O 'S ,rrr» van bi jna arle jeugdteamS is n9 een foEo gemaakt. ; ;
sommige fotó's zijn aI aan de leiders gegeven en kunnen bijbesteld woiden. voor Il. i,-"
per sÉuk. Er moeE wel direhÈ betaald uorden. Àndere foEo's zitten nog op heE rolleEje
à*à"i nog van een aanEat ieams een fogo gemaakt moeE worden ( 81,82,e4,83 'en Eg ) ' ÀIs
deze gemàakt zijn wordÈ ook heE laat8te iolletje. weggebracht en-:l(Yjtr-teÍIr 99\ *?e,tfo"t9i1"
besEeld gaan vorden. Nog even geduld dus'.

S I N T E A K L A A S F E E S T.: OP LElVS ,'i"' 'nàtuurlijk komt ook diE'jaar sinEer-
klaas vreer. op LENS met. enkele zwarte Piegen. We hebben op vrljdàgavond 2 deceÍÈer
afóeàprokén ËéÈrSinLetff irà-s . ,'Hij .rverwacht .aI1e F-klassers dan op. LENS. .De. tekeningen
dié hij alvast heeft. opgesfuurd- moeten uit.erlijk 19)november;itelu.g,zijn' op. LENS. Ouders
zet er even enkele zinnen achcerop over uu, zoon en geef de Eekening z-s.m- aan de
leider van uw zoon. HeE SinEerklaàe feesc, is niet. rbesternd -vÍpr' -bÍoeïE j es eq,zusjes. voor
de F-klasgers van LENS zijn er geen kosEen aan verbonden en de sinE heefÈ a1 laÈen
weEen daE hij voor iedere P-klassers een.leuk kadoot j e'.-heef E :. :.'-
gevonden. . .'_,.. ;; ,.---',a3 .j- ,l:Ii.

SPON SORS >>rr>íl'de toeschoutveis',. van IrENs E2 enl:84 hebben het aI een paar keer
gezien maar wij willen her roch no§rëveri inlàe LENSrewuè' véimetdén. In navolging van E1

ÏFirma MusEerd) treUben nu ook IrENS E2 (Simonisr vis goed voor u) en LENS 84 (NI,RÀ BV,

ï '.'1' rr ; ,. -.'', ' o,1.i

8 - ue unsnewe



Í:i. 1"Í

) ': 't'
rí -i Jl

, ,1r

agrar.ischl loo4led-ri,j f)ri mobie'-Erainirigspakken ónrrrungeo. Nafliens de,spelefs' en ale r -,: .. i.,

J eugdkommissie:: spreken;,yrij sbiji:.de_ze, nogmaal.s onre.alank u1t;:aan deze-grulle.geverÈ.. :F.,Í
,.,i:t.,Jongen6 -doej-voorzicht igJ neEigéze,pakken qranE dan kÈruien wijier-nog làng plezlEsi,;

van belerren'.-r Helaas':.i§'rhet). tot iop 'hedën , !9S sEeeds niet.l,geilukEÍom -zulke- eponsoig Ee , r
vinden voor LENS À1,81 en Cl . Ook deze elfEallen zouden graag tralíingspaklien willen::.
bebben. Gegadigden kunrien kontakt iopnemee met Paut v.a..,§teei télefooi:-r3970154. .:'.,..;

ToERNoo>Eyl.uiS!'F:!>,>>i>.ihdÈÍ:is?-niisschiebrylï;Jïr;,;;;it'i+;;-irl"àar,,
Ehuisto-ernooie4 biJna -klaa^r. e4 ggk zijn er at vée1 uictoèqnóien. aarijeriomen voor onze
j efgdt_gqms.:i Een vootloDlge.toernoqi]ijst. hangÈ in ods klubgéboui{ 'ÍlaasE heE damesÈoileE..'NoÈéef: ze.altasE in'derag.e.hda'q, De lijst zal zo nu en dan aan§evuld woiden dits kiik et
over éen'a-antàr'weteh hóE-'9è.ns--orilrÈet-is bij véet verenisiri§ei af'seUiuiÈàfiíi àiÉ"aàl
thuisubeq[ogien sespóàsqia wordeà middels heÉ beschikuaai-stér ren 

"Én"àÈ 
ÉàiàiË iÀà.ï.

Èóernoöièii:-Natuurlijk'kan.diÈ bi'j" LENS ook. i ? ,'.t-.+.r' 
titi,..t2r:)r. sr ,IÀ19",t,.i?.?f 

:rer'weéin aaii kontakt' 
.oe 

m:E PaYl'xrg'stèeii.. ,i"rlttl,, '::''.'
'rli4i':i5;al***ï****i*i**i**ï*i+*i**i**r****r**ii*iririri****ir*rr*ri itttt,.-.

r-rC,',1"1. c I r....Jlr. .,.i .J- Í,i.;1?,-rpr-j 5ri--rL.. ., !t-i i ó,, ., ,r --i tt!r!.i,
..1r) .i.n fl'r'tr:lt . f t ÉrriÍ..3 Í:l.'rlt. ï . .. ,. :, ; r:r

Een l.e.kkerzo4r]9lie, , dus,a1-.Ie .qeams trde weir in. op yel4:t -en 2. was. op .vrljdag iefei
een. cros.qwqd_§Eri jd geho-u_den... .Er zaEen tr,ele sporen iir. deze velden er-l yeld t waó bli de ;
ingang- helèrBaa1 omgeplo_eEd.,lraer jqgq. ÍllochÈ de pret nigÈ g{ukken-:.,.r . 1,.., I - . , , ?

t",irí.rl -1 :'ll tj4,J.!O..}'J!, j .', .l l:,' -.'L ., - ''.r'r ai. -.i,j ! .., ,, i . S
.t:r :Pe ;hql-in9g]. l[rgen:,helben nieÈ bij alle teams de. jq+gle reeultaÈen 'opgelevercl. l{el_

moe! ons van, het hart dat,. somnige . t.e.ams zÍch wel heel makkel iJ k..ngar-een. ndderlaag ,r.1 
'.

Iat.en - speJen.., B-i j qe..+. acht.ersEqnd ggqn de koppies snel omlaag, er riordE snel gemopperd
op de . sch_eids-f e.ch-lerl elq j.t es§!. ÀI'Ies wat tlree weken gelden goed ging/was.ig -nu.., ., a,.t,egatlef -.Kom op, boys.,.4orr-wen op-s-tropen en ,,knokken" met' z, n a1len.

- Í::j'J*. _.: J)ir: F I .-.. ,r, .;ií -.h ,1a:r íÍ-: f .' ,r:iI - 1.!8.s,),. ;,:r,..r.!r fil .r',!ï 
"',. Dp.:meeqF ipos i.E ieve,.zalen val dit., weekend waren'dè EÉee À1-àpelérs àchter'dé bài.

KLÀS§q, jIE-ROEI,_e rJÀCRxE. .:tÍigr. yolgU , juttig, voorbeeld.? ,1 .,. ïriBrr ,,,,r J:.-,1;_,* -:iI, ;r..
ë., l'r--a'J i,."' i -t"ïi;_,ir .. .t! i.,ti. , a; .',t,1'.t, , -r, r-r]'t 1!, I..\:rjr, 'd 

.1.- i...fl .r.j
. .,,Ook, het,vieren vèn gemaakte doelpunt.en bij.DL en C2. vie!. qrg 9.p,,Í,Iè.zagen de ..,,i

Brazi-Iië.- saÍrÈa.r bij pl- en gé Pivre w. [ooydonk - du ik bij C2.. He91 ,het- lqam vierde feeÀt..1,
Zo hoort- heE óbk. Nu over'naar de I,IT- €n I/ERSLÀGEN ,| ^.,,í à.- 2..,-l rr .r.. 'r^ '.'.,, ,..1 ,

,riwrl;,, i -{i,i,,r !IIít,.;
,,.r ;i..Íi,! I .ö ' ,-i,':: '

ÉÍ9Pí,C i

IttT-ei'VER'SLAGENl, .1 ,,. - !t./r, " ' r;-:

lí ..1 1 .':.J' i..,§ ,i,i 1 l
:.]

.'J j: f -, ;-1r,§3! r..1.;

' 11-i':

i-i_aJ è: '..r :. -i.i -r :r..
r'.;Íi: r , -';r 'r.:i: .- i r'. -'' Il ru

í' il

l, i i.
-Í

'I:

l-

iL :;i
n!:',,1 l . t.\ t." -),
1í r. r,i ,.titr {:.r '.
:.i_ ' - n'ltrir "

,.r: ,r -' "{ i;.''.'

.. ..: -. ciit."lr r,t:
F1.1 t. fL ,:.rt . , i

1C )'l

:'.(i4.i.JÍÍ iÈ\,i,;r.:. , J. i

r, rl

,)u

..rlr.i,jYí. I ir
1r''r: ;.:jr:;- Í. ,l.itii Í

-.rí ii' ,§ * l.:r.,: 'r.,. *
'ii?f': 'Jt' 11 1 1 i:l ' ,rt
:r; :)ti.!, i (rl,]:i.! í'!i.

U I f S L A.8 E:N-t í...:. 'j' :
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. rl..'r j._ r,,- tf., _: I rr r n .t
Een belangrijke rredsErijd was dit
LENS 6 en HBS 2 punten. Bij winsE mee-
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..1 , - ci'.,'.'.,: 
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draaidn in de middenmoot en"bij verlies .i\ tr 1l Éqhe.idÉrechter:.1ter keér glngen. Komende.'.Ë"
naar onderen kijken.'Het ÍYerd ,duidellJ k"n,r a{,,.zaEerdag .Èegeh .Naaldwljk nog 'een .8chep.-)r.
heÈ. laaÈsEei éri qit wae, de schuld vaà CIi.',' r r1..1:Je ertirovenr op:eh:idan zitr.eï lmisschien
zelf..r HBS ,begon fdllerien.'kerÉm:door pei-'r..:i. r'r]--we} één'of -Èrrèe punteni'vóoÈl ons) Ín.^i -i '
goonli-ike foÍUenr Op eenr2-Oi voorEplong.:1Ji;'.e'ïÍ-r,.!::ji 1"..' .'-. 1,r,t t!:. ifr ai{1 ..:'-1:.r' ï::jFI'..
slechES de 1ààtsEe x0 Éiri..'vrarén tuoor .,i,r, -r- .IÍEl!..o@ .ti -:,;rt rÍi'i.rín ;!i\r. ,tr,È.t.-i., tr(!.::
I'ENS en Eoen scoorde SEDÀT 2-1. en NÀUg-
HÀD,ibijqa 4:2.r:.'.' . iet :t.; \Bi;i È..r.,Tr ..-:r ;:r"i:Í , --CrctEtrltst El' - LiE!ÍSi E3 (1:{)' (tiltf.}ti ï

^-',.:-. . .,. Na,de.-rli6È _zou. LBNS heÈ.,._ .i ..À -,. - . .' ,- , ï ! r, r . x . !. , . . ,.r.i:
..éÀË. qaan' rettén ,dàchEèh' d9'. vele Leu- ,i ..,, ...: Gelukkig vàs het, .zo.ve.-r. Aat de wim,.rón:cil
éioestÉouoéts í: rieiàas- wëb .diÉ nie!. hdr'1, -", ." Jan LENS uiÈ het. gip-s ''wae 

en .weer nóchÈ:
àevàI.'nr'weid te'iweiriig"bvër'ge'speeld en. : -'.i .voetballen. ,Lennard $iJ ziJn zeer biij .,;.
Éet.söe1l'werd të--c,iinisi..verlèqd. . HBS,.' j...r r.ï dat.-je. wèer',beter benE eh daE..Je.ons,;.,., '

pioiitèeÍde en §ëobrde-3-1':'r,ENs raakÉe '-,'kanltàte,r1 genieÈen.van jourg;harpe -wei:. 
",

aeirrit.eerd en haalde zlchzelf' helemaal ,r .. <. . Èen op het.velal-.. '.....,^'
íiu de wedstriid. -Íoch werö het. nog 3E3 '" "' Teiug -riaar de sredsErijd,
(RAHÍED) enxk4èegÈDENs, nogilkansi op .d€. r *;' a +,r r - C)romvtr ië! blgek ^ de ' eersÈe, ti-en+minu"tgn
gelijkmaker, maar gebrek aan overzichE. aardige Eegenst.and- te bieden, maar"'toen
ierhinderde dat. onze nannen eenmaal .warm waren gelopen'--. ,::;; f i f,, .r ,Bgrí I 6rinbdige-- neddilaàg.. r .r.. !t, krnani CÈbÍnv1ieE inieEr mdér' aàn'dé 561-. r..-i
snéi vérgèEènj' àiaàr riëIÍ nbó-ëveri iradÉn:i 1 :'Í I Door.Y,éer zeer góed terdedefÍngéwerk eh'
ken over-de gemaakbe fouËén.' zàterdàg.:'tc í::' a' ovèr§irel :hèÈben,Jul}ie CroÍirvtiet 'iat.en -.
RVC : de koploper. Doe-je best en wie zien hoe er gevoetbald moeE sotden.
;éeE. r,ENs "èz: 

-tion afgdÍóËen zaÈérdag'.'ï Í'' r' !r 'i:rÍr' j:' rn dé èdrsËë'héIfE werd
tàctr oof< van RVC,.C2 .::SURi,Ri§B . 

t.t Z a ii lrr ;,'1 i, het, O;I v,ooi LENS eri diE bleéf roÈ aail .:-..-[ii;.1 ti :., ..,,,. .:..:- r' Í3 ,r..Èj,i ,, . [ 1 . ',r rq' : de rust. zo.'ifn dé tw€iede helfE 'wèrd het
EEN TOESCHOUWEO.. '.6rrfg I r-r.? rr.:,I'p r'r t;, y,' " ,t- al snel^'O-2'eh'O-3r. Toeà:vlasii.hèË de'"tr rj,,

.rr{,. :, 's i.rt.- ,*. d}{í,.r , -beurE à'rii hér,Eèhèirié wapen ïàn eidiij'Jr.:1
I,EIÍS Dl rDreà.E TeaDr EBS D1 í2-0)

^:,,1 5ii rir 1l: , _-r . r I, - r..:, r _)u _ :.:./ il r_r .I ,
vlieE die de sEand op 1-3 wist. Ee bren-
gen.'Klaàse gedaàn gtISe ' daindl- KorE er-.J

Na een goed gesprek meE Raymond en Reho t'r( 1' I i ne 'eerd dé genadé gIag' u rÈÈeaéèld dóà'É':ï
iÉ'lwaterloo' begonnen vre.meE de warm in- onze mannen. eindsEand 1-4. vo1gende

iei: trokken vie onze '- r-'ueek Quick'sEèpb zeg hèr wöorE en komsuP
'rheïriöe", óhitr.s ààni ,í{e'Ètègen ,làsrtoen viiè.klàar'Èa

iqe .'

:-1.J.1
:i! L.haar diE. zeer rE.léf ' en goéd Epeleídéspo

lz\.rarEe Kraaieni op bezoek en heE le I .'teafr lkijken r-r. l
krrartierEie beqonnen we sEerk met een
pàuirà6èróoöiïóeË "arè- öa 'riiët' tegei dé "tsi'Íl.)i ÉNutt'r'':*+' 'f :t r:'r,( r

Eouwen kregen. Hec ging zo 30 min. door.- naymo-na iei in de ruse höe
we moesten aanDakken "en ,zo" deden, we \dat ', t
ook. Na 20 min-. kreeli;.Ak1a"'he'bal"en' ' '
gaf hem aan Laurino, die schoot. hem Ee-
gen de voeE van de verdedigel van HBs en
ging over de keep.er zijn hoofd in de
kruising. Na s..min, krèeg Louríno weer
de ba1 en hij"'schooE achter de keeper.
zo zie ie óaar.l-.. Dream Team bijven door-
gaan dan.win jé'altij.d ! - \
ps, *r"oï:ï'àiï.i',t, à;':u.ÉiÍ1,,o*5,.1'.i,
ps 2 'ïRÀyMoNo=íès =bËrëricíÈe&d iiaËénË-- *

D1 + RENO

'' l4e moesten Eegen DHC, ook een poulewin-
haar, dus wlJ (ouders) dir wordE een
pitEÍge wedstrÍid. Màar onze iongens .

dacht.en e, treer Ee makkélijk over. Bin-,
nen 15 min. stonden $re o-z\acèger en.zq
sinqen we de rust Íu' l""i'\-+-'* 'r -ïÈ'ièEri'-. - rk denk dat '.ii .nnep-talki'
vèn de Erainer kregen, want'2e gilegn
er Eeqen aan zaLa ze het normaal doen.'Er'weiden mooÍe doelpunten gemaakt, - De

'*erriOOÉtand wae {-,Íl . Maar als ju}Iie de
Ie heltt nét zo geepeeld hadden als de
Le, dan hadden JuIIie WEIJ GEI{ONNEN ! ! !

EEN.vÀ§rE sóËónmft l'''i ru
rrcg nr - I.ENE ra tg:à -
Hét was oDze 2e tled§trijd ln poule E4.
In het. begin uas VCS beter. maar toch.,..
maakEe BÀRT L,: r-0':ze ikwamen goed Ee-;'.
rug 1'1.' In de 2é helft gingen He ge-,. ..
l{oon door, dlaèr t'oietl was vCS sEerker in i
de duels. Met. een beeÈje rommelen ach- '

terin kwam vCS op 2-1, maar door een .,,,
nooie 'voorzet. 'van tEX kopte S.. BoUÀLI .
iD en kryaqreD we !e}.iJk, VIar voor 'c,ijd .

- scoorde de Eeqenstander 3-3. .. r ..r' - Toch een qrooE komplimenE'
voor jult§e boyg l.!. volgende week Ee§en 'HBS en dan zijn. de 2 punEen voor ons. I t

eEl El Í4-e)

:iÀ*ti.1 í r ltri\

ÀCHMED. MICI{ÀEL & MOUNIR

noot r€dèktle : Reno'Je uitgeleende pen
kun je afhalen bij de redaktLe ! , .,..

LBÀIS D2 - RR§V!Í:DI ?'ó 
jz 

r !,.'t'r

,Jonqens werd uàt ih óe'Ïeersue nerrÈ riiia/
0-2-door vechtvoeEbàI i-n de Eweede.hel-ft
liep de EegensEander toch we] erg gèma}-,
kelijk uit. fk.moeE zo!ísl de keeper als:
de achterhoede "een .compl Íment geven dlg"
bleven zich vetwërén tot heE laat.àEe - ' '
fluiEsigmaal helaas moesE ik ook hierbij
constateren dat heE h'alf veld nieE vaak
genoeg Èerug: krqairi zbdat de'bàIlen die
weg gewerkÈ. werden vreer 2x zo snel Eerug
kwàmón . 

"Het. pos i t leÍe. rvari .heÉ.spe} riias, -t.l
dat jullie niet Eegen elkaar of tegen de

: : . t' ", . - i . ' Í irrl' . ,!.1c'.,''-';3 !' ;'r
! F ,:rilit- i ,- .t', ljy.r.: (. ,"lrl .;. ,l '.-41!

- 1O - 'ae utusatwtr
Q - li)''J ';'tl!. 
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'SsdoÍqn zaalvosttal Ovodg^: .. ..1U11,..ï -t i.l.
G.J. van dor Kleii L, StÍàub ---- " --

rer.: joiz+st'i ai +9.j ?'1í:Àr-Tïi'.:iöiol 
3'66'O'à. sin r!.

lf;,Í ljl,itarrl l,; ,fi lii§ na?ÍÍ..,..\ï 3l tÍ. r .-.:r, ,
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iJ.c. Hom mw. L van deÍ Berg ." )
T6l.: 1070l,367196 87 t r,,4.:Tel.: (OTO).325 9974 ,^.: , , -., . ...:.

: JUKO: EKO: ' ' '' o1 1;; '' ' ';È. '
'siiiàËda*ieugd Ev.Ír..nontsnxomrnl.de
-P:vàn dsii Steen - n der'Donck -'-
Tel.: (o70) 307 01 54 Tol.: (O70) 397 05 32

AlgEmé€n'§.krotrrialt L'. Sektota?:Ëat,Joto/Lotto lfí i

W.M. Kouwsnhovon G. Ksmp€rman; '- ï'i.jZit; - 1ir.:.::
Bram FÍosstraat 21 Tol,: (O1749) 12602
2552 CZ Den Hasg
Tsl.: (O7O) 391 2474 sPonrozaken

D. club van loo:
SEKO SslcetaÍqÍ: J. v.d. Lubbo

,ssriorsn zondlg ",.,,,..*.*Tel.: IOTO) 323 s5,2q ., ... -,.

Ssmsnst.frng be6hrur
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J.M. van dor Klsij G.J. van dsÍ Kl6ii
Tet.: (o23)',28 27.66 i'ri.':i Tètl: 1o1748)' 18149

' .. Í i t ii i( ii! 'J -\ ".' r: r ! .rlr -r'n'
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Tel.r (o7O) 325 15 50
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Rabobank.129S24229 Tel.: (O7O) 366 l3 Í4

S ékrgtaÍlaat isd.lda
A.q.J. MiltenbuÍg
Tsl.: (O7Ol 321 32 85.

J=:lJ lÉ'-ii't;L._

Trainer.:
. Sdlkdà .ond.g
f' Boe
Tsl.:.(O7Ol 368 03 82'r. Í

-, \..rr r i ii..J U-.r- -!: tu;r i--

''.1'

Postbank 336711

van de REDAKTIE trltï(U.
Levèr uw kop'rj vóór maandag in: 'qtï r \'v i
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- Hengelolaan 981, 2544 GG Den HàdÍ, ' -'
- fax: 3678862 {tot,maandaq, 1.7.00-uur};.. -
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DaE was de viaag waarover uw redakEie
zich de afgelopen weken heeft sebls:".
Kinderpret is naEuurlijk plezter - màiien,
je parEijt.je E.ralnen. en je sredsErijd'/'1.
sDelen en daarna heE lekker qezelliq
màren óp lEns. n6è 'kiiiaeièn-- àac óp='Iat{s'' r''
doen. . . .daarvoor hebben we een top 5 voor
u samengesEeld : :

. i;. _ [Àl

_1
---'

- , 'l 5.

-4
-5

'Op heE eersEe gezichÈ is er nieÈs aan de
hand want aleze Cop 5 is do1le preÈ; maar
wij krijgen de indruk dat. de j eugd niet
meèr weeÈ/ziet. waar de tlsE tussen

'',i,:, r.,s -. '. B 1',ï i].t'{'l. :, versÈoDDerE i e
"t:.:i : "EIrClCerÈ'l e

l"i.voèÈËaliën.iri de ha1 . '1. 'È'
. ..ti ,.- ir , . r1_.:r...:qr

, i.,:.voor neE EruDgeDouw
-'j', tàiàr"ààrÈai'": 

-' - rii' +

- : buiten doelschieEen

oo leenE
fte:irm E,E .gp-el,e^Í} inaar daa

preÈ en rranneer heL' omg
disheid.

zàal LwaCbrl

gEens
Iààts. naar. balda-

R
íl;:I prl .r

i
1 qedoon\ weq..niet . " De, gevaarlijksEe, plek was weI'' in aë'Ëceíèrrtàinéi' tóp zordein. .bij tikkerEje

over Eafels lopen e4 daarbij stoéIen omver-
,l §(j§i6rí::piàEèni'trë3lielemaalLriieEreens :.meer, maar
'.. hèÈ:agebeufÈClyPLí}3 t Íit1

Binnen .voeEbatlen kan .ireleens gebroken ruiten-'roplévëidn''èri bii 166., ÈaféÈoetbal ia heE modern

bestsemt. iIe verstsoppen in ae uèscJrirskamer kan

om de bal door de kantine Ee smijEen. Hoog ge-'
not.eerd staaE. .ook:eimee. t op)l iemands.-Fpof.d ,s.legI.iE ri. ...,8l!.f\tíry Ël Èii:: r.,ifiJ :

Bij t'e!,doerschieteir r" ,,ur,r,r;iïi["i,èclaàt:lt:iÈf!È]è'o"É\tàe LichEmasÈ, de resenpiip or
dakqooE heE doe}. :

DaE hec )atï"U}$tp" tiÈ»ïfàï")E$';àïè"JàgËïfr,,Ëffràï.* ;ii;im';:ïaifrËi"ílihLLï no"r.:.
.zittsen meE papier en kleurPotloden. ook een televisle, .waarbiJ de Jeugd kan genieEen
-van b.v. "fètèktds", Eerkt. prina. Helaas,' IrENs heeft. er.wel twee, maar ..--..

In de griJze oudheid heefE, volgens ons, LENS wel eens een klnder-crèche binnen haab
muren §enàd. Misschlen iet§ om weer Èe doen ? De naam hebben we al n.I. rDe rENsgup-

>r>>>> -ples " .

I

è

'.ttdfïr?)'.'- r,,
'de LENSREWE'
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we beseffen we1 degelijk daE kinderen de grens moeilijk zien maar de stap naar
vandalisme.ris.erel erg kLein,.trinE het,-Eoi1et. onder laEen lopen;..glassrerb op het veld o{
oà'aen t<ap'cit 

"qóoten, 
- ótsbru*'vàn aé Fr,rppERrÀsr.. (ziè kopyXuu«o) ]l,hiladlrén van- plantën. iï

àtruttenl de-dou'che's,'ih ae kleedlökalen aan 1adéii sEaan, AeÏfràËcèririg slöpèn' ériz. ' Ís -'
natuurtijf puur vandallsme. 1..14lf..ie,, \ ^ \ .,,'

Nu kan./moeE.Een zich-alleen. afvragen, ziln
jeugd ?... oflmisischièd tiëllvotwassenen meE

I ï.:r, iÉl' 'r:i àr. iJlt, :!..r'3.,j : ' rl.:-.: l

dit echt iKINDBREN ir? .(:':'{ is heE i.de.-oudere: ' r- F ir 2 ,..,,sq4o), t .,! . .!. ..r0I tV: i,.
\ -,r§ i 1t-".. 16;, at I i,:':';;i-t.trsra

díi.' ' ,,.d .5J i, i:
uw redakEie

.1 i. ,. í..'j\r
- I i.1,: i,r,1..

.,.. ". '-.t.,, :rr:,.1 j,- :l í
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IiOELTJ ES >>>>>> een alringend verzoek aan alle ,Ieiders ien.Erainers 'tom de :\r., :. ,

verp Iaacsbare döËle'n rna aflbop van de training of oefenparEijtjee weer rr ÍGS de f.ijn
cq. op hun .plaatE (dud va!tr heÈ ÍèId) Eerug È.e zetten. De geneente,'i die met heE

,i,.3

i: iO ' . i. il\. il lsl
onderhoud van de velderi is bela§È; doeE nieÈs hieraan zoIang'! eri:ratt.ribu

cràas Jurlië ,midelgrlcrns t

ten, OP:.de ve lden
sÈaan. :r'i: iCri.l, .lÍ.T !

1
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telsfoon 397.65.32 teleÍoon 391.04.89
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Afbellen vooÍ de'w6dstÍiiden: :! r_ :.; ..

fl ellf:1

zo snel mogelÍk, doch uiteíliik de avond voor. de wedstrijd, tussen 1 8.@ en I g,@ uur, bii de desbetÍef-
fende hoofdleideÍ. ln uiteiste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, teteÍoon 366.13.14
(zaterdags vanaf 8.oo uur en doorddivbèkè. i 30. rfiinute n,\en'oie!§edei, vooÍ verzameltídl.;

Afbellèn vooÍ dé tÍai;iní;h: i 45 minuten voór aanvang van de training, atleen op LENS, telEfoon

t

iï. I:;li.!".; 'i I

I in eerste instantie da hooÍdleider op!-

,,!
WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD i.rinql§,,:ï!!ii; - ;.C.11j::

olftal, datum danvand!;teoenstandcr. -.'-,.-,-uít/thuis vcld/terrein sam.k LENS

J*

ZsreLh.i '- '|r,"'À.1
B1

B2
q1
c2
c 3.
CL4!
D1

;à
D3
D4
E1

E3
E4
E5
.E. 6
B7
E8
F1
P2
F3
F4

L9 nov !4
19 nov 14
21 nov 19
19 nov L2
19 nov L2
23 nov 18
19 nov 11
19.Ílqw_ 09
19 nov 14
19 nov 09
24 nov '18
19 nov 09
19 nov 10
19 nov 14
19 nov 10
19 nov !-:09
19 nov 09
19 nov 10
19 nov 13
19.nov^ -,10
19 nov 09
19 nov 13
19 nov. ,09
19 nov 09
19 nov 11
19 nov 11

Lyra À1 . .
Lyra BI

sp.park de
v1
v2
v3.: v1

v
v
v

.30

.30

.00 ,

.00 -

.30

.00

.00
13,0
.30,
.00
,15
.30
.00
:30
.00
i30:...
.00
.45
.00
.00
.30
.00
.30 .i
.30
.15
.15

Scheveningen BI ,

Vicease De1ft. Cl
Snoeakie zaalvoeEbaluiE
DHC C2 uit ,
Toofan C1 .. . . thuis
RKSVM'Ml I .. .- ' uit
vitésse Delft. Dl ' uit. .
RKÀW DI uit'.
Scheveningen D2 . t.huiB
V(iC D2 ' .- : ) . t.'J uit l'.
Duindorp.:av M1 : thuis
Í,aakkkwarÈier El uiÈ
Die haghe'El l, à. . ; uit
Qulck SEeps E2 . uit
Te Werve E1 . uiÈ
HBS B3 .. . Ehuis
IJaakkwart.ier E3 . _.. uit .
HBS B? . . -- uit. .'
Laakkwartier E4 , thuis
.Quick SEeps " F2
vcs F2
Cromvl iet. F2
RVC F5

. . thuis

.' ' thuis

. Ehuis

. thuib

MajubasEraaE . .. , 17. 15 .. Brasserskade/De1 ft -'09.45 (auto)
. v..3 . . . 09.00

sp.park Polanen,/MonsEer 13.30 (auto)
. Tandhof - zuid/De3,ft 0?.45 (auEo)
. KasEelenrÍng/L' dam 17.00 (auÈo)

v 1 . 08.45
:: j. ,E.kleine Loo 'ii.f ""08,.45'i (eUEó) I A...-i.., V3. . 14.00

J. van Beerss§EraaÈ 09.00 (auEo)
.". ,:--OckenbuFgh r,ï,.-.rj. 08.45 (auE.o)

Nijkerklaan 08.15 (aur.o)
. . .-vredenburchweg 09.45 (auEo)

v2.,...,.- 12.,30 .", ,. iI. van BeerasEraat.:. 09.00:i(auEo) '

. DaaI en Èergsetaan ' ï,Og i.3O | (auEo)
v2 ... 'iz.:0 "

uit
thuis
t.huis
thuis
chuis

LA
fU

2-...

B,u.ELo*.Y-q.F.F ry F ?,1.lt- 1- --rp;rr1 .

IJENS 81
IJENS 82
I,ENS C1
LENS D3
I,ENS Eg

meE...
zondei
zonder
zonder
met

2...

t(t i u §'l

10.
10.

45

,lFiinRtlu,rs
r:;! il

-...;, _,{ aanwezig van de j eugdkolnÍniss ie op zaterdag 19 noveÍnlcer
.-i"..: . ,..., . -..è.,*y..d. Donck. i P. v.d, Steei'r en iI. Taal ,. .,t.
l,:i.' i..a,:. r,tr.,.^.
-,-,..ï lees onderstàande. kgpï,,gens ÀÀNDÀCETIG doo. 1.1 t.,." 

,,

- opsEelling elftallen bekend met ïiÈzondering van :

r
a

,i

0
0
0
o
0

. W, GrooÈ,. -.L J'. \Pibnk \ i'
M. Dijkgraat
D, Hoos
N. Àmlctraou
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NtET.,OPKOM!R;.5 >>>>?> afgelopen zaE;ldag zijn d€ ondersEaande spelers nieE.
opgekomen zonder af Ee bellen .

. .G"- weqÈqrvrouÈ (C4), - S. . Bonyang? (D4) , rs. HuisqÉq -qn.E-. Yildirim, (beide 87) :en N. oukbih (F4):
i':

Í,Iij verzoeken de, ouders omlpntakt.op,Ee nemen-met de HoqFDIJEIDBR. peeh konEakt opnemen
betekent NIET .voe.Eba-Ilen .q,. E. izaEerdag )l I l .. . s-, ' ..'.

t1

.,Í
A F G;E K-E U,R D of N I E T, ????
.r1,1:-t? l.r , {,

Bi j . E'!ri ' i"-achcig Èèdrlmó§èri de 'sÉelers vad E-E4E4. vÀNÀE 08. OO uiE' (nl'eE eerder, . , .

Í,raàt dan weEen nij echt nog niets) naar LENS bellen (3661,314) en nergens andels'heen of
hun wedst.rijd doorgaaE of niet.. Moet je vooR 08.00 uur verzamelen dan zlt er niets
anders op dan gewoon Ee komen. De spelers van,ÀLl]h-gg. die VOOR 09'00 uuÍ moeten
verzamelen mosen ook naar IjENS bellen. verzamel je'echter pas NÀ 09.00,..ur-.i. zet dqn.qè; ^"-;o ruÈörÈits',.-.r.'.'.,'. _ . ."- , ' ': --,-.': :".-i;lr .:, :":

.:.) ,r;-. , ,, i ,t'.., ir.,t , i .-. j. ., . .: .;í-r., ,1r r. _.:.
i.-.; .'. .:' , 1 ;'- 'r Den H?ag en C-À.I. wesE.land : kanaal 2-I' ' : ,. ', .,

. .a, i"- : .; - Rljstdijk : kanaal 4+ :, zoetermeer ! kanaal 41 - . :' DeIfÈ, Leiilschendam, voorburg, wassenaar, Nooldgr.p, .r. kanaal 2 .. ,_ , 1

vanaf r 08.30 uur Laten ze zien welke wedstrijden zijn afgekeurd, waarbiJ ale Ehuisspe-
lende elftallen worden getoond bij afkeuring. Daar deze zender de afgelasEingen lIIEif op
EeleEext uiÈzendÈ - moet je weL even. geduld hebben voordaE het bericht verachijnE.

Er is voor heE vernemen van de officië]e afgelasEingen voor À1 E/m C4 nóg een mogelijk-
heid : afgelastingentelefoon : 06-350.150.90 (50 l{Jn€!)
1i-.r.:.r;i :.,, : t. . .:. ,.. :t1 -*.1;'. '.' l' ."'i.. r:l ..

''s c x a' b u w P R o G'R A M'itt À

t

: Èrainen
: traineË
: Èrainen
: VRI.f
: Èraineh
3 trainen
: VRI,f r
: Erainen
: VRIJ ,

: trainen
:'VRIJ .

: trainen
: trainen

!ít.wEG:.=,P.ECHtt!
Íl

07.45 uur
08 .45 uur

09.00 uur

09 r'00 uur

09.00 uur
10.45 uur

'de LENSBEIUE'

Bij alqeheLe afkeuring werken we deze week een alEernatief programma af,. we yerwachEen
ÀLLE spelers en.lejders met bij;'zich: sporEkleding, trainingspak, v-oetbal-. en sport.-
schoenèn. Er zijn vele alternaEieven denlbaar zoals YoeE-ballen in het zuiderpatk,'op !..
het strand, vèrhard op Kwiek SporÈ. in de zaal (alleen voor E en F) of toch ergens een

-weàtrijd spelen op heE veld of op heE kunstgras. Gewoon overal rekening mee houden en
konen hoor !!!!

-ÀÀNvÀ§è ," BEPrÀr,tEN '' 'i,-1"' . ii.. .Ít1 l!,i.i ,_

13.30 uur LENS À1, BL en 82
11.30,uut i LENS Cl ítr. " -,1
09 .4 5 uÈi ,' LENS 'C2 'en.'c3

IJENS C4
07.45 uur' LENS D1 J' ' '
08.45 uur r L,ENS D2 en D3

O9.OO uur IJENS E1 t/m E4
I ' . LÉNS 1E5., '.
09. O0 .riu! ' LBNS E6 en; E7 ' ;'

. :! : Í,ENS E8 -': 'i
09.00 uur IJENS Fl en F2

". 1-0 .4.s utrl - ..!ENS .E3 en F4-

tr "' i *. i^! '.',vE'R?iGfti'iribli ") I

r.\

13.30 uur
.11.30 uur
-- 09 .45 uur

'i,, :tr ,

DE FLTPPERKAST >>>>>> schoppen, slaan, tsrekken, duwen : zo wordt er tegen-
woordig op de flipperkasE gespeeld ! volgens ons NIET de bedoeling en heÈ resulEaat
vorige-weèk : 2x een monEeur. Dat kost geld jongelui - veel geld - zonde geld.
',,.-,,4Is diE zo doorgaaE zien wij ons genoodzaakÈ deze kast. weg te. laten lu]".t:. i.e

DE GROTE CLUBA KTIE >>>>>> door de afkeurinqen van afqeropqn Tondag is.

""; "i.i ;rrL" tei"gg"róó.n van de' seniore'Ëaideling. De j À-"ga lieef-t 
-"e1"alIes ingele-

veid. er is ongéïéer voor'F1. 4000:,- aan loEen verkocht..door: onze jeugd. Dit, betekènE
nu al èen i;in'eÈ vail F]. 3000,'- voor LENS.-Dé echÈe afrekening kunnen $e,volgende weèk
pas opmàken aIs ook de +aatste. seniórenelftalten hun bijdrage hebben' geleverd. ,we]' is
het dèfinitieve eindklassement. opgemaakE -voor' de jeugdspelers die de meesEe' Iot.eil ., '

7



,.- a -.-:,1 ..'
De bhderstaaride j
hun prij s:

. ',,;(iil *'.\;,: Í

dirda?iieréig .Ian r,sNs ,i5
MichaeL 'v. d.Vooi'E '"''van
riénniÈ'v.d.Steën -'tàri
.Percv Dahoe van
raig,lér cuerrei'o'- J +ari'
Michael v.d.Heljden van

1
2
3,il

ri ini ae pri1 zen ge+ariet à"krï3i"rri i"reraaj:
,',:_i_j .r tí'\.:".1.t

ÍJENS D3 mer 1?9 IoEèn P]. 150,'
ËÈNs cl mei ràe IoÈen FI. ?5,-
IJENS C2 meE 58 Loten FI. 25,-

"-LENS E4 mèE' ' 53' lotën Fl. 15,'- r'::'- i r\ '. L.

zoals jullie zien hebben #6iöt,aè iirizéÉ\ íin:;'d§ iuiÀméiö ï, èn 5 beloond. .rongens
hartstikke bedankt. voor jullie inzeÈ en ook volgend geizoen rekenen rrij vreer op jullie.
9ok.eerir, r,róord van "dank jgÀaÈ .uit:. naar alack-.vj.o. Hei jden die aleze .aktie Ioor. Lnils'heeft,

igecoordineërd..:'ij'r:!|j]i1}.i]-.,,.;'.j]\.:ll.i,|:|'
..i-;, ='J , 'F í::.:- lr'- {.i1' 1.., dll Ct )í,srl. ,;itr -; ..r }o It,;:r-) :,:r-ri, .+:.\':,;. í d

iri.+",r *", 4,-C.) .t:." r .rili :.:_,-,\ t. .1 :;,, _., r .;.i-i,.,a i-, .r-. . i, ,, -- ,t.,,t'"ituren xËn:À§Ëggs r'öptrcan >;>S! vori.se'JeËk schreven.rye ar in de
r,ENsrevue daE sinterklaas op vrijdag 2 december aIle P-kla8sers frt ibiis .vèrtàcht,. ' De
Sint komt. dan meE enkele Pieten en naEuurlijk ook een presentje voor aIle P-klassers
naar ons klubgebouw. Helaas hebbeh we-nog nieE aLle 

" 
k}èurplaten terug op LENS. Ouders

lever a.s. zaÈerdag dézé kleurplaat- in bij de leidéj én vergeët, nieE om op de achÈèr-
kant een paar regeÍs over uw zóon Ee schrÍjven. r' ." "'' '. . ! -'

, i;, -.
lrr:

l
ir

.]'{'.;-.;,i.'|ii1':t'.,.n:;I.i,',.,]r.:-':l'.,.j.:

"r:.i.!' j il! ,.-,uc:,j:{.':- , .. . r;[. ;,. "- .l -. - .: ,1

TE GEK VOOR WOORDENí1) >>>>>> het is eigenrijk te gek daE wij dit stukje
moeEen schrijven maar de eryaring van ge laaEst.e Í{eken deringt ons er toe.

HeE pad dat de HengèIo1aan ' verbindt. lmeE de Melis sEokelaan op ons koÍPlex is
helaas niet. echE veilig meer. Regelmatig worden er spelers last.ig gevallen of van hun
,fièts. öègóoid voor of na dé training. ., "i ;-^r -, ;,1'..í. .;,. :r
J r voor je'eigèn veilighéitl raden'irij de. 'spèlers aan om ons koíIl)lex te verlaten'aan
.de kant:van:de BengelóIaón, 'InÈern tuordt er.bovendien aan ge$èrkt om het pad bij LENS
iíaàr oók' de : f ietsénstal ring: 'bèEer' verli'óht .Ee,kÍijgen. gopelijk gaat. dit lukken. . i
.r ..i-..i. rr,' ,rrr_l .,t!.rr. .' ir -.r.( :..r:rà, , . .i .r._.- ; ..

-a
TEGE'K.V-O.Ofr^WOORDEN(2)rrrrrrwatvoorbovensEaand.sEgkjegeldE,g.e-rdt-,"-

-ook voor diE stukje. vorige week zaterdag werden er twee scheÍdsrechters bij jeugd-
wedsErijden aaígepakÈ door jeugdspelers en ouders. lr l r,r '. 1,i:!.

De ene scheidsrechÈer kreeg bij het verlaten van het speelveld' klappen en werd
laEer bij zijn auEó nog eens aangepakt. De andere scheidsrechÈer, Í'reÍd in een glooÈ
gegooid. ' .,.;.' '-,,;^',

Nu zulfen èr besÈ een aanÈaf lezer8'gniffelen a1s zlj dit lezen, maar a]s je.er
goed over nadenkt is dit naEuurlijk in:en in t.riest. Ook bij LEiIS konsEateren wij,daE
er sEeeds vaker gemopperd wordE door veel'spelers en toeschoulrers öp.de:scheids-
rechters. :. " ::.rr'" irr'.' .r. -' ,

Soma zelfs heel erg grof. wi.j willën nogmaals benadrukken daÈ wij.:hier van balen
en daÈ víij nieÈ 2u11en schromen om hier tegen op te Ereden als vrij dit. nodtg vinden.. .
ÀIs diÈ zó doorgaac zijn er binnenkort. geen mensen meer te vlnden die een- Í,redstrijd
willen fluiEeir. '' t"-t': I ,'; 'r '.{-r .i r'

,1.-11 t'rF ,-
,,tc,p i1-;. r

i.1 :'r.f.." 13"ï i
,,4 . ! a.ri . t

-\71

Ír

L.'5ï' - r

KONTRtB'Urte§'i,i;;È Ëègin 'àeceÍnb'er moet van leaet jèubriria mtnimlat de herft
van de köntributie binnen zijn., Een ,,,vriendeli j k v-erzoek aan de ouders van onze
jeugdleden om aliE nu alvast Le regiel'en. setaa-f vià'giro 33671I E.n.v. penningmeester
LENS té Den Haag of a.s. zaEerdag kontant op LENS. U ontvangE due geen accepÈglro.

.:-._:_ -_._,, _,i_ - :' ... -.-.i ... .;. ,:.,,,.., -, -1 ,,'"i t.'-; a:.\1,r* :f a i:." Í! ,t nBLE§S_UBE-L E E D..>rrr>, *leannot.Pronk van rENs'82 ireeÏt ]i-n d'é,wdastiijà uegen'
ÉTc, éen -verveleilale blessuie opgelopen. Hij. heeft. een scheurtje in'zijn, enké]band. Drie
weken iloopgids.en een,net zc .Iànge. hqrstelperiode doen voor.Éem de wint.eistop nu àl ,,
ingdan. .Toch waa het goed:van je om.afgelopen zqEe{dag naar IJENS DEe .Fomen..vanaf deze
p1ek,heel veel sEeÍkEe in deze : voetbal loze perlod€.,' i. -.,,. ., ; '.ii, . ; -1 .-- .... ..r j

<. <.i. l.-: .j: !.jr, r :

J6 'de LENSREWË
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.IIISLAGEN

".1 r.l .-

.,'i' . a-eeir doelpunÈ van KÀLIN (3-3) -

RTCHMOND (4-3) - Toen scoorde' PÀ!?'ICK 5-3
- i ," ,i en ilirÍtrÍrv 6:3':', lÈi,Fiït lË'.{ïl.i- ' rí dè re.'hèut'rèrd'heÈ nog 5-E en

r1
door .een doèlDunt in de-'laaE§te lminuuE

*; ian agouL iz--q)..tref waó' èen'harde''1
wedsErijd, maar GOED GBSPEBLD JONGENS l'

p.s. : ng hebben er een rusÈige -Penalt'y-
iremer bij : ROBBIE- van Beurden (klasse)

12 novenber

*. oi :,-::'r-íir. di .' ' :'i'. ';i 1-1.
LENS ri1 - - - Br.z$,àrt B1 . -.. 1-5
LENS 82 - Te werve 81 8-3
LENS CI - RVC Cl 1-6
was.naar C1 - ]JENS C2 2-3
LENS C3 - BTC Cl - -. 7-4
IJy:ra M1 - LENS C4 ... - - 2-t7
sèt,iot. or - r.ENs D1 . - - o-7
LSNS- D2 - Naaldw. Dl .. 10-3

-0. SE,eps D2 - IrENS D3 ' . . - .- 4-2'
-r,sNs pà - HBs D4 . -. 1-5
. Toneqido E1 - LENS El - . -0-4
-Hss Ér - LENS E2 : . ..- . '2-7
Schevn. E4 - LENS E3 -, ...0-2,
HW E6 - LBNS E4 " 

-,0-3
LENS E5 - RÀs E1 ' . '3:2
WP 82 - I,ENS 85 1:3
vr.burch E6 - I,ENS E7 3-.8'
LENS Eg - VCS E5 -' 0-4
iÈrqs rr - HBs Fl . 'i : .. ' ..4,,2 1

iÉirÈ Éz - D.dorp Fl - . t."':6'o
I,ENS F3 - vros F2 .... 4-1
iÉns rq - HBs F5 - - - -'.2:o.

vERsLAGEN i-;:'.-'-i
ÀIqébee1 weralaq C2

Tegen Rijsl,Iijk zeer slechE tot.$qtige
DresÈaEie en !Íe lieÈen ons het kaas van
àns brood eEen. De week erna Eegen RvC :
een werelswedsErij d, spannend heE leek

-4)

.1, :

KÀI,IN & ABDI]I.

"NaaI tk.D1 D2( 0-3)
r' 'lr tÀ11t \4rí

. Ook deze seek een EegensEander van for-
. tt. maat:' LeE,lerlijk dan. De D2 tegen WesÈ-'''' Ianàs Èrots. GrooE, fors en beresÈerk!
- ; - " Bí8lek Ieggen de nkleintjes' vaÍl
;.1'de p2 heË dan absoluuE af en lopen Èegen

blessures aan. fn dit geval temeer oÍndat
. r. : Naalclsljk er ook nog eens meE stevig
" ' werkvoeÈbal inqing.

. De eerste helft $erd het fysieke
;', ., yiotae-e1'door Naaldwijk .uitgebulE met." een g--b voorsprong. Tijdens de ïust is
'-'il.de L,ens opsEelling omgegooid. De groot-

; 1i- §ts' gpgleis in een verdedigende lijn meE

a]s oËdracht de voorste linies te berei-
,'ken. De uitslaq van deze helfÈ knam dan

" ook uir àp een-kleine 4-3 overvrinning
(penalty) door Naaldwijk..

'" "r " Helaa§ geen catleauEje voor coacn
PieE van Gtts; wien§ dochEer op deze dag

. " .,in hèt huwelijk is geEreden.

Piet, namens atle spelers en ouderB van
hart,e gefeLiclÈeerd.

vrel bekervoetbal. uat een genot om Ee
zien. glassenaar i redelijke wedsÈrijd -
qino om de DunEen daE rras dui4e1ijk.Ee'r, :.
i"rËen. Na éen -nerveuze sedÉErijd gingen T
de Dunten naar LENS. GÀ':ZO DOOR er zul-'\ '' r'

r;"';og mooie wedsErij den'volgen meu
veel punÈen.

KEES van LOON

De le helft. riàren we nieE zo sterk' De
andere waren sEerker dan ona. De 2e
helfÈ ging het beÈer. STEFÀN sEond wis-
ser - Eoei hij .in heE,vels stoncl scoorde
hii er qeliik diie. Toèn-eEond heÈ aI 3-
o.-MrcHÉAr, madkte l'-.0, (eindsEa-nd) .'i't :' .t-
CI{RIS & ÍíIITIJIAM
t *;. :'i,'
n<Ët rettattte : prima verslag Jongens,
daE iè'echE kort en krachEig t I '
Complim€nÈ :! ;r' -r ,: ii.r. . .r ! .(r".;i*ii; .

ROB VBRGEER

- iTJENS ,81 {0-ar
-{.Í,, .& ri..a \}

LENS c3-B TC C1 (

Toen we vrarm liepen zag'en we hoe groot-...
ze ,aren;' toen dachten w9 daÈ we gingen:i'
verliezen. in de 1e minuEen sEonden''rve I

'r-O achter - toen scoorde JU$ÍY 1-L'
' 'Maar het werd erger.,: jwd kwamen meÈ;3--1- . ':1

àóti"r. toen een-pirigc] (3-2) en door
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VERSTA.ND'",,

sE(o Sskíàtad€at: . J
Senioron zordlg r,
Senloren zaalvortbal '
G.J. van der Kl€ii 

'..: 
"pè

Tel.: (o17481 18149 "

SeÍdoÍon zaletdrg
J.C. Hqm.
Tel.: (o7o) 307 96. 87.

JUKOr
Sckstadaat Iougd
P. van den stoen
T€1.: (O7O) 397 Ol 54

Sclcetrdart Í.d.ldo -

A.C.J, Miltonburg
Tel.: (O7O) 321 32 as

S.mGnst€öng b$tuut
Vootz ltt€r:
J.M. van dEr KleU

T€1.: (O23) 28 27 65

Seluota.is:
W.M, Kouwonhoven
T6l.: (o7O) sS1 2474

Pénnindm6ostgr:
A.H. de Groot
Tel.: (O7O) 325 15 50

t ,at.l

J,tvld. Lubbo '
Tel:ir(O7O) 323 35 2s
oterigi'' -L- Srraub '

,:tel.: (O7O). q60 OO 81

: r' BARKOT Bar, Kommi6rle
i ímw. L van dsr Beio ,

i t t' 14.. ,oro, 926 99 74

EXO:
EvenomontGn Komrnlssio
mw M. van dqr Donck
Tè1.: (O7Ol 397 65 32

f't

(de beste stuurhri ) 
-'

;' I,t.!. '
.-.1- i.. ;:

weer, eenifekker eeekendj e ,vqeEbal en als .,_

gebruikelijk struinen. wÍ j dan,".de velden. I 1.af op zoek naat Èetenswaardigheden. We .r.
icaren diet-dd enige, " rranE al shel kwamen:'
rrij achtereenvolgend B.IBÀR-RBTJE, IIET j '
Ooc en we dachÈen ook GIJS teqen. : : 'n'

, i HET öe into'rmeeioe o.," ,u.' *" à." i:
eens de kost moesten geven en HET OOR ,, ,.
(een nleuwe anoniem ?) t.e luisEer moesten
Ieggen. .s'.,'1. ., : ,- : ..,1

,.-..4,;.-- -,, :r.-.,.. .i.i
' Híj/zLj ? sprak in,raadsels, maar'

desondanks saven wij heE een rygi?g..
, ar sner kwamen oie roc a.toittte\king'

rrat er bedoel.d werd. Oveial lan§s de lijn.
zijn supporqers er mee bgzig..vóor,'tij- '

dens de wedstÍijd,. in' de, rus! .en'daarna
.nog even lekker :.í nakaarEentr/ na afloop.. r,.

I 'i,' . .t'.' I we bealoelen''dah op het besprèken, '.'
evenEueel 'kritisch" volgen van de, door
de leider/crainer, Ee volgen , caktie!:. .,, ;

op zichzelf geen slechtei zaar, waiè,
heE niet dat dit meesEal te luidkeels

..langs de lijn wordE kenbaar gemaakE.
r li
' veel wcorden'zu1len we er nieE.over

vuil maken, I{ant. de gele posters met. de
'L10 gebodenn hangen overal in ons clubge-
bouw' ' Ë i,h:-, --.;

il

Trdnere:
Sdoldo zondag - ,

P. Bos
Tel.: (O7O) 368 03 62

i i.'.

lid:
c.J. van der Kleij
Tel.: (O17!8) 18149

!!l!
P. van dsn St6en
Tel.: (o7O) 397'01 .54'

3
!..

:

KONTRIEUTIE BETALING
Postb8nk 33671 1

Rabobsnk 129924229

.:

ÏERREIN EÀI KLUBOEBOUW
HongelolE6n 60O
Tel.: (O7O) 366.13 14.

. BedenkE. u echEer wel daE nog st.eeds de
besEe sEuurlui..., JuisÈ ja IrJ J r .r. J,r

urir'redaktie

ps : (is tegenwoordig erg in de mode)

Toen we daarna nog even een inLerview Ia-
zen in heÈ NKS-bIad meE onze bondscoach ÍJaren
we. er lzèikel vaà'iirààÉizljii opmerkelijke opmer-
king was :

I

l.i het àardige'von voetbal is r-

.,:rlilr
- r _ i r.

F ;:.,i.' r* rI' ,

1

van de REDARTIE .
LeveÍ uw kopij vóór. maandag in: : . rt.,

- RedàktiebrieVönbÍsj;achterin de kantine
- Hàngelolaan 981,25114 GG Den Haag
- fax: 3678862 (tot maandag 17'00 uurl;
wiizigingen tot maandagavond mogclljk!
Uhersts inlsvsrtsrmijn kopij: t.
Maandag'2O.OO uuí in het klubgebouw

)
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Nieuwe leden: rt,a ' 'i ,.i'' : ' 1- 'F..1, -, ;
;er7-R, Ï;ndr-iko, B, 30-10-1979, ,raarÉvold6traac 2o4, 2546 q 

: D-cn Haag, teL. 3616269
324t
3395
3397
3394
3399
3400
:+or
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410

A. Bouali, IJEIDER, o1-08-19s1, Ratrdveèn 2É9', 2544 RL Den'Haag, 1te1.. 3291735. ,. I ! r: '
ö.c,i. èihiir-",;"r; es-.94-rsas, M..v. Hemebergweg 35c, 2552'BD Den'Haag, te1. 39?7825 .l-
ir.D.À. Roo;, r,' zs-br-rsgg, veldzlchÈ Ll+t 254?. !W DeD gaag, tseI. 32fi508-
B. Timlrni; r,- ot-og-tgab, De Radè 1o3, 2s44'.rG Den Haag, È;1. 3662336 r" ' fr '

F.J. v. Brenk, sBZÀ, 10-09-1955,Dr. R..7. Fruinplart6oen 44,"12552ILH: Deu gaag, tel' 39759'16
À.Ít. BlaiE; T,EIDER, 02-02-1957, v. Merlèngtsraats 25, 2sl6 TB Dèn Haag, tel. 3620530: a ,. ;
R,M.,r.'v. Herp,'LEIDER,,22-07-i962. wezèIrade 358, 254{ X', Dcn Eaag, EeI. 3212892 r:ri.,'.ic, i
d. v.d. veen, F, 04-05-87, Kdrperdaal 35, 2553 PA Dèn Haag, tèI' 39711496 '

o.D. caneron, r, o g -oz -rss'r.*i[ài..t"r"ià."- àigl'-zsii--sö' Éin s."g, Èé1.-36is5{É-'' ' '." '
N.-Oukbih, F, o-8-o?-1988, IlerÈzogetraaÈ !34, 2512 XB Den Haag; t4I. 3649124
c.rJ. supiÈ,.c, 09:o5.-1982.--àl-".É.-v.."fà"tt'rir,25s2 iíH Dcn-Íaag, tel. 391224o I rr' ':a- orieËi,.c, 22-oz'-L967., BerenEteinlaan LfO, 2542 KD Den Haagi, tel" 3295601
í.w. asive,oan,-C,'tg-oz-tsgr'; Bereneceinlaan 110, 2542r'KD Denl Haàg;\''.,tse1. 3295601. * 'r .' -:rr.
N.' a.tíào,l, E,.08-06-1986, Het oord :.oq, zíq+ fP Den iHaag, !eI' 3299994 .,1 \
R. Duvndam, F, '16-03-1987, HeÈ zichE s4, 2543 Àt{ Dèn Eaag, tel..367727f "

il.e. 3p", ószÀ,'sd-os-r970, vieèeÍijkiitraat 9, 2s46 ÀÀ- Den IIaàg, Ee]. 3291737
i ..,r r.)- r, ,(: ,1r ..

wiiziqinq r,idmaatechap: .,: -'i' I 
", - , . -'" 

'l
ïEiï-6:E1- Ë$E-r"n-rs naar sEzo :. rr : .,; !rri: ,r,r." r

1937 rí.P. Stuifbergèn vqt!.NS naar DoNÀfEUR '--'-,- "ni'' 'ii
. ,...1 í .- ..r, .. ,.- ". '1.r,, § i. l '' it ' Í''t ri,'.r" ,''

Àdre6 ltii zioind:
ffiË=Ë:AËiËirchen wordts Rubenglaan,34, 268:. Ns MoEEÈer
2538 c.G. vIeEEérhouc wordt Rechterenstraht 83, 2531 Rs DeD Eaag -..
zef3 v.w: V.d.. "deeEt wordt WiDkelstede 92, 2.543 BS Den Haag "'. ':
ióii p- aouarr.rU wordts Earder.wi jkstraaÈ +a,'zszs a[ Den Haag . :
3173 D;'G, Djaeiaii wèrde Nieuwe MolatraaÈ 309i 2512 DR Den Haag ' j t

31?6 w.r,. c;ooÈ ÍrordB schapénatjcsduiD .36, 2554 BH Den Eaag, tsèI. 3237426
3332 §. caffa wordÈ weigeliaPlein 104, 2563 PL Den Haag
3356 rr.,lDa CosÈa HordÈ GÍ-loeneaEeinstraat 98, 25+2 SL Den Haag .i.
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3032 M. Roódnat
3322 ,f . Maduro

aoez s." isdhaapveld "l
3340 R.T. v. Ea!
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:' Inge van der Berg & AnalÍé Krol .,..: (..r,.(r!.f
vereecken - zondag : Àn Bergenhënegouvren 'i..

"'àtgendeu"'

rl,
zaÈ6rdag

" lr..' tÀi'
MarEine

; 1.,

"''ennÈ'b'ó§'rÈa''
l 

^. .r lt.',_la ' ;uzaterdag 26 tnolerÈgF .:,
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|.: - 1\ "a ' ' i.'!-' ';

' g -morgens

's-morgefls

tot sluiting

:ri.-:r .. . 'i l" . : i

B A R R O O.S T E R,) zondàg 27
er,r: \i li , i. 07.00 uur . . --'. - .'-

I

.:'.-. . I. . .'. aooplde. Roode
:'í ' ":"i'' ÉCridi'

: ';*. .i",'crtot,'àja,Ln laaiian, i ,. ..ni::': ' :r' ilan I en. Nqli,-tuenk, _Inge . I. .-. .. 1c:,". . '. i' . i..,: . - - J99tsi
' .: .: .:-r'.,'r,-'..'...;,:'.,jr ' .'.i: ..'.ï), . ,

I.-lJ:iiri'. l"'ris -'.,...: :'ri ar. r !,-iRií;irt- ;

november il:Íc;{ r, '1, r-:1. jr',n ,r",,. rJ i
V.r ,ii:,i.Ít. : la'r l-''i; rr i'.r Í... Ig ,..t,c _r,rI :

. -.. . '- Tinus en .ïoop de Roode . j

.-,-. , openen .

. 08.00 uur
uur
uur
uur

09
1_l
T4

.00

'.0 
0

.30

12.00 uur Tiny Pronk, Peter en EI van Fessem
13.00 uur--.-:'.:"I--. ';-. . Henk'wuhl; =coby + Rina,

LENS 4:.3.personen
. . ,Ioöp,) eh Sjaan,:ii.., I

ï.lt iÈ iït :"iï!'.f l.'*r'r'iïid; it;"l' ' t {\ { ï).+'1:fi] ;{ \ï},ï.., " ' ?,* *j

B. &AB-RETJE BERICHT (de "sEaaEs"greep) 'dà+ èr biJ LENS

werqndgringen aan ziEEen te komen, ik doel dan op dë komende ÀLv-
vergadering, ist"1k. Maàr dat deiè ook invloed hebben oP het
bargebeuren verraste'mij volkomen. Volgens lnsiders is er name-
Lijk een soor

- 2 - 'ae twsRgwr

t isEaaEs"greep gepleegd door een paar enEhouaiaste

l.
t

\
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-sErijd hebben. We nodigen u uiE vanaf 12.00 uur in ons clubhuis. Daar
zaI de koffie voor u klaar st.aan,..:\rI{e kunnen d

:t:HtH*:i:' !reÈ.. §e 1!1 van, ael ; clt\';r9r'r' r ö o J

;à"ààs- àïJ;ós' ar'i, t íii *i i ièn o'pg.í.ri:'z i Jï :u
' aIg' tegenEEander 'zaL- het' zoyrdag 'a'.s.; §eze1
er'om vtoegÈiidiq aanweziq Ee ziln l'.v.m.' d

].SCUssièren1 ov.grir§g tif.f ïï.1over anoere drn(Ien -
'- 'i'- ,-\a,, jr.. íri'-!:(i

be en
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De menge die zich
vrelkom. RI'JSWI.IK
complex - Een. rede me
Tot zondag a .s.

Itans vàh iàef xterl

Eeraard i'an harEe:(';r i ''r
drtuk wöiden'"öd oàË " :

rt<èeríöser i j kiièdeí.4 :
. t::,,,:.r; :r p.-tiii ti [ít

-.,Í: 11?,i(I

pa

':thír:;' .1 .r.; ri j:3Jn,.!ltltil)
. t -:rLr; ;1:.ns . ., .--.\ aifu 1.9f È.i, 1aa -, :rai.".
"rt A,] i]!r',,l;.r.Í. .r rrf; 1r;BV Íi.rrl ,,hd. u" J;t:,,f$
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,f,ohn van der Lubbe

KLAVERJASSEN/JOKEREN >>>>>> afgelopen wrij dagavond. 18-11-1994, is dL ttreede
k!.averjas- en jokeravond georganiseerd. We zijn gesEarE meE 5 klaveriastafelg, . 4,r re r. ,jokeraàrs en riim f 2so,oó aai prijzen op de órijzenrafer. oíddnËÈ "àé "wri5*rré 'nëi vt\':'
opkomst was het. Eoch erg..gezeUig en,er ,werd weer fanaEiek.om de punten, ges-E-ïeden.. ._ - - _

. Dat. .vle mindei EàfdlËi hÉddehllida4 vorige keer, kwam nièt door gebrek-Ëà' inEeÍedgè".!
riraar,,qas,lt'{1,Èi j ten -aa'ii heï 'FËft -ààiï ëep- aaital mensen. die overigeis afgebeld hattden I
beziàiièdèhrËil i Éen de sreid..ià"làíà, Iiàddèï.
i "-'ttéi'':.Ë overigens errË'kèïi'feei -eeh spannende aangelegenheid om het aantal tafels
inrondr te krijgen. Deze:keer was dhr v.dr.Berg senior de dupe, Hij was echter bereid om.

. te gaan jokeren en daE vonden de dames, ,te horen .aan der preE, erg leqlq. , I ,f rrtl;.+1Jïriit-a J . f i i'l;':"I É rr,r5'.1,.r
De uiEslag Has a1s volgt; .ri .,,,,..r-irrl i r - r - !V:r)itt a í.t4:rroke!én. ? '1-,' '. 1,g: ilsEe p1aaEs: Nans Coret. meE,313 punten r
zde Ëlaats ":, Suzan Kouwenhovën met í40.3 ,plnten
poedelprij s': ' Marian HennevefE mèt''678 punLen

T

I

q!

1-i

Na "Ereee 'ronden' waren er nog een behoorlljk aanÈatr, kanshebbers, maar.lr-,
t.egen de fenominale eindsprlnE van Ànita en Cees de Bruin lras
niemand bestand, Met maar liefst ruim 2400 punten in de derde ronde
trokken zij aan het langst.e eind en wonnen dus de eerste prijs.

t'

Klaverjaaaen, .._...1ÀïI:1 lÍliN ï,llr,à -\ i.,\,",à ilste DlaaÈs:. Anit.a en Cees de-bruin met 5172 DunLèn---'- .' ----- 
-

zde oiazits'.:ll de Groot -'-sióà; aet oiètiès 50-0b punte-n -i ,-'3r'I 
")' 

Ír' L'i\
3de iraatsÀ:",Jaï'gam i wim:ttldenen irieÈ'+aee 'brintèn - itt'v-,J.:L: '; -ic ,
poedè].prijs:, .rg!e, en T,".1.-g. 9.Tril miq.,334,0 nj-+:1",: il;i'::'t ,'.',: .',,'7ïí
oË'vors;iad . td à.l.il i"' Ëii'j 6Ë.iàuonoed "z ijn' ópi vr i jàag r9 r'";r re" dèËémbei
wi i rl".q.el ..a.,ul..r"iË op rfu , :ll, .,sl,+ iÍh:.,os.[t".',, !f, I91! .,,,,

.tm nu,í..., i"à i.iiÉriàó',- {,r: ".»,í-,. ' .1:.Lg;.- r,, .:r.,1,. ,)
-_-.:'--..;--.-:; j;.:::--.-r "'.:Í,.11 ï à,.r.rr 4-ir:r .-.,: ..gI .o.r 
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Zinkwert 27 .

25!H EC Den Haag .
Tel.: 070-i$3l31 - '
'Fax:o7o-367sih' ' '
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RIiIS}IIiIK 2 -
I,ENS 3
VooRBURG s,.
vREDi {BURCH.-5 Í.',-

r,sns,'b.1..'--Jt.i.'
LENS.? j ;.r Í.,_
I.,rNs;q'i'A;.Jl:Ï

-r.ffi)/

I,ENS 2
RKÀvv 3
I,ENS 4
ÍJENS 5

5
1
I

0
3

0

4
6
1
6

iwP
'i,Wp
-1 wp
1",

6

1,-!ir '. 1Í. r. 't -t

'Ii'..'
':rri Í:)Íih ,r'. ::i ii,,Ji'r o.t f,.i -q'l::i ï - l9i-i

.,:i.. :,I SJarBÍ ?a. -oU,.r .:51r-:ír\" Í: '.jrr' r -:

r,,_.*.. -", .t, .i.,:l --
.'/ ,r j.-.rl , ,ir.;' .!'!
:.' ,,.i "rl i.Í'. L,'.

.,\/'
wesn-aiiàíÀ t - LENI ,. GAU)1v vERGETEN..... ' rÍÍF'a':r - 'Í'í:
;;;;i;à.i;rkËtinq in de amster -cup'.tege.n rpnegiéo, 'vo'iise'"week,' fn ee.t wedsÈrijd.:-
Í,raarin LENS af en toe een lesje voeÈbal; kréeg, .qrcegt- de draad 

"g.et "_o.r99,.1 
oPgepakt... -,':

Èegen heÈ laaggeklasseerde wesllandia, i , ,l ,l ..
Ovér ae eersté-heur kunnen yre korc zijn: ríraE iS; hééf maElg. Beide ploegen raakEen
ieder één kee{ heE-ïrpulr,erkren.deaFr,l:-e-igell!jk.alleP T99 g?.?"97.,-89", llgpp9;"crEoltns.dus. , r -:, .;., -- ... .

De Èueede helfr. begon goed. Àr ,ru i''frií.ir"í -e,3.öà3 
Mà""iéè oscÀluuinan íà1eeí coríbinatid''

mets zijn broer NieIS woor de l - O voorsprong. LENS probeerde hierna.nog srel .even.de. .

zaatc gé:.ijk Ee beslisseni maar Èoen dat. niet snel 1ukEe, verviel de tredstrijd al gauÍ{
naar ÉeC íi.reau waar:,..zfl voor- de-rusÈ'-geëlndlgd was:'De punEen. ziJ n"ulEeraaid lekker
meegenomeii .maarx héc öaó een ovprwilurlng ;o-nder glans.. IpPgl+ jlÉ. ?ign,,vrq..zondag in de
thuiswedsrrild ,Èedëil RII,SWrJK wdër edn'§ ièiÍ"lèkkërè poE:t:::,' iJ r i è t'riÍlí!r\' ^
Àts aan de pínÉëó,".oèk nog op de Hengelolaan bliJven, kan onze zondag niec meer sÈuk.

. '/J/,r' \,
MÀRcEr. rÀÀ,sEN .í*i,1:, tïi*tg.,Hï$[ .. H;''f\.r *-,- i, uffii..Í)r ',: ht 

I

' .a- n:iËi;;i;i;. '-"-- , .
.l-

:tritj:; ?.í:I ilrl



iLlriil*.-t .:d:là iè:ii."Ë'[,,uair:..'il.)x ]- ,:1t 1i-1"9--i t t o:]
echÈ in het teken van heE collectief. van aEarÈ qf, hebbèn

!.les gegeven, maar ook alles voor iedereen. Na een z.'i-'b',-vcibribtönà 'ing_ dit. in de eeïste helfE weer verloren bij rust.
beÉön zeer àoed; -mèt-'een "speEterl' van Ger, maar;.werd helaas.:weèr't-e

een penalty. deze helaas onÈerechE, maar de scheidrechEer besllBÈ,
lling EoÈ de voorgaande wedstrijden gingen ze allen cl66r en dit.

'. tt
--.cRoMvLtET..6

Deze eedsErijal s
omijn jongens' a
(Zia en Adri ) gi
De tvíeede helft,
nieE gedaan door
maar, in t.egensEe
resulteerde in e
Jongens, diE'rias

Eond nu

en Eweede treffer van Ger.
de .ware geest,lacen we zo door gaanl I I

]rtN r!i.,Íl,-ioF,1t í1\,!';i-t'1.{:ï lI't

1,,..+-' -' JIÀP .-',.,1i,p-t$l;::!"1_.-- 1Ír J,1.1*,.:.'. i1'3à9.;:.i,r -

r-.ii r' '1 .

WEDSTBIJDPROGRAIMMA

wedstt-tdlDorrlenÍ

è ...i r..: 'r. . er '(.. r .,..eJa-
.l

-,.t,-,-.VCdtiid thuis uit

vriendschappellj k

, .l i rt:t:,i

B. Martin
Vorster
F. Bunk

.n :.'i 'J. : E q, r, J,, I '4

l"lAIíJ.ïr\ï

tj l Í,il,iltff.1È r r. "'

'j-1. - . .-'.'t'

rtl,at,.:.,

donderdag 24 noveEb6r '1994
20.00 LENS 5

' 
rr

zc[r/dàg 27 novenbir 19 94
14 - 0O LBNS 1 . í.1 I r:{r"*. -. r.-

I,ENS 2
VREDBNBT'RCH
I,ENS 4
I,ENS 4 -.'.
LENS 5
OUICK STEPS
QUICK STEPS

, I BIJ ALGEHELE AFKEURING:
14.00 RxSVItt 1 . . . .
1? .00. RKSW . 2

dlnsdag 29 aovelober' 1994
19.30 IJENS 1 .... j'.' i:.

. , ..1

zondag 4i. ilecenber 1994:

,. Rr,lsl{r.rK: 1 i. . . .. .70t2/527 ...1 . ..!
ROODENBURG 2 LO96/62L

vcs 6
na afloop uiÈreikin§ ívan de..TOPSCoRERS TROFEB. aan Prans. DídséfqorÉi| ';'.:'ï ït J:1 ir

"t1

10.
L2.
11.
13;
1r.
13.
11.
10.

30
30
00
00
00
00
00
00

14.00
10 .30
11.00
13.00
11.00
10.00
14.00
14.00

3

4

. ,:. . .ri..

Í,EN
ri-BN

GDA ].
-i

RVC I
ÀLPH.BOYS 2
QUICK 4 q.;,. ".
HBS 7
!ÍILHELMUS 5
I,JBNS 6 .
I,ENS 7 .
IJENS 8 .

1
2

H
D
J
n

n.n
n.n
n. !l

LENS 3 3 061/543
DSO 8 3L5L/571 ..tl
3- pèrsoner -baEdle[st I I I I I l.
oUICK 7 vriendschappelij k
],ENS 6 3104 /s61
],ENS 7 44s4/626
IJENS 8 45L4/649

s1
s2

vriendschappel ij k
'\rfiendschappel lJk

'irriendsctrappel i j Ë .. -: .

],ENS,,1
],ENS 2
IENS 3
],ENS 4
LENS 5
OUICK
QUTCK
RKsvM

7'.
11
13

;
i.

I

I
1
2
.2
,3

, Lot2/52r
.' !ö9É/62L
.3063/s43
.'31s3/5i1
. 3L42 /s69
. 3104 /56L
- 44s2/626
. 4s73/649

.1..

'w.' a.d. wiell'i. .''.J
B .M. hiemers ' . 

*.. .
Fr- VlolEers
N.$i.M. .Elsai'ke;s ;',:
,r. 'Àndela .1:'.''. -j

, ,I. H.À, Beckschebbè

n. n.

,.1.i

,,\:

v;o
i'R.
KIe

l.:"1 .: Í :",.1 ríA
O P'S-T E L L'I N fl"Í'{tr,(:i-r,: 3i éfi f t.:"i: f;

r''i-Lrr rot6a dóor. de tI,ENS 1
I,ENS 4
],ENS 8

... r': Í.:r,,,. .:
Ér - ; i 'a

ÈÍ!,loAatl i,!i

LBNS 5 ..: .r ÍI.
LENsr/6 . :: '::.- S .

-+. 
, ! .ls ..1:-'-,- =;-n .

LENSI l-: , G.

als bekend
als bekend - (verizamelen 1.00 uur vöör aanvang op I,ENS )

G

7
L/n
tlm

A F S C H R lJ V E N ,>,>,> LÉNS 4: À. de GrooE
Heijnen

-de Nennie;
wasserman ar::briifeàiéyn:
VermaaB--:

teI
teL

- tel.. Eel' '- tel
li tet

3251550
3461088
3935935
079-5120056
018 91- 17 94 3
32]-2382

rsoo!'' SeÍiLólen..:z ondaq i c-
tL.ll-l.i..r 

",TERRE

748 - 181{9
I,ENS 8

o 1t tdl : 01.-F-..r-Ei.-.r.
.;.t'!.x i .' iï

LIGGING V A N DE INEN
VREDENBT RCH : .IulialaanEje blj vredenburchweg, Rijst{ijk, t.el.
QUrCK STEPS : Nijkerklaan, t.el. 3635050
SEP : SporEpark TanEhof Zuid, Tanthofdreef 38, Delft,

3 95228I

TeI.015-613697

'de LENSREWE' -5-

I'

t'



'i

LANGS DE SPORTEN "VAN,DE 2,,M LADDER

. JL i ,.. . .ï:i .J-._.[--. ]., í.

WEDSTRIJDPROGRAMMA

-' ,,ir'. r

t.
'; '6.P 0

'.1 .r :_-{ .r i

;!'- if.r,
3 :+ 't'
SBMP . ÀIJT l

F.

1
I

,,i ,, -:3

I,ENS 2 a
\

.rl i .i

l-
1,"i.

zatcrdag 26 DorreEÈer 1994
14.30 ]JENS 1 .... -
11,45 IrENS 2 . - -

[lzdteraag 3';itdc'eatirir'' 199a
14 .30 ZOETERMEBR 1
11.45 IrENS 2 .

AFSCHRI.JVE.N

ÀRCH. /ORNÀS 1
POSTÀJ,IÀ 3

,1íï{ rii'._"\ irl iit
LBNS 1 ..
DSO 4

-8.c..Merkestein.-- 1
rc.' -ï:'d. vdlderi "'r.!:' 3

1026 /006
1055/012

to27 /006
1o54/0r2

.w..r, wubben

. "-Yan Plyn

§!'.\l

L
.J

g
M r.'t_ , fÍa !

. Jl

LENS 2: B. v.d. Nouland, tel. 01718 - 34523
lt, r:"I,r,rí;i rr-1 -.-ri,"r(;i

'- '- Br., iÀFEuRniè mir'xnr oM 11.00 uuR..(ld EN 26 ErrErÀr,)
r1 t :r-'

irSENIOREN,ZAAL

UITSLAGEN,
NOORDZEE 3 - IJEIII§ 1

UALPROGRAMMA

3 -3

. -,i;5r;!.

vrij :
dins ,
wo6n.
r.rJ.
L'GGING

25 .11

29 -LL
30 .11
09 .12

22 -15
21.30
22.r5
2L.rp
21.15

'ORÀN.]EPÍ,EIN
HOIIIRUSTi . ,;l
DE PI.'L , .

I,oOSDUINEN

I,ENS 1
],ENS 2 'ti'
I,ENS 2
WESTÍ,ANDIÀ 3
r,ENS 1 , ..-1

VAN;DE ,SPARTHALLEN
SlicherstraaE 11 ;'r

.,HouErusEweg 108
Bachlaan 1, Naaldwijk
Gr. van Prilstererlaa-n ?6

t '.'

RKÀW 6
ÉroEo I
QUINfUS 5
I,BNS 1
T1IE BOMBERS 3

e53ld1ó
963/RzC
963 /R2C
9s3/RlC
9s3lRIC

ORÀN.'EP',EIN
ORÀNJBPLEIN
HOIIIRUST .
DE PI.rÍ
I,OOSDUINBN

;i..eÍ9er1..,. iï
eigen '.

. eigen

.1 eilten '-í. ^-

. eiEen ,'

r,l,.{,.1iii,.j,-i}..§iï.+{. 1,:*" 3Èl r ;-ir:*,"'lt,:,.-,1'.-1i,i,. L-.+ t.;Ir 1,.j1ï:-...,ii

A.S. ZONpAG WORDT DE FOTO VAN DE IE1!G9SPEL,ERV4N.PE IYEES-'..,- '!

;, i:

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

., !i '\ "t L\ ii ï!: L:x. :.
Wag€nslraal 67

2512A8 Den Haag ' -,r.' 'Tel; 3808&X-'

Do Stede 23
2S3 BG Den Hasg . . 'l.,

Tel. 367943t
'.: j t.i- i ., .-i',i! "'-?i o

.: '- -- .!, ,"

:! 'r + '
t- l::fà:l

.:'r '1^ if. I, .j §ii, í. t

. :, , '".,7

'de LENSREWE'

EN VIDEOsPECt AÀtZ AÀK V O O P. F Ol O -F ltn

-. 6 r-:rt

.4

,|



Jrraí Itl"),:-r trt4 '''VAru'ner'tÉuriorhöiur
;i5', L:t :" l-

...:... .i-;,.1 .,
ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en : ,,.' ., ..

Hoofdteidér A/B i6ugd: Paul van den Steen, Ctiópinstraat 103,2551 SV Den Haàg, tel.397.Ol .54

HoofdlèideÍ

Hoofdleider

j:' Í,:f i : t'
C-jeugd:

D-jeugd:

_ .i 1

Arnold van der Donck
telefoon 397.65.32
Edwin Kuik .

teteÍoon à-6i.73.öd '' '

.: ' .: 1.9 r::'"r'i c 'rÍ{tfi
HooÍdleider E-jeugd: RuudVereecken

telefoon 391 .04.89
.: HqoÍdleideÍ., F-jeugd: Flarry ter Lindqnr : r ir '' 'J -t ' telefoon 361.61.43

o ..1 ir!: '-'r.:. !íl . {t ":rl .:

t
zo.snel mogeliik, doch,uiterlijk

iir ,:-- . I ")\/ ,,.: ,- l , -rí . -
deravond vooÍ de wedstrijd, tussen 1 &m en 19.f uu_r, bij.de desbritref-

'fende hoofdleider.,ln Uiter6te'nood nog op de dag'van de wedstriid op'LENS. telefoon 366.13.14,
(zat€rdags vanaf 8,@ uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eerder, voor vöà'diiiàttilöl ii;l', -1. :.

AÍbellen tÍaininqen: t 45 minuten vooÍ aanvang van de traiàing, alleen op LENS, telefoon 366.13.14
vraqen/oroblemen : bet.in eersié"i;iàtantie de hoofdleiderjoi! .. ' .

j.. ' 'u a r: lr-r

\é
!;, tu

À1
B1
È2
c.1

c4o'i

12.3
20.0
14.3
13.0
12 .3
09.3
Í4.0
09.'3
18.r,
11.0

26 nov
28 nov.
26 now
25 nov
26 nov

r; 25 'hot :
' 26 riov-'

25, nov,. ,

'': 2ll noi- '
,1,126 íoV ,:

11.30
19.00 (PGS)
13.00 (autp)
12.30 (Toofan)
11. 15 (auEo) '
08.45. -
13-15 ir .. ,! l
0814s.. ':'
17.00 (auto) '
10.00-.
L1.30 (auto)
08 .45 (auto)
11.30 ' ^''"; ' íj'
14.15

0
0
0
0
U

0
0
5
0

Hvv À1
PGS 1 (vr)
DUIO,81^ ..
tootàn''"Èr . '
Quick Cl
Qirtök c2 - ., .
vÍos' c2 . r.

Schlpliridèn C2
RKÀW Dl -(iÈ)
WesElandia Dl
GDÀ Dl (vr)

.RKDEO DI
Rijswijk DL
Duindorp sv

rhut;" .'. 'v r .' . : !.'
ui! GeneÍnuidensgraat

..uÍ8,\ ., . sp.park.wesE/z'meerIuiE' .'. . Ockènburgh .
uiE . Sav. Í,ohmanlaan .

thuis V I :. r: ".: .
UtE 'i . .' . Melis §lokelaan

t.huiÉ ". v3..1."., uiE r. . KasEelenring/r,' dam
Ehtis v 1 .

;i
D3

27 nov .12.30
26 nov 10.00
27Xi1617 í,it1!.. 15
26 nov 14.45

. . Madesteijn
sporEpark!,,eg,/NooEdorp

v3...
("r.)
d2

uiE -
uiE

Ehuis
Èhuig

01 dec.'r 18.15 RKÀW D2 (vr) uit.. KasÈelenririg/L' dam 17.00 (auEo).1
D 4 26.noi r 1Ö.30 'PosE.duiven Dl t'.' uiE . . Madesteijn 09.30 (auÈo)
E1 26 not:r 11.15 scheveningen E1 . thuis v2....10.45 .'
E2 26 nov 11.15 DINO E1 .r Ehuis V2...."10.45
E3 25 nov'' 13.00 Die haghe E2 Ehuis v2.. -. 12.30 .

E 4 25 ndv'"' 09.30 ODB E2 . Ehuis V 2 O9.OO'I.'
E5 26 nov 11.00 GDS E2 , uit ,.. Erasmusweg .. 10.00 (auto)
E 6 26 nov'09.30 vredenburch E5 Ehuis v ? '. -. 'O9.OO , ' L

E 7 26 nov,'' i.r3io0 r,ENs EB . Ehuis v 2 . 12.30
E g 26 ndv-'Í 13.00 lENs E? . .'.'. Ehuis v 2.. . . . .t2.30'
F 1 26 nov 09.00 ODB F1 . uiÈ . ÀlbardasEraaE .1'08.15 (auEo)

02 dec 18.30 . SINTERKIÀÀ§FEEST op Í,ENS (z16 kopy) . 18.15
F 2' 26 nov' O9.O0:''HS Tèxab DHB F1 uiE . .. . gryndàéIeideg \.; Og:.r5 (autoltr
. . -r 02 déc.'.. 18.30 ;,- j), TSINTERRÍJÀÀSFEEST;,oP .LENS (zle kcpy) .. . '. . .18.15
F3 26 nov 14.45 i.HBS.F5! . . -.. thuis .i.::. V2. .. 14.15,:r_,

02 dèc.. 18:30'" .''i SINTERRIÀÀSFEESI op IrENS (21€, kopy) .. 18.15 ,

F 4 26 nov 10.45 VCS F5. uit . . . DedemsvaarÈweg 10.00
. .,.,02'dec r, 18.30 .'. ; STNTERRIÀÀSFEEST op I,ENS (zíe kcÍpy) :.i,r,i-.,. . 18.15
' r'ri: . '.ir I a'! ,..'. :í ' -i""j.'!Ít... _

.: ''t'-- .' "àun 
""i9t.rat 

'ae JeugOtcommissie op zarerdag-zs noíembÉr l: J"
, __t ...,ït + t

-;; . . ' .,,,i; ,ï.,;: 
-xu*, n.' ter Llnden en n. vereèckeË Í ., 

-: 
'.Xl

'4 .. . . . .-. -.. .. : , . ;: ';. i-.i iar
',{:.-} -l:.'l.r .:. 'lí: j ..H ,.'i.)r.. . t-r,. - : 1. ;:
' ,Li 1 ll ,,.- :j,. : 'i'" :- ------; 'de LEItISREVIíE' - 7 -

.1.

"' 
"ri?i 

-Ë

, Ii.
.1 Í?i



.r. .r \ \""'.
.... Iees onderstaande kol»..eensjltNDÀcErIc door,! l t':\r|.rr r',-r-BrJ!,. ,i!" .:-.j * -. r. i

""' '-ópsiÈelling ètf Eauén'-bekèíd met' liiË2bndering van

,:r

. -! t.
.-l '(. !*.Jr

0 LENS B 2 zonder : R- FeEÈouch en iI. Pronk*_-, .ar O IENS C 2 zonder : D. de Roo ,. h.,-.u(-..,:-l ..irï.ir-i.
i' .;.-,.:.r': -.:-:;:. -r:- --'--:'j-'.'l:. '- -,r.i:,dàr., ,Í-$r; r!l í,--. i "j.:t,,.-:fi',A

' §rE:r ODÍot{EN : wegens nieE opkoFen is R. FeEtouch a.E. geschorst
:,,: .l:11,.:-:, : -i - tíl'.;:i",-;" v-' Il'ril:-.:', 1-:1.',' :;.||...'J

à:,.:i':,;.i; ."u.Ji-:-r i:.-4i.r.i!l .l_"Fn.) ):

. iit,ï',',',,:,,_i ' 'n'ra'eit0ao u N(.+,T ?!!?,.';;',':;. 
h u;r tl

Bij twijfelachEig !íeer mogen de spelers van D1 t1m Ft vÀllr,F 08.00 urE (niet eerder,
want dan vreÈen uij echt nog niets) naar I,ENS bellen (3661314) -en nergens anders heen of
hun wedstrij d .dooigaat of íiet. MoeE je vooR o8.oo uur verzamelen daÀ'-zit er nietsi'. '

ànders op aàii geroón te komen. De spelers van À1 t/m c4 die'\iooR 09;00 uur moeten
verzamelèn mo§eh.. ooki'naar L,ENS ,bellen. 'Vèrzamgl . je rechEer pas-NÀ 09 t00'ruur, ! zeE dan. de :'

T

:-r':.r;.r
ii:'rit; i. ,rt,

r.r:. ';'ti:t:

' ' i,.,,í :

'fv aan op INFO'fiHUIS : !'r, 'i 1 ,r . .+.,'':r- 
:t'..' )t Í í.tti

.-.3,; ,1111.r,..;.:, .,,". I ''.' ' :

Den Haag en C.À.I.
Rijswijk ; }<3n6a]:"4l 

.r;
-.. .", . . DeIfE , Leidschenalam, voorburg,

zoéterfteér'r, i ' kadàal +Í ": ,'.- r'r: -l.r(1!r' 
-rt+I:11

wassenaar, Nootdorp : kanaal 2., .,., ..

..-. r, ,.',i t,t:',:: .. '), J iell ,r .3r,.

Ji
-l !,

vanaf
lende
telet

* 08.30 uur laEen ze zien welÈe wedsErijden zljn afgekèurd, waarbj'j de thuisspe-
elftallen worQèn ;geEoond 'bij. .af ker,rring:l Daar.- deze' zender -d-e./ afgelastingen tÍrET op

exÈ uitzendÈ - moeÈ je wel even geduld hebben voordat het. bericht verschijnt.
*Er

heid

komen. hoor ,! !! I
t" 'i,. "..i.

ÀÀrrvÀ}Ic ,) ,. . ErrF
,1.!,

12.q0, uur-,r 'r,ENs A1ÍB!,en 82., ..:,
1r..30 uur'.r- ËENS .C1. ..' -_1, .r'-"

C2 en-C4. v
.c3 . 1. ..

D1 ,;,i
D2
.D3 en D4.. i
.E2 en E2
E3È/mE8
.FI en F2 .

-F3 .-e.F: F4 r. -. j- .l

. !t r ' !' 1- ,'1,-; rir .,^! .i .,"È.-.-.. i r,.rr .1..

ii vooi hee vernemeh 'ian dà officiëIé afgelastingen rioor Àt t/m c4 i.ró'g'eeh rtrogelijk-
af gelast.ingentelef oon
; ) :r '"1 -:

06-350.150.90, (50 1lJneu) .,r I
'r'I

S C H A D U W P R O G R A M M A ,

12.00
11..30
09 ,45

1{i. O O

0Q,.1í

10..45
12 .30
08;4s
' : .'0

uur t,
uur Í.uul r.

irur.,
uur ,'

r::_,
uur .
uu5 ,:,
uu.f**

. i t -t
Bij alqehele. afkeuring vJerken we dqze week een al.ternaÈlef progranma af.. l{e -verwachten
arie-Ë;;iEE en leide;s met bij zich: sportkledlng, ÈrainilrgspaE, voeEbal- en sport-
schoenèn. - EÍ zíin v-ele alÈ.ernaLiewen denkbaar zciaLs voetballen in het zuiderpark, opi"
ÉóÉ.iiiàna, "èiÉara. 

op Kwiek sport.) in de Faal (arreen. voor,E'gir F), of;toch èrgèns een
\rest.iijaf spelen op.het veld of-óp het- kunstgras. Gewoon orrgrSl ,rekening mee.houden en'

. . 1 1' 'i(.
'i.. ':..U" -l.r.i1.

TÀIIEEN 'I

trainen -
tsrainen

09.45 uur ',

10 . 00 uurl,, .
08.45 uur./ j.

r,.È) i;Lr
10 .45 uur.,
12.30 uur,. "
08 . 15 uur,''

.,i,: tsraine{r
e.,:.V R I,f -

;: trainen
r tralnen

.,1:VnrU
- : Erainen
. .1: ' tràinen
. : 'Efalnen
-..: V R I.1.

.],_ENS
I,ENS
LENS
I,ENS
,TENS

LFNS
IJENS
-.IJENS

,-I,ENS

i , l'-::.

-. !'

.

:

,i

'i rr '.J,...{ Di}} a:}:,,, cin .!;'.r".:-I r'.'i'.-,,"i1 lf 1i :t '.. l}t!
DE. G,ROTE CLUBAKTIE:r>>>r> de trerring'van DE. GR0TE crJq-BÀKTrE;. is geweesE.

Deze week ko'àèn de.Erekkingslijsteh;in.de-'diter§è weekblédè-ir te'sEaan.'6k.komE er.een
trekkingdlijst op LENS te hangen, De prijswinnaars heel veél :plezier meÈ hun,prijzen.
Ook LEN§ ts.'in dè prj.jzen gevauèn.' Er-,vrel:d maarj:I'iefsE' voor' Fl., 4400;: aan. loEen ver-
kocht. .::.t ,. t . ,),_. 'Í]r.,i:i.,-rt{: í ,t , i:l',, r,,.i ,: t

Ditt.betekent.:ha'r.dft.rek van.de aanschafkosten
van de LoEen en het prijzengeld voor de beste
kopers een winst. vén ,.13rqqii:i ES:nlmooi .r_e; .

sulEaat waE grotendeels t.e danken is aan een

,,1 " Í, It{c ,.,r r,l sj.i!

arF
i relatsief. klein aantal ,Ieden. wanE slechts- 
wéinig'3eugdlètteh hébbeir "ziih' ingezeE voor

. hun klub en alechÈa enkele seniorenelfEallen'waren bereid om'IoEen Èë verkopen. ilaÍÍuner
hoor en daarom hebben $e toch nog ïuim 100
IoEen overgehouden. Hierdoor kan LBNS echÈer
nogmaals in de prijzen valLen. wij zijn be-
nieuwd.' .È\ t;à:1:

- 8 - 'ae Eusaevue'



SINTERKLAASFEEST

onÈvange[.

O P LEN S >rt>>> op vrijdag 2 decèÍnber is heE zo ver.
tt1 'l 'à Èr t A'\, \ \!

We verwachLen alle F-klassers en naÈuurlijk ook de leiders van
Fl t./m F4 om 18.15 uur op ITENS. Ons ktrubgebouw,is dan omgeto-
verd in een feesEelijke zaal klaar om 

-de SinE. en-zijn PiéEen te
lrira!r "rb

,l
J . ií .,c .r. vààdi: -1 8 : à0., uur komen juIIie pas echt in -de 'sternmi ng als een

Èsetc'a1{-ÈidËèri;'vast waÈ r1 i djes mer juliie'È'óiiGn z ingen. , De

t4. ;.iJ

r '.{í! I -. *'

i:c , ,'tr ii0

.1.:Íl 1

i-.1 :'i' '

..iI 
'.i

.,b

)r) j .èint rkotrt rdnd 19 . Oo .en. zal een goed uur blijven. voor iédere -
ti -a l.'lF-klasser heeft hi J een go-ed.floordje over, en.. naEuurlijk kr íi sr:'ï r: r íèàèredhr eéh !]eUk presentje en wqE snoepgo.edt,'_tMeer nieuws,

ar4:'1t I .., ( vo_Lgencle,
J :';,- L J -r -^_

weèk.
ï

;,1. r. ,. l.tl*
Ë

E L.F T Ti'L I T E,A,Í\W
'FOTO',S't)>ii>"van C4 en E3 hopen. we a.s. zaEerdag nog een folo,rte

maken. Àls diÈ gelukE iö'rciat ,heE 2e 'foEorolléEj e onEh,ikkeld en''àf gedrukE.

..'(i

'{^

''.i:' ',vi' 5l

.-,.',.1[r:,elr . b,'r,l^ -i. , ..r.i

; l -,'.-e-'{ :iF
.- ' ri. l

Op :. 3-december krrisen de'1 iders dan de fotoaS en de kuÈrien'rde.i
spè1 s- de fbÈo's besEellén door.direkË. Í L'; OO te bëtalenrbij

,hun .treider.
'nd,.Èi1 bèsÈe11i pgen van heE le rolleE je àlj i1'18èrug van de
fot.ogqaa rd dag.via de leidera uitgedeeld. Nog ii"-.r if -enwo en zaÈer
nièE àIle lelder-s hebben echetx de .bijbèsÈellingen doorgegeven .i

:i\1. luatuurlLjk bfijf,t- ledersea naaÍ Í.ENS t hlJkan lll
. r.l§'.':'r.ií '"lrít1\ t;.i{..' '. : :.;e'; .i-;.:' ' .1

,",ï,ij:1;

1: 1.-, Doe..dit. a..u.b..zaterdag alsnog. Írant de meè§Ëé spelers wiflen,l,
ècht een foco -vair hun elftal/taem hebben.-AlvasÈ bedankE Íoor, i.:

r,e-r i.:,' .i ro,.rr",.r. - dg.rllpdewerking " ', : ' 
. 
' "';i,' . ,'l- ,l'' 1rlr,,:t - :t,.- 3ri .1.,: i, -. ,, :. :.

Z O.N D A".G:": I E-N S,r= :7 g ,,O 
^ 

G'-r,r» a;s'.'. zondag ópeetc r,qys..'r de belangrijker'
Ehríisweddt;ijd uegerf níjswj.jk'om lArjoo,uur. Na de wedsErijd rJENs 2 - Roodenburg 2 )r"(
(aanvarig'10.30 uur) ,'i speelE i LENS ! D2' .een:, voorwedsErij d Èegen Rijswijk D1 . Àanvang 12.15
uur:. vànitit LENS| D2 rkomÉ ook,de .spe1er,"van de weèk die met de eelektie de warming-up
nrag-doen,.de wedstríjd bekijkE vanuit dé dug-out. en op de foto..mag meE, zijn favorieÈe
speler'.,wid diè.speler uit D2-gàaE worden beslist Erainer/leider' Piet, +an Gils.

Een'verzoek aan dè, speler,'s,r'om alvasE in sportEenue en Èrai.ningspak naar LENS te
L66'§n.;De kleedlokalen zijn -vooDrde wedst,rljd vol, maar "èrffà. ktnfrèó, j ullie jírë}-dp-uche4.1

DE L O T E R IJ >>>>>> ook bij bovensEaande t.hui'ÈwedàÈiij dën tàí'LBNs woiilE.r'ei wwëer;'
eeà'rdcËrij génotiàen. oè'piijs-ii r 1.oö per sÈuk'.éi zljn- vaÀaf 'heaen íerriijguadr aàÍi'
de bar. De trekking is-.in de -rust. van IJENS 1 en de"uÍEslag komE n'aEuilrlijk ook in dq :
LENSrevue Ee sEaan."Dd hoofd§iijs is echt t.è gek t..w': een.vierdaagee reis woor 2 \: i'
personen naar. een. boEel . tn pàrijs meÈ inbegriË van het'ónÈbijE en één dag' GRÀTrs- enÉièe

' -"àói-Èuno=préneY. veraei irósi veér andeie réutË pÉi jzen:.t I ï. -:. , . ;,,, . 
'' 
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'"À,!

'- -.tl

,;.,.Ï;'1,,r:l ,}.'i .i:,!.t.T: or zoND,.AG ,l!lít ., ,Í c,,',.:'-''l 
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UIT-enVERSLAGEN
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Na ale uiEslagen vermelden' lij :éèn 'aantirr oncvangien. ireàscrij dvèr§Iàgen: Eèn,iËiendelijk
verzoek aan énkele schriJverÀ. om in het vervolg waÈ'rietEer ce bchriJven eri iaÈ gtoter"
papler t.e gebruiken. Sonrmige vódiès van afgelopen gaterdag waren bijna'nièu 'ré lëien'. '
Benieuwd waE de redakEle er van heefE kunnen maken i Lees maar eens.'

*."r:-. ('A '-l ': I '''\ .'r''r 'r 's"[ :'I: '"-'
aooÈ !èdattt;!;lnèt,vaf t deze keer mee (nog.net geeh rolletje EoileÈpapièr). i wtj tt "
hebben wel voór,:Èecére vuren gestaaÍI, maar lekker 'sèrken ls het, nièE. xoin od-Jbngeldi,
een verslag siótíiijv-en is leuk en jullie doen echE ào'ed'je'best ef op.'Nu-alIéen noli í' '

net.Eer schrijdeii sil:-g'ebiuik een grooÈ vel papier. Vodjes zirllen vànaf heden nieÈ meer,,
geaccepteerd- iiorgèr.t:.. *" '1(- a ''j '". -.','."t, ": ,::::t, ;,1 i.t : . I

*j:,1*l_.,,,0*," .;, i ''';,i,"àJ;rà, 
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I,ENS F4

,ll !

; , /) 
-, .:,!

'{ a-r i };.1 i1 .-1.\".-j'"r:*IJrt",,
UITSLAGEN

j ir.il
I i..

Lyra .À1
I,ENS BI
ÍJENS 82 i "'i' : -
IJENS Cl .- -
DHC'c2 ' : -
Í,ENS Ca 1-:f
RKSVM M1 :' '"
vit.DelfE DI
LENS D2
vtIC D2 '"- i'q --
JJENS D4
Lakwa El .. .-. -
Die Haghe E1. : -
Q. Sreps E2
Te Werve l El. :r .-
LENS E5 ri.--
I,akwa. E3 ..rf .: Í- ;
HBS E7 r .:"r-l --
LENS E8 l' ,L .,-
IENS Fl
],ENS F2
LENS F3 ,.,;.-, .:

'"'Í '

'',í;.r

{;.i'" .

;rl:;l:er 3:' !r

19 .íoírfrber ' ,1,

I,ENS A1' I{rra' 81,

Quick'B2 . .
viE.DelfE c1
r,BNS iC2 . . '. ".

'lr,ENs c4
I,ENS Dl
Schev. D2
LENS D3 .. ,;
:Duindorp M1,', .
I,ENS El -.. . .
IrENS E2 ':- . .
T,ENS E3
LENS E4 . ,, :.
HBS 83... .-.

. T,ENS,E5 : .!.
LrENS:87 -..'.' Lakwa E4 .1 ., .
Q. Steps F2
VCS F2
Cromvl ieÈ F2. ..

-.,,: er ,..+t,'t.,.- - Na de wedstrljd'.Eoch tijd
.voor onEspanning. Van heÈ sÉonsorgeld
nar,de borvling, eEen op I,ENS en fl.aar de
tilm. heE wag reuze gezelllg: en.wie'weeE
een eersEe .aanzeE tot beEere 'resultaten.. , ouders. bedankti vodrrde
rruli ei we hopen binnèrikàrt 'ireeil aàà- de
bel-.tè .cietreÍi bij de'sponíors r!ànË diE
beEekënt dat CI weer punEen'heeft -
behaald. ZaÈerdag Èeg. en;.Quick. r rí,9 leFei .'

-l

EEN TOESCHOUI{ER' "

Doot rgdattlg : geachte toeschouiiEr;
het Iaàtste niet heEqeen-í,aE bédoèld
woÍdE meÈ de 10 geboóen nr. 5'.1?,?: J. l,

r,Brs c3 - roodan e1 (2lL) *,F"ït"'l;i

ts

Misschien wag h€t
voetballen. Zor§ er
daE jullie je naam

- 'r\ r',- .a, ,i..(, ,'.- . ,l
'r ) Ír , '."..r ..1, iS:,.;'

, ,.rrr I.- r-{a:( .}.' -' ,i.illr!

ze nieE Ee .denken.
De resultaEen bliivéh de'vi L' 'c

Iaatste 3. keken echter achter en nu

De.1e heLfÈ ÈàÉ ivaardeloos. iedeïeen
liep van àijn posi!.ie (op een paa.q .qa).
De 2e hèIfÈ.ias zeerrEded.'.Na hèef veel'
klooien voor het doel.kreeg REi{ÀN de ba1

.en schboEr:van afsEànd óooi'in tde 'krul- .

sing. HeE 2e.doelpunE kvram,door. (ÀLIN r...
door een pagg vanr cle tegenstander. ook .,

de verdediging ryas prima. ÀPPIE (dei kal,ï
me) beheersÈe zich erg goed en de i
scheidsrechter (Patricks l+ader) .was. erg,l

t'qoèd er-l -'ÈroulreíB I sorry voor de overlaat
(ABDT'I,, KÀI,IN EN MÀRCEIJ) I

r jl Í;'1 Í r\ 
".:i 

.l
p.s. ÀLI1E jongens van c3 komen tt1ll"ll,

i. ..! .. n.,t.'ÀBD[L; KÀIJIN en MÀRCEI, ! :!_,Ía.ir,...i;
.r.{, ,.'*; -: lqc--Dt--- È-E!ige--peus-!r-lr=ii.:,,il'';. j: -

Na..de warmÍng-up gingen we de kleedkamer
ií: Toen hadden we een gesprek met Ray-
mond. Toen gingeri rre de kleedkamer uit
en namen de aftrap, MeE 1'0 voorsprong

r. l tl gingen we de rust in,
In de 2e helfÈ kwam vD terug tot 1-1. ÍÍe

:,j ir r,

l:,lr

RVC P5 ..

"ivERsL'AGEN
LENS. C1 - vitesse D€Ift c1 (r.-3l

J

. i.' i.... .; ':'' #, -- :,.1
],ENS C1 raakte een groot aantal spelers
kfijE in de.oyerschrijvingsperlode.,wàE 1' .

heefE c1 Ee zoeken in poule C1 was een.
veel gehoorde.rrraag in die periode. ook ;' :
in de oefenperiode hoorde Je deze Yraag ' :"
regelmaEig.. Na 5 wedsErijdeh echter'5
puntén en de stemming sloeg om. LENS kon ;. .

makkelijk mee en an degradatie hoefden -'

schijnt c1 er ineens nieÈs meer van tet[ , -... ;- 1L rr..l..: ir.:
kunnen. Beide beweringen kloppen naEuur- hadden veel kansen, mear die kregen we
lijk nieE. NaEurirlijke leverde LENS in- nieE in het doeI, dug:.bteef het 1-1. we
diiriduele kwaliteit.- in, maar als teaÍri hadden ons best gedaàï. .§ rt ',,r:,r.
kan dÍE c1 heel sterk zijn; diE bewezen è:.lj'.i '.:ir!,:,1 ' r'Q
ze in de eersEe wedsErijden en dat. heÈ - ,' MoIrNrR, DENTS,ÀCHMED, MrclIAEl, eh^P_ÀTRrc"K1
nu HaE minder draaiE is heél vervej1-end i i;.:.:.' . ;+i.r. '' t'll-fu: t'i'1,, .|f ' a
voor de'speleib en -begeleiding;- maar .en iu' ** : ps', :r héé nDream Team". juIlie moeEen er
negatieve benadering helpE dit elfEal, " Ïíè1 voor knokken, ererken en scoren om \^
maar eigenlijk geen enkel e1ftal, echt kampioen te worden.
niet. lrel 39 wroeg orn Ee

' De jongens en 'de begelei-_ wotgènde weèk voor
dlng,.doen ha{tstitÍke.hgl !.est. om het Lij r..r3 -, qeei;.waarmaken. . r}:
Ee keren en- met. ee.n Positsieve _sEeun moet 

_ ï. t s , ._v ,

ook tegen'viÈes:ie DéIft-: :'..., ,j, .,. ..., . !...., r:r. .,.. -t t
was CI de beEere p1oeg. be kansen werden

',': - r ::.:r. .;rL,:.íll !)

helaaq gemJsE. en vD' count.erde naar 0-1. ,,.... *-., - ;
Dat is g1echE voor heÈ. zelfvertrouwen, ..i,.:-."..
vbàral íoo::r,éeri . zoekend. elÍEal en vD ":' ..'.i-"'. ' '
àààxË-Ë è.1ö--'i,i;;r,ïï; à;-Ë"irtl r,Énq ...?"":'l'ï "' ^'
kwam nieE meer in hun speI. maar maakEe
via SEDAT toch nog 1-3.

.L- i: r:z .:l,r
, 
-'í:;i3 l, ' :i i,
Àrr .r.5q-' .: a.vr-

IO - 'de LENSREWE'
'.iL- , ''1. .r!

: ' 1.., i'
....i :_1 rY^' J

;,{,5- À 1.,;



r julfie,
e;andere
l.n luJ.-

aI niet
at.Je

(sinds wanneer spelen. ju}lie beEaald
voetbal?). HeÈ was eeri droom starE. In
een mum van Èijd voor sÈaan:meE 1-0 dat.
was lang geleden. Door zeer goed over-
spel was heE voor rust a} 3-0. Ik dacht
hoeveel gaan er de Eweede heIft. ln, maar
door waE omrissellngen een mindere twee-
de helft., ,rullie maakt.e*flog ueI 4-0,
Ínaar Scheveningen ksam sÈerk terug en

Í,ENS D2 - Sc Inoàn D2 ,(5;2)

over de broek heen, OOG

I SchoveptaceE E4 - r,ENs E3 (O-12)
|.\"..u'tn,...,'

In het begin van.de,ryèdstrijd speeLdejullte duideliJk'betèr dan Scheveningen.
Maar het duurde toèh n--og I0 minuE€n
voordat Michael:E.Ir heE eersEe doelpunt
maakt,e vanaf de mÍddenliin. Hierna werd
heÈ ieEs minder wiar*in óe 2Oe mlnuut
werd.het 0-2 door t'tafiriie, hierna ging
heE zeer snel, O-3 weer door laichaéf [.a
en weer vanaf de midalenfijn. - . i I
Oi{ weid trèÈ dooi, eari vanuic èèn hoek-'
schop, O-5'docir nicarào.uit een mooie .,

Na de,rusE $erd er zèer ,

goed dooigegaan. 0:6 door IJennard; O-? '

,",-''r Lr1 l.' Jongens vandaag een bekehde'voo
wanÉ wie hertnierd zich ntèÉ.di
(zeer epanaende ) vredstitjd" (1-0
lie vooideel) . Maar i{at -jqllledoen voor een flesje én-eeÉPat

liet.en jullie nleE meer (mool) voetbal- door Ricardo. 0-8 door Gary, 0-9 door
len zodat. zij 2x Eegen konden scoren. Michael B, 0-10 en 0-11 en 0=12 door
vlak voor heÈ einde nog een penalEy.mqe' . r,... . !-,laurice.
zodat. de stand op S-2 Éwam 11r:ju!,ie i 1'-'t ï lr''i{ '.i +! ' HeÈ ls aan de uiÈslag te
voordeei. Jongens gëf€lLcLteerd met deze zien dat jullie heel erg goed gespeeld
overwinning. ;zo.,?iq . j e. $aar waE goed r.., . hebben. Als.het..hele Èeam.zich zo blijft
ÀaÀónsper Ëaà aob":,r.leè 'dit 

. soor[ '-voèi]', ' i ,inzetceh zar,hèE móeilijk,'zijn om julÍie
bal kunnen.-julr,ie e-lke" Eegenstander aan. Ëe verslaan.
tor '1919b.n{i[w.991'';"]l ]U ;-i i . i '/:'lí."i ,irr* ud", **r, .' .;; -i": I r". -

HET OOG
outck StepB - LENS E3 (0-2)

Noot rédaktLe ! Erg schat.tig, die sokjes
!'Ie gingen vandaag'naar Quick StepB, waar
we moesEen voeEballen tegen de E.2.
De eerste helft begon en $re gingen er
gelijk tegen aan. Een paa minuEen laÈer
viel .er.een doélpunr voor LENS, door
Ricaido deze ging zeer goed door op de

In het. begin speelden we; goed. ,we scoor: i- keeper, En Èoen kreeg Ouick SÈeps een
den al vroeg door BÀRT tJ. Wè gingen.goéd.", kanÉ, maar'Michael N was weer zeer goed
Qoor, maar DH maakEe Eoch 1-1. vLak
daarna werd het snel. 1-2 door, STEVÀtil; - .

KEVIN 1-3, 1-4 door SOUFIEN enz. Gcied {f
gespeeld boys, volgende week DÍ,NO en de
2 punEen zijn woor ons. : iïl'
p.s. : MÀICHEL was Jarig en we lkregen -.
snoep. Bedankt joh. t .

KEVIN & SOUF '';[" I
, Maurice enz enz. En toen flooE de' ' scheidsrechter af O-2 voor LENS, goeq

'- géspeeld jongens.

I i 4. f{; iii Jl',, . t21unrce KUrx

': ir: " "
,-;I,,MAANDAG.

12 december
aanvang za.?g,uur=

.' r- '. ,'í .'. ." .:-i'' 1. -"r 
*

op dreef. En toen de Eweede helfE begon,- "maakEe even IaÈer Maurice een doelpunt)'; fièt wérA tvree nul. De achEer hoede-was.
- zeer goed met Michael B en Michael t.L.

" d 'Het middenveld meÈ Lennard, Hafld en' Randy was nieE. t,e kloppen en we kregen -

... .nog een paar kansen door goed overspet I
l+i i.§6ry'g6f mooie voorzeEÈen aan Ricardo en

Dl,e Eaqhe 81 - LENS E2 '(1-8)

3,

i;,H

Algemene Leden Vergudering
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ïit ' ae decembeiÍaand. ï9e.r. 'eangeb-rot9l i.?.,r
zal u nieÈ onÈgaaÍr zijn.-.

. De winkels staan neer vol meÈ Sint- en '
íà.r[i,ïrriu", ruxe kàdo's wordeà oveiat -' ,

aanqeoieten, terÍríj I de dikke folders van-
vaO-e-n De BiJenk-orf alweer. in de prlgv€n-,
bus liggen... rrt ..., .-, -rl :
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llu"i 'oJr 
op eeri 

'andere' iri1r. is de decem-' '

i Éaàaàfialhe?r: rirèrkbaa:::t V'UU?WERK.! ., .)
". a, I I.. '-.'Àfgelopen zondag werdeà. we tlJdenà de,."

' treóeurijd tegen RI{IWIJK enkele - malén;oD-. '

oeschriÈt .door verschrikkelijk harde ont-
óloffinqen vanuit. de achEerliggende. wij k:

-'ne spelérs r,raren hiérdór duideli j k.ev_i.n'
uit hun concenErat.ie. .-

ook na de $redstrijd gebeurde'èr iets eraE

íii J "iàt ,trié"-onÉtrouaen. dlj-ae uiE-'
r gaàg van het IJBNS -terre.in _waren ,enke_Ie, .
'ionoelul met vuurwerk in de'vJeer'.' Een ' 'a

óaÀÉerenae polit.ieagenÈ in burger consEa:
ieerde diÈ Ën wtlde-htei wat'- aan doen.' :

door de r'oEjes in de beslag Èe i'remen.'Een-
wllde achceivolging was heE gevolg,
waarbij ook de agent rake klapPen opliep
en hij zelfs ztjÀ:portofoon kwlJ urdatÈe;

,Das.,meg hulp van EoegeschoÈen:'co1legal s ,'
lÈori hil de- iongelui aarÈrouden en over:la-
t.è" lténeeit- ttaàr het poricièburea!-i..i. ' ' 

, ' r
'iriesc dat.dit. op de sEoep voor LENS'IàöèÈ '

qebeuren. íatèn'-we daarom op één punE.
óuideli jk ziJni r '. .' ''1 j i

A.H. do Groqt
Tol.: (o7ol Sas td so

KONTRTEUTIE BEÍALNO
Postbank 33671í
Bàbobank 129924229

vai de ntoA(le'
LevaÍ uw *ppil'.. ./
- Redaktiebrievenbur
- Hengelolaan 981
- Ídx: 3678862 '

:'r {., i, :- -,.YUURWERK
IS TOT HND DECEMBER VERBODEN
EN ZEKER OP LENS.!I!

I Élemaiid wil ongelukken zlen gebeuren.
verseeE nieE dàt er nu aL jongelui vin-
ger6 en zelis hun hanal hebben verloren

Í

door vuurlverk.

met ons delen.

,u ,nià o"rrr"t. weten'dat. uij als tedàkEie zeer
tezoiqà ziin door deze onEwlkkellngen en §1J
rekenén daí ook oÍ, de verantlroordlilkheid.van
àè ouders, lelderË en allen die deze bezorEheid

.f."-uï.S-P3mr
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A.s. maandag S ogcguggn zfrt er geen dcivltelÍLii bll LENS, want dan Is het he-e-rl

gpkoment Dat dat.de,kopll voor.- "" zoNDhc 4'DECEMBER órn 14.00
komende week ulterlflk

-qàr',betckent iile

lngslevcrd nioet zilnl De redd«tle heeft dan
enè LedeàveÈiderlng

nog nèt dld genoeg om e.e.a. ln'elkaar
uur

van

ZONDAC ll DECEMBERom t4.O0uur.''

i 2 'rlecdnbdr a.s. 'zat Ae lnlevertermIn ook Vervroegd -..
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l.v.m. met de Algem
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DE CLUB' '.vAN,.lQ A ,rr>r> afgeloben zondag wàb de ctul vài hondetd uiugenogigd
.TSWIiIK oqder heE genot. _van qq4, kopjer'koffie

om voorafgaande aen de Ïredg q
q
rijd I,ENS
esteqlng van deze

RT gelden. 'Hoeiel Ae .-op_koÍíts E 'te§en,wiel';
waE .te Praten over o. a. .de emE dit mee
rr_erden er toch een aant,al sqggegtieg'beEProken en genoteerd' Het besEuur ne

en komt er later nog PP Eenug. qp: dit momenx zíjn er bijna , 50 Ieden
op qe

va4
helf

de ,club van

100. Í'Ie zljn tlus oP de helfE van .ons streefgetal maar ook pas

kompet.iEie. U kunt zich dan oo)É nog steeds oP,geven bij John v , d:LiÈbe of Han§. v. d-. KleY.

Misschien a .s. zondag aI biJ de t\utsÍredsErijd van l*I!'t:"i1'"'**

I i .rr.

t. vari jde " -r -,:i 
.

D E E'V ËN È.IiA E N T E N K.O M
't ," i

MtsstE >>>>>> er woralE de I'aat.sEe tijd regelmatig

9evraagd of de evenemenlenkommissíe nog bestsaaE. HèE antwoord is dat deze kbn'íinisbiè i"

door omstandighe den' op dit momenE nj.et akri'ef is. wel' worden er ëèn aantar àktivit.eiten
overgenomen.door andere mensen. Te denken valt aan het 'SinteÍk1àasfeegE voor de 'P
j'epsd,, een playback ghow voor jong en oud oP zaterdag 11 maart 1995 en een blngo'- avond

vóor de j eugd. en een voor de óuderen óP nader te bepa Ien daÈa in februarí./maart 1995:

Daarnaast organ iseren ,Ios wiEEing én .làn',Ham zoals gebruirer:.3k riog de noËlige..klaver
j as- enf okeiavonden .' Natuurlijk )IigE het wel in de bedoeling om weer een vo lEauige . " i

evenemenÈ erikomíissie in het léven te roepen' Heeft. tJ" inEeres§ie meldt u dan'-óan. iírl

ALGEME,NÉ LEDENVER'GA,DERING I2 D.ECEMBER.:à)é:,
deze'belangrÍjkè ivergade-

Zoa
ring

ls at eerder beloofd, lig
in het. clubgebuw bésch

gen y
ikbaà

anaf hèden de sÈukken voor
wóor aLten die hierin,,Seint9lg 'sseerd 

z ijn. Komender
,tÀreek zul}eh wlj u nog nàdere mededeltàgen doen.
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óurcr srsps 5 - LÉNs 7 . - 6 - 1

§Bp g - r,ENs I r .. .. or.3 rr; u,.-o l --+t i+. *,,.1 
'h:'- ï'.'t1 (1

i',C i;_ l:':,h..q _:{, _"+ ""t11*

,-'VorideiVérdé':;,i 75',,,.,
,tVeentje;,ï. ;i, l, I Wfif.Effi .

ii, .?r ,.'l : i
T?

iii\whrÍzt ..' ''

2544 EC Den Haog
Tel.:07&3663131 

.'t '
Fax:07&3675393

.'t1-:\

:. l-. ')!--i

' '., ,1'i: l'1 -'3r r.

Ja zoelermeer
Tel.:079-610233

\.,'ia

rrET oELrarr vÀN ;lENq-8lasrrIirK (1-1t
Eir .aforezÍqheta ,ur, .pra.ËËï=ïàifti-een tèrugbrik van een invaller. vooràIr Èrit. èëfste'it"\
il#i;;-d;k;È ir;;àa-iatceró zijn stempél op de wedsEri1d. HeE beson.,a1 .mg-! egl 

.

rr-ri iè rrao teqen de oaaf. NÀ 'l-minir.n een, bewönderenswaardig doelpunc . ''Riiaido. Iiet
. 

"1"àI,'à3;fifàië.t 
lij". i"n-geweldige rob los,,Pg.bal.vÍeI achter de verrastse doelman in de

touwen. " PrachEig. - '-i "
r,er,rs niaà 'iii. die'eeiste faÍie oppermacht.ig door de Eegènstand". g"'-,^r,""rrul"ufdq en
]I.Ir."r "r-à"aei druk cè zeuteir, De verdiende 2-0 vièI echter niet en LENS kon op heÈ

#àiË-iéia-àà. àri.iÉtniéL op de ntjgsijk keÈel .blijven. uitoetenen. _celeideli j k:. namen 
. 
de

à;À."-r"àit.n het. iniEiacief. En toen krramen. ér ook kansen voor de Eegenpartij. De rust
ts;;;'";;-ilÉlr-ó. tà rust behield Rijswijk heÈ overerÍcht ' LE§s zag geen kan§.:de- bal

""é[Uàif.na-.fn 
de.pl.oeg Ee houden en moesÈ heE hebben van counEers. Die Ievétdèn

;;;;i;;;a wef ènreii'-qiote scoringskansen op, waardoor LENS heÈ zichzelf' Pa.!:,gemakke-
irir..i-tàa fuírien maXén. Die kansèn uerden echter niet. benut, zodat Rijswijk-kon
Éiíi"ón froièn öp de geLijkmaker. Die kwam uit.eindelijk 10 minuten voor heE eind na het'
;;#il.;iliréiriàs"àp heg midènveld. Korc voor cijà kreeg IrENs nös cw5é. kànrien rop een
;i;À;à doelprtnt.;,: maar- het afmaken was zondag'niet heE scerksEe punE : .'.ril!rt :i,l; L J

Cà"Jf"sie, a'cnteiàf mag men vrede hebben meÈ de punEendeling, omdat Ri.js-Í'rl jlf 
'.erin

"iàÀgàé-é"" 
.".rr lang piessie uit te oefenen. Eqrwiiri -r,ENs. 

na een sEFIk; b.-egi3:-qli
counier-kahbén orii'Zeep hielp; wel een leuke c,edsErljtl om te zien. ;,,U ..,j..c.H. ;i.. 1. tr

' Ir..' jirIí7-y I'
r.::..:r; irju' ,-..._ri li r i ;,j

LENS 3 ;-'|.- f ira
FE=ËË «rél , rangé èija nu dan $eer eens een stukje in ggs aller r,ENs-Revue oiirtrenc het
we1 en weë.van óns lè Eeam.. , ï'r . !j. - ..01!iIL,:"'
Na een DrachÈiq kampioenschap vorig seizoen is het 3e dit jaar ingedeeld in'dg.reserve
Éo"iOità"iè:iè ían aè.Ír:V.s. ïn groÈe lijnen is het 3e hetzelfde Eeam.van.vorig 'jaar-
Met die rqÍötel' bedoel ik Theo Massa, wouEer Frantzen. Ireo van Rijn, "HarEin viEser,
jàè"À ri.iéÀuns, Dennis lramers, Bngin Àydogdu en Don Heins, vanuiE de jéugd hwamen;

Leo Riemen, Ra)tmond NiamaE, earry Olsthoorn'en Machiel v'd. Berg. En als nieu$' rtd
ÈiÀgen trii'ltfcàel tto}. Dus wederóm een mixure van ervaring en jeugd'
pe íoorbeieiding wa6 goeà en de nieuwe Erainer Hana kreeg-een _goede- en bovenal leuke
óio"p-ó"àèi-ri: í fràèaé. Èen domper Íraa wel dat Don in de-rweedè week van augustus op de
Érai'ninq e-eh réixetnreuk opliep èn geopereerd moest Írorden. 'Thans heefÈ Ee!:3-e-11
r,redstriiden. cedoeeid èn vèéI.meelevende LENS-ers Yr?rgen mij hoe de..sÈand thans;1s.
na"d;;"&;"etí"óiit.à e'" it 'beroot;ir.;dat ik u miaaë1s af'.trqlg,-repe;wag.iYaker op de
t oogt.e zai-niij"e" ,tro'uàei.tr 

-r1.---u1\;' -- - . 
-J,1") 

-uiY .ilo/ .rt.t:'.-
.f .lI zonclaj spéelai Ons 3e hun 1r-e Eegen Vredenburch 3 alw'eer de EeÍugwedEsril Cl. Danny
gàuman, ooÉ èèn nieuw iià-aàÈuÈeerde íandaag In 3. v. st.afete seerk en agrèssief doch
ook on! 3e speelde zeer verzorgd en goed ,oétbal. MeE een rritbllnkend middenveld werd
V. goed opgeïangen en werden ók kansen gecreeerd, Michael MoI sp-e-eld€ zijn besEe .

"éaÉt"ii a- íàn' hËi,:seizoen eÍ.rr sco-grdq I -2Ti\w-aai'v.a-ri i'alel ?ei eè[t€eën rbeàtiEy- was ! HeE 3e
aóéÍpunÉ *aÀ van'Èàrrf 'orstÈo<íin,. gié.è-en ËcJriuièiejrde aàn9a1, oPgezeE door Ergin
aydoödu'meÈ een droge- schuiver afrönddè'-'RuCt 3r0a s

4 - 'de urusnsvttt'

! .,'pr1i.:9,:,- r qy

1,,

I



De 2e. helfè rerd koel uit§'eipeèlà ;àI[ scoo]oè ll.rr *aut'
;;niötàclíËiq1 resultdat ,*zeker ook- bmdat ' capEaini wouter'
ten.f .boch 

'dÉ 
no'oëzakerijke omzet'EÍng uerd goed opgevang

ï"-:iifi",iiriix:qeèn,slechte inva!.Ier. De §EaFd aan kop i-;ril t ld:íEÉs i"a: ..ïlj:.-.!;:. 11 'bsspoold 17 puDÈ6E

ff*li ee,,osrcr'1,.ÍÍ'i."ii. .. 1t , ,, 16
jtf,-Ë11r361i'ó',sÍEps.:zlj'.'.1t,'11''.,, Is
q1'§::fiË1';iílrnrí'lj .'"il s . ,, 13
,t;.fsi':osó *' ,--li tL . ,, 12

n,ï-"*l r"ÀÈd;imis jèrsi:hdt' gaat rekker met ons 3e.. Bn hét
;àËè;:;ai:aÈ Éintèistbp sebresseerd. Het besEe Dennist
ààspeefa en a.s. zondag: DE "ÍOPPER TBGEN QUICK!
:',if"È.. - l- -'1,:it;,5;1'jr-9": -- .'rr,'.",ri.'.r1-'Io'r.]!1 ..-- -

tegen'd qiEEI-ag\ U-1ï- G 1r" t-\ if. A t
al-na 20 minuten moegt uitval-.-:
en.en uiÈgevoerd.. 'Enne, . . 'racco
6 3 i \ii I r:1 ír .t i!.T t:\t

l f l;iíjiO\.li;FtÀ
i a 8' tl i'-t'.'t

WEDSTRIJDPROGRAMMA
{,',":,.j : :.-v .lt!

-',1r1i . i'!.r, i
.i.1 :1.)!.

kan noq beEer. Dennia Lamers ia
óón rreétti, arUebrl'r'liiéaöÈïi jdëË,\ti

èqËI ïsrítrigrsfl. [ ':rlrrg1itf 'l.ii{l;!i:r'i ,:I J: ,,r.-...
1' 'r..- r :!r .

i-r.r J r, "-!r;:.lÏ3e L lr:, ! I

1

3

zonöag 4 dsce&aÉ" 1994
14 .00 1ENS

.. ,.È. jr a .n ,.

- RVC 1 ..
ÀrrPH.BOiÍS 2 .

. Í QUICK 4 .; , ..,,- r,'HBS 7 "..'.'. "'. '.'
WÍLIIEITMUS 5
IENS 6er,sil§ï,? ' . t.r, r i.

IJENS 8

11.00 IrENS
10.00 ourcK 7
14.00 QUrcK 1
14 .00 RKsvM 1

10.3
11.0
13.0

ENS
ENS
BNS

11 .00 LENS 6
11 .00 LENS 7
13 .00 LENS I

I
2
3
4
q

OI
OL
0I,

it:ir:',..'Èir..,

, i J:r;

.i ti'r

.. 
!32,,721\. : i,Ëiï:ÉEi[Ë[§ïr .'* rr ,', +

. 3153,/5iij.. N.Yl.M. Elsackers

. 3142/ 569 . . J. Àndela
- 3Lo4/567 ,I.H.À. Beckschebbe
,.i 445216,26.t .1 .Ëh'.n.4í16 ; (Í:
.4513/649..n.n.

BIJ ALGEHELE AFKEURING:
14. oo- RkéiÀi':ïJ,, ! ir. id{lÍ,-. . i r,ENs- 1

l-2.00 RKSI/M 2 . . - LENS 2

\i'.4 tA. \ 1 1ï Í1 
*s'ï ft i cr

.i-. r." .\ vrieódschà'ppelij k - iF.."i,,l'.i -Í 
''r

vriendschappelij k

Ë ril \'Íi "à \
. -- ::-. i I-j ':

I
-:!

1]. d€ceob€r 1994
I4.OO FORBHOITE 1 - I,ENS
1O.O0 DI{L -2 . -. - LBNS
+i . 0o 

-VÉRBuRct{ 3 '-:' ï- :--" r,ENs
i+'.ooR«sw7... - - LENS
12.00 HS TBXÀS DHB 3 - I,ENS

3152 /57L
3r44/569
3L04/567
445L/ 6?6
45L2 / 649

.H. PoorÈ
-l O1ívelra'. '-1 §
.. ,Huis .-* - '..

È\14ïr?

, [l i.;J ,].'i.r,, t
Kortekaas . . .

f+,í,t\8. )Riti)1Ài

u

1
2
'3

5

.n.

.n.

.J.

.n,

.n.

w
E
G
n
n

n
n

SCHEVENINGEN 4
TÀC '90 7
RKDEO 8

J.l'.;

.1

2-
,3

2
1l\

]Lií:r-s]?Jqis' ,J:JlÈ

" t::rr , Z':.r.rr:-I"irr a'.'
o P s T Ë'L L'.1 N Q f;1y'i 

"1;';.'I,ENS 1E/M 3 :
I,ENS 4 t/m '7 z

AFSCHRIJVEN >>>>>, LENS 4 A. de GrooE

.1'.,tt. r ',.,i1 '.i" ,.r .r ..1_! I rlr. r-. al tii . t::,.r"
.r '{'..., ,r:r'. - r"r § i....,'.1 . i1. :i: ,èi. . r,rrv
worclt door de Erainer samengesteld
ars bekend'l '. t:+l{lf Ula.'{' '}O 11 §V íl'u'. 1?--?'^i i
.als bekend - (veÍzamelen 1.00 uur yÖPTÍ.3u"yulg op'!t;Nt;,,,:

rmaat

0
.li:.1J -Ír Ii.' i- i,

ÈeL 32 515 5
rel ! 3461088

0189r. -.1 7943
3212382

ï#-Í :ifi ;i"ff
)tïïlïrd .t#

LENS 5
{ljíïEus Ie,o 'b:ó'.Ë.
tr.íBwq,.zï TIENS r g

w. Heiinen
sl:.de'-Éedhrb'i ? i,{
R . 

r 
wàb dèitnad \_{ ,. I

Èt1írf
"t er' í," "

3 93 s93 6.
ozils 12005

,ra#
f;Í ,t. -.rR:rV€

G,itPu-1ve6t.eyrl .r jli r.lr,lJj^
t e 1,,=:
rËid! I

ooÍr sèDloreD zonda]o, ri r Gi via.' ftetl
i/.r1r"Í§./ ii Yl,1 í$L- ,.t€I--a

bri
01?48

d{r
18149

LIGGING VAN DE TERREINEN :
RI(sw : sportpark Polarren. Monster, (ing'udwenvoordesEÍ')-tel'^0x4945723
ouicK , Nieurr Hanenburg, De savorni4 LohmaDlaan 215, ÈeI' 3580323
- \i, iË:.r1...',..jn',i _-í _t:!_=. :=.= _:::::,à", i.:' q'.-: ltr..(l r.:.ï',ire.ri .{ [ i'.:t=1.._'"-':,).:-- "=1-r+ .ii

LEr op: rN"rEr/Ex,EN Kqtti+grrcï,r-ï 
.!=},.|ox 

t4.o0 uun

ookdeweéÈAàfr#ilr:m.-aaXg.ieaëIi,iè'rËaéiin'soí-:íöndasinlevcÍen!

,do: LENSREWE, :. 5 .



LANGS D E. S P O R.T E.N :.VA N .D.E'Z.fiVT - L A D D ER
Li

ITTTSLAGEN: :'i q'Í ttt,i:-,

"IrNs r ÀRcH. /oRNÀs 1 1 - 6
I,'ENS 2 - POSTÀTTÀ 3 1 -,3

zdterdag 3 aroceEbèr 1994
14.30 ZOBTER},IEER 1 IJENS, 1
11.45 LENS 2 - DSO 4

ir!..i .!l1?rË\'ii^:, r
,aterdaÓ 10 dec€Ebar 1994
14.30 LENS 1 .. - GDS L
14.00 DUINOORD 4, ... - IrBNS 2- -: v .Í,. .

Íatt
'A F S C H R I J V E N,,1,>) IJENs

' . -,:.i,:.,i;-.i' ;..É.1i. . r,EI,Is
. ',i.'f'l-i. ' . "lci

. "r.; r.) , .,' ;: I.

"-l!Íi.!!&,}!r,Í..','.r'.rr "*--__ ..

f'Íi.rq rr";

. , LO27 /006

. 1054 /012

. 102s/005. r052/o]-2 ...)
t,el.3235507

Noutand, EeLi:

) :-.. ._

Castenmiller
Róëten'ri!r.rr.{'.1.

, |,1.
.- i:,1

017r8 34523

l.s r

'1i ltF.i:{-'. + \a!.} i.rr,:\ i,rl'
o796L92r8 / 07 9621995

rr' 'iï ' .'' t
,J
E

1

1: P

2t B
. "Kio1,
, v.a.

1
t:Í

Bl.J afkèurlag, tl6ln_sn pE U.00 uuË voor Eorr6l le aLe 2o tearl
r- .:..

LIGGING DER.TERREINEN
SOETBRMEER I Burg. HoekstraFark,r Scheglaan 1, ZoeÈermeer, Èel.

,i, .'i:.. t ,i'. : '

\ .i -;

,.i rSENIOREN Z.AA; L'
UIT.SLAGEN. .'

ÀDIO 3 - I,ENS 2

AALPROGRAMMA

.iti. rir.

LL t
i1 i''

".t ._:r

i

j

t)

-. -I.:-'È *-r,
. +,i, .'!-.-. g'i

vr
vr

LIGGING
ORÀNJEPI,EIN
LOOSDUINEN

09.12
L6 .42

21 .15 IrENS 1
22.15 LENS 2

ij.
iJ.

- THE BOT.TBER§ 3 953/R1C TOOSDUTNEN .eigen
- ENGEÍ.SMÀN 2 963/R2C ORÀNJEPÍrE-IN, 'r1 i"e+_gè4.\ 't e q i]

slí881 67
D6n Haag

^ 1r' : - ;:''.'l

: 1. jc..,r''
VAN DE SPORTHALLEN

,'sli.hbrstruui tl ! ' r' r .;r ': Gr. van PrinsEererlaan ?6
rlÍ *, ?;- \f !.,qt'r'r t a 1i\

OOK'KOMENDE ZONDAG WORDT DE FOTO .

vAN DE'IEUGD-SPELER VAN DE WEEK :iiill
"''" À\NGEBoDEN DooR: 'sq:';i''l';R :,:' ' '::

\1 
.", ti.,'r;,í,-*ï -, ír ;\ §r\., :Ir.1.r i.rI -.

al

ll]t'-ra t it<' a \ -: :--_ :
;.r- Li ,r.-,.*--. I _=--=-_:

Wag€n
2512 AH

.r 300888t]; ÍÍ ii-r.d !íi# ?::.i

Í;..,r;'llq.ï f:irl
De Slede 23

2543 BG Den Haao
t"B.Ter. 3679431 r;J..I 3lt 4r::.:'EN VIDEO5P E C t AÀLZ À 

^KiV 
O OR F Ot O.I

-'6 - 'dè. LwsnwUg

.:,F

.;'iJ:,., l' ' í'Lt - '

l-\'nt-. l:.1 'aii rJ .,,r i.ar!
^,ari; Jt(,,.í i-.tirt5 ar: (:

iià*" 'iiuis uil wédstÈd/ooulenL wekl
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J, ËIf, -, . ï:"j *r. lr,''J l'',;iïiri\r)\ lli:\AtBJr!; t.t.*
.{i ïij"'r,,. ttri r ,.r'ri- !.1 .:! r i,1,,"-,'1 ..1ti)r)f ;.; 'i,.. j.l 

...vÀN 
HËT.JEUGDFhONT r;r ,--ri 3i,., :,.,'.',"

ALGEMEÉN
r.(í:

KONïAKTPERSOON en''
'\ .1 \'rr È.c t ïir.r à ,r'1 .o 1 ii

HooídleidBr A/F jeJs.q : Pau!v9c den Steen, ChopinstÍaat
,,.-Jj+.

103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01.54
4,, Í;9.r.r \1:-lirii . , Ë'-È1-r1,il ^q i ! r L.,r à n'."!

:i !ír5rq iI ilrtS.l
:r.:

"{l .r i, -;t
Hoofdlalder'.:r §-jeugd: íArnold -van der:Donck ; ), :;o

r ? í -..1r ïi.nr il',.ltelo^Ío6Ài397.,65.32 rÍ.

ÉdoraÈidui: " o-iËiröà'Jne6wirí:kuik r'
teléÍoon 367.?3.00

1r-I

í.. r:. lloóÍdleider' F:jeugd: rr Harry-ter Lin_dgr! :i
telèfoohi36I:6,1143.,, .r,:i.,.-

HooÍdlàtii1,a; E-ieugd:,. Ruir{.VeÍooélèË
ierófo6fi 9!.94.89

AÍbcllan voor dd U4d§lriidÀÍr i i'i' \ i:-:"í:r^l - ' \ 'Í rr'!rr"1 ' r iur"r- .

=o sneimogeri.it$ àoch'iritènijr àdhV#d i,on-'iïë iVÀàbtriio;ïui§eri ,'3' oo:6fi 1(i.oc oui; bii:de desbetÍer-

tende,trooÍÀleide,r.'' ln.uiterslg.rpQd nos sPqg dag.qan dq wgdstÍrjd op !-ENs, t€lefogn 366'13'14
i;àï;jilv;;;É.,o.uuionuo,'aewoekst.30milulen,en..1lieíe.eidàr,,oorveàhèttiial.;i;.;1..
nfb"fràn {dAin'qqf: t aS minuteh vàLí àahvang'vhn dè'tÍàiÍiing;:a//eer, op LENS,'.tslofoon 366;'13.14 ' :r; i

' vÍiqen/DtohlemèÍr ' 
: bel ií's§rslo instantie.de Ioqtd-lélCor opl \:-; i.. : : t.:, , .t,1;:.,)- ,-,t: .Lr\.11 zi

WEDSTRIJDPROGRAMIIIIA A'B"iCiD--E, eD f; JEUGD

'.. è:LËNSBEWP ..'i7'



ELFTALBESPREKTNGEN 82 €a G3 J>>>', a's. zater§ag wirren Y,iJ neÈ de-
soelers en leiders van 82 en C3 even praten. Kon op verzamelE ij d' naàr LEN§:En- ga] dtlg r
r,risr rechrstreeks naar.de .)lCI"jr",.ïÏ1 Eoe '1c3) ',t'r",* L..,Í L- l. \"*::i: ';-r ''*--'. )

-' de ,Ieugdkomrni ss id'

ir.;- .: AFG EKEURD of NIET ????,,",,:-,rt.:qiji'*..riï.;líb,i{!,,;ril,r1

o,.r .;J.ir"ruliJr!'iÈ".".i,oà" dJ{ :;LiË15 $àï iir'ïuÀ'ri;vruei oa'.ó-ó',l,rJ' (r,iëu l["i6§a;':'ru'r'í
iuít-a"i wetén wÍi echt. nóg niets) naar. Í,ENS bellen (3661314) en nergens anders heen of
iiià-*"àËtiijí dooigaàtr'of iiet. uoèÈr'5e'voon oa.oo iur'.ierzamel en 'dàn z{t er; niets ''.ïrqil
;;à";;ï;'Ëà; iàioÈ',-iu-L".nen' De speiere van À!3h-§a dte''vooR-oe:'oo i.,' moeten

"éiràmef 
èn inoq,ég_ ook _naar .LENS bellen .. . Verzamel j e echter Das m 09 .00 uuir ij ,e!;;djlt.,9"l

,'i-ffi-;;l/i;Éö'ru-iisi-,- 
-- 

',n:' i,,'"".'.,, i,, ' ; .

oen Haàg èn c.A.L'westland : kanaal 21 ' ' "
' Ri j€wi jk : kanaal .4+ - -zoeuermeer : kanaal .11';'.É-'lyl tt'-r, r'. i.;..e-',ï i

: .- ?i.,:: 'r , DqIf E , Leidschendam, voorbuF.9., Ia§1e.n,a?It.Ne:Y9:T .: , 
kjl"Fl"r2 ,, _r.rJ:,r ;?r. j r.\

vànaf + or.io' ,ri t3Éuii i" r=i"i, 
viérÈL ''íéàstri j dèri: iíjn àf§é!Ée'urd,, wàaibij:: de . thuisspe-

i."àè àftiaffen wordenrgeÈoond bij afkeuring.. Daar deze zender de afgelasÈlngen rÍIlr oP

tàiÀi"*i tiiuàendcr,-.moeÉrje wel even sg§qld hgpb-e1t."P9{9p9,h.9.!,.}e1icnt 
-r":-ïtP"9,li,li.""!È;ra

Er is voor het vernemen van de officiuiè'a'fdelàseirigeh vcior'À1:IE/m c4r nóg reenrrmoge-1i-jk-
hèid : afgelast ingenuelefoon : 06-350.150.90 .(50 rijne!)

fi;)U 3;s C'H A;D)UiW p.RiOiG.R,A:M M Aii.;til!i

Bij a1Àehà let Ëfkeuring weikèh pë deze weeË'réèh 'alternatief programma qf.-we v.grwachEen.
er,íB-lËefeis en leideis mer. bij zíchr sportkleding, trainilgspalÍ, voeEbali en sporE-

="tóunèn. Ei zijn vele alEernaLieven denlbaar zoals voeÈ,balteq in, het Zuiderpulll -oP ,
het strdnd.- verÉard op Kwiek sport, in. de zaaL (alleen voor E-en'r) of toch :Ts:i: ::";

_westrijd Spelen op heÈ weld Of op het kunsEgras. Gewoon overal rekening mee.houden en 
.
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de §I erklaasfeesÈen,
afkeuring en kynnen zl§h,,ru sJís-' voorber den
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DE G R O T.E, C L U B A K T I E >>>>>> de uÍÈslag. van DE GROTE,'CLUBAKTÍE iq.bekend en
hanqE zoals àfqesproken op'f,gWS. Bovendieir sÉond de uitstag <jolÈ lin dà Posthoorn van.'

"Àiíà" ,àeÉ. 
- 
V6"i' r,eltS is-a" EoEaalafrekening gemaakt, en na.afE'rék +an de kosEen (aan-.

schaÍ loten eii prijzenrïoor de beste vijf verkopers ) btij ft"er.. ileÈto over voor LBNS' I

í3250, OO (ínct.- l2-5, OO prijzengeld) . ' -' - i'' ir: I ! r' i t'pit -Éóàiuri' 
iÉ;övergÍemaaÈt íaar-àè peianiÀgóèésrei 'vàn rJENs j'r'isrr t ori èi n'-tr À . '--- -ó"i'"àí à.orír .r.eisËii; Ii:i-ri-iiË piijreu à6va11eni-.ri6n.kopers wonne4 í25,oo,

één rLOO,Oo èi'66s woa.zelfs eeà r§idweàL vooi 6 pereoneó 'bU 
- Graa Dorado.' ir*, i

(rot-rir. zzp6z?st. .ve.el'rle.zr3i,ï."jrd&pi..JÍL?..,.;rc*,,,i;J*li_iy; ft ii ;;;l I : , ,

s t N'T È È'K-!-A A s F" E È.q-r,Pf-rElv§ >>>>>> diÈ .zij!,spanre.íqe e^qàe.n voàr de

F- jeusd ,un ilirs. op irila'.a5j z'bË.è*uëÈ'rdnilrsiàuerËr'àài"iiater'íir nààrfr,nws-'rwlj :

,eit+aóhten echE aLIè speieió van Ft;F2,F3 'en'F4-idclusief de leider§ oii 18.15.'uur op
IJENS. Kan je nieC komén laaÈ diÈ dan op donderdagavond . 

Eussenr 18 . 00r en.19 - 00 uur even
wer.en aan Harrv rer Lifld;n iei: 361G14i. ouilers, Ëioertjes en tàÉb j èsl aie , mèèr tli rire*n tr '-
komen zijn van'harué wèIkom maar wij ''vëf zoèken een ieder.-we]. om achEer in de zaal
plaats té nemen en rustig te luiËcéien- naar wdt' de lisinE . te .zeggen, heeft tegen de- kinde-
ien_ Het feesr is nametiík bedoeld vgor de F-jeugd van IENS. Natuurlijk mag u ook uw
rtna:àizeit'èï ddilsNs,en-Éemf ia,eè!, órir. z o . ooi uui'' af . lËolnenr hdlen'.ll.I-ii -goaeqr.t oeze avond

i:l il:B:,.:":#ll:::";,*U+lji-,?";Ëttu{arit*ixn";#ia,S"*at;,rj+.ii',, u," nieE de
bedoetins dau àiaers zelf kado's,mgggqy9"-,"9or 9:.Iiidi::lrÍg?I fi?t,"ï?I.broertjes en
zusjes ) - / !r,.t t ,r : r 1!r-,s i..,- í,:..rT ir

- 8 - 'de twsnevue'
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LENS,- RVC en he-g ff Q;N.Q-.G.E B E.U R E/V 'i'r', op zondag 4 decèmber a.s. 'dpàett
, inws r de chuiswetsiiiJà oni r4-.oo'irlt tegen RvC. _.FeF goede reden 'oni;ddzè-yeqglliid !e I

fijmen'bektjkén lijkÈ oàd.'.sen.réden"oÍn.vlaÈ voeger',Ee. komen Is:de voorwettsErijd'van LBNS

iiitfIt"";,-:níCjpI.. ón5,D1 doet'het goed diE eeizóen'en staa,Ei'op'een keurl§e rderdè p1aàCa
í" "óífe Dr. oe wedsrrijd.beóinl oin 12.1s,uur. NqEugrli5k $aS Dl'ook de speler van- de ,
i""[-iË""ià". peÈe 'doeul dié'ïàniring'up me'e mets de.spbterg 'vàn'LENS 1;. z^it'lri.de dugróut;
Ëiia"nsde.wedst.rijdèi1.inàd,nàafiLbopjopdefoE,o.met.zijnfàvor1eÈe'.§PeIer..,Te-"gek--
i"É[^:-o"tàerae iëaén'órn te-]iómëfrai-g tle':alweer Èfadiuionele .]oterij rondoni deze :.'_ ", .'
,ËàËËriiAl, óèes tuc.pedt. alrijd.frëer sèhiEÈerende piijzen,cè bemacht+gen. look ,deze- kèei
ii trerl Ëèm' c,eér, delukÈ.. HoofdprijÉ is. een;PIONEER ÀI,T-ORÀDIO.!6t box€B, welke be: i,..
""rtiËËàai. àëgEelà ià. doör -rrotcp ÀuÍo\rBRtllruR. verder een EnrTEuSE, de tÍlEDsrRIirDBAI sB .

i#-ï"i-;Ëài'prrlzià t: .zie hiervóoi"elders in deze r,ENSreíue. De loEen zijn vaóaf h'eddn
ïà; àil";Ï; [óóÉ àn tsq".u.n' j' r, oo .per* stuk. De uitslas ïordE in de rust vetr qe , -'
wàasrri Ja ,fefendgèL'aqltE 

- en :ko[t , ö5lk -in;,de, volgende LENSrevue Ee staan. Tog zondag.
..,: fr- - :,rilq r'! rÉ-il f.i'.! .,r r.r: rr )1 9.J -t5.J:ÏUil .'*t.'t- ej"lr,.

RECHTS,REEKS / HOOFDLEIDERS / AFBEILEN ï?i>>.>, afserop,en, 1a9e5{9e s1"9 -"-' to:}l h:t
een en ander mis. De hoofdleiders. z-itt.en, op vrijdagavoird.varl.18:00,toE,19;0q uur bij de
Eelefoon. Àfbellers'èn/of spelers; die rechEsEreeks naar .uÍt.wPdstrllclen gaan .nqeten. op;
àit tiidsttp naar de hoofdleider bqlLe_n- e_n dus,NIET op. zaÈerdagrÍorgèn naar LEN§. . -
"" ""+ËË;-Ë"ïil,i'ö ;àÉ;;àà9ilàigè'i;B-':ibdí"iJ-öb'àut-ie; n1§s róndeÉ yoeEbalien e'' z .i-
spelers daE ze rechtstreeks gilgen. Daarnaast-bleven;2,§pe1ers.-zo mFar..weg ed gingen' er

,3i rechtstreeks; zó-5rder diq 'eve+ door té'géven. q(i'ri.,,'...-a q-t ;rit .'- .r'r rr- I..i':r.'r r
.,.,,. .,. DiE is voof ons.geép eert,eri hopf,. ïïe gaan rdan;,ook sÈevig optreden tegen, d.eze i..t*

zahen= meE exEfa reservebeqfee4 reÈc. rri ,:. !Írj:'1ír í:i:i'il ''i r: s';/ .rï'-('Í.r' r Ir ,'li- ' ''^ ,'rj ...í1..f'', i.r, {e.rr .t,l t. -JIrLLIE rzlqN. DIrg :GEglÀÀRscEmeD l'tI i!; "e ' u'.',ï . j)iiï)''í .J
í,l. j jÍ li:' ii:ir ri ",' { .'a ;1-,.., .l-:;4Í r i tt,-,.,- ja l'' 'r-r' rc' '' ' _'1rs J " 

rr r' i9'I'' 1.../

-,r;1,:.,.|.,.1 -.,.i ., ' t,,, ,l:.- :':i ---" i' r':' j. r-'ir- .. : - --r.'í ..'
+i', rf.lr,,;.t,rr, rro .-.:-.,..i -l: ,".l,-,,. ,.i-,-* l':-'-' in" i 1\!f r'r'' '':r' I'., i 'i3.i;..r.'a:,) - t:..; ,i ,.,,i-- -",.i,'r', i.,,:.'Utí-enV'ER^§LACÈN' - ''''r-1 ..i,.,.
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Door goed apel in het 1è kvrarller kwamen !è.-, ..re hebE weleenE wedetrijdea waalvan je zegE
op.1-0. Daarna.werd h€E EpeI .wat mrnder en.rr! daE iE hu de moeiEe waa;d om naar Èe-kijkén,'Q, Bcoorde 1-1 en.L-z. Èlaar door -goed Eee- ,'. Zo,n wedsËri"id was deze dan öok, H6t had
pergr/gerk liep-Q. ^níec _git.en konden vre onB - .i1., wàt' àe- fanacieke eupporEèrl,zLch maar
lerugvechÈen in de wedetrij-d' 2-2,-3-2, 4-2' i; wEnóeir. Er werd door ÈËide partijen Ené1
Door onze feèstvreugd€ werd- er ooJ< nog-EegeD- oecombtir'eerd en op de counÈer géepee1d. gr
gegcoord. NleÈtemin een- Ieuke -wedEcrij d ,en^ ;;;;;;;e;;-d.. oo'k regelmatig É-acÈelijke èn.
de laatgte Uit deze Pou.le. GeterlclEeerq uz apannende ' aituatieE vóor het doel'Ían bèide
eri Leo met hst behalen.ïan- de 2e plaatB' G1 -;ïG;: Ï""i-l'eia. bezatsen'een vórtreffelij-
zo dóor. en' succes 'in de'vorgende ronqe. " ke'achÈerhoede en keepei. De eÈt'iJd ging

o-," "i - o*"* "i'in-,, . ' m: i:tir::Ë":*:llïBiB] ;':,:iËË Ë::""""
rn .Jï, ,oin Jiisé w"arirtja'*.i i"ird*."k.rru" ' ' - ePeeld - iij "hebbe'n §eiroËen ' .'::liiiÍ'ït,i.'1 r.Í,

ËïttàÏi."ï''ÍeÈeen.ÉÏ]:l,9:..*:9:E:ij9:.,DEREDÀKTiB,
Àbdoel maakte 1-0 door de keeper uits Ee EPè-

lil; Hïxnoi.ï'3:i"tfi::Ï àË ff":Ïl':"Ï::: ' ;tsls Di '- Dq+DdfrD D2' (1?-i)

àe iiérae keer was het pae laak 1:1j.D ,he16 iÍet eén flinke dóEià inzet en goed aamenepel
wedarrijd was.hets achterin !: ."lY?1l:lf ir.Èuà" ':"riiï -.i -.à" 

heerliJke-wederrijd. -van

waardoor guiek de ruínte. krees- g:]Ylklg, -- '' ïàí..iicl -DàI aà "ièà" ln de-ploeg bepaiend
heefts ttNs nog-jongena die doelpunten maken, ËI" ,il" om zo,n parÈij Èe eieleí ie-weer
È.w. Ka]liet, Àbdoel en gurcy.. Bn fala,li:Ie , ,i"UfàÉÉ": V"iira"i, weeË t"g.',, 1,Ï,c kon je her
C2-EpelerB die voor elkaar wag. aver hebben. ii-rf"", janmer wae het toén dàE eoinrnile
Het geheel, ie er aIE tseam., Nu noS tre! Eo:_:- ii"terE'frót Eoen tse laat inzagen. Vandàag

;à:,:E:l ?::'ï"Ïïï:"1'ï:il"5flq:p:;,ï i:Ë ;^::,};'.Ë:i"ï:: ""i*:::ï,ïnli'"Hl'li3Ï3dit Eean! t"gà"Í" Éi""g.". Àts jullie dit v'eben vol' te

-LEo M. ii:::il':iÏ:'Ï:.Ïï* àÏ:"::t"5ii:;: .,"

-Nà de .Èg.èi!ionef§-L93€Eek van de leidere
'beoonnen de bov6 ietrrat nervèuÉ aan de wsd-
euíi5d eegen sahipluj,den. we hadden de t,e-
qenEÉander vanaf hec begin goed onder druk '''' lezec heÈgeen reeultéeiàe in een'2-o ruet-
Ëtand. In-de 2e helft heËben we geProbeerd

r,EtÍg c4 -, ÍICEI EII'IDEN í?-ol

geBpeeld.. BedankE jongene !

PRED SILIÀKUS

RXDEO D]. D2 (10-01

ceachte lezeiE, heE LlJden ie voorbij. De
tvJeede ÈsrEcompetit.ie ie afgerond en onzg
jonge hdlden worden'in de definitieve poule_
ingédeeld. Noobdorp beheergte m@t een aanLal
exura grote C di6penBacieÉpe1erE het epel
volledig. DiÈ worAt het best gellluEbïeerd
door een van de Lene aanvallerg die wilde
koppen en tob zijn éEonme vèrbazing in de
navèl van de Èegenstander bleef Eteken. '
Korton,' zware tsegenEt,ander oP een zwaar
veld. Dus EnèI vergeEen en opnieuw beginnen'
De eerdts teotrondè overtuigend aan de lef-
ding. De tweede aan de- leiding. overigenE 

_blijft het ureamd dat eonrnige clubg hun elf-
tallen averduidelijk Èe laag indelen. De
competitie gaat eÈarten, waarbij er van de
oz irordt veiwacht dats ze 't kopiie nieE'Ia-
teà hangen, want je wéets hoe het hoorts: BIlk
op de toekomBE went jullie gaan hoge ogen
góoien in de comPeEilie en....

, parEijen Èe zien. IIoU VOIT KàN,lEls.

' t,l't--'-,
nnrB 12 - DrrNo EÍ. (3-4) - ' -.-

,-,In het begin van de vredetrijd apeelden ju1-
Iie beÈer dan DIrNo. l.laar Èoch kwam D. op
voor6Dron.Í 0-1. Vlak daarna maakEe Bart t'
1-1. boor-goed tse voetballen kwaureu wlj de

. eerEEe helft net 3-1 vaor, dool doelpuncen "
van St€fan 2-1,en Kevin 3-I. ..' I .
Na d6 rust dachÈén jullie "we zijn er aLr,

- maar Eoch kwam D. góed. terug en verloren wlj
de wedelriJd met 3-4.. jamnerlll maar toqh

. n9g even BBn paar oPnerkingeil: er moeÈ luin-' der gemoppsrd $rorden op e!.kaar en meer naar
i elkaàr trèrden overgeapàe1d.

KOOS

'l !'!!ís F3 - Díó g.qhc (9-o)

ÀIlee weee op een sg€vige Parlij voeÈbal.
Dat werd heE ook, maar ook nu
gingen onze jongene voor alleE. Daar guwr rre
dan, Michael B (1--0). RandY
(z-o), t'tauricd (3-o); Gary (4-0), Maurice
(5-0), Gary (5-0).,
Michael B (7-o èn 8-0) èn tenglobte Randy
(9-0.) . Oak onze keeper lieÈ weer
enkele zeer ruooie reddingen zien prima Mi- -

chael. Er werd door'iedereen weer
hard gewerkE en met veef Plezier gavoeÈbafd.
Prima rderk jongene.
Op het laatgÈe momeng moeEts Gary regenÉ e9n
bIeEEure uigvallen.

een vervoJ.g Ee geven aan de 1e helfE
geen doelpunten meer oPleverde. Er ie
ieder geval door heÈ complete elftal

hetgeen
ín

goed'

WÀT ER OOK GBBEURT . À],TI'ID BI,,IJVEN IÀCT{EN I

ROB VERGEER

- fO - uo Lewsnewe'

:r rl: i.i "i
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W.M. Kouwenhovon
Bram Fros6tÍaat 2l
2552 CZ Den Haag
Tel.: (o7ol 991 24 74
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Tel.: lol7481 18149
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W.M. Kouwenhov€n
Tel.: (O7Ol §91 24 74
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lmaandag 12 decemberl
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,i Verzoeken wÍ u vriendetijk bii ilwlkdÈij;1A,AN:TE LEVEREN op :

. I ::lt itihdag 1 1 decemboÍ vöör 14.00.uur,. ,'.,,' ..'
' ' ' i '"! ' wijzigingen 2iin mogeliik tot 1 5.00.uu1:;r' ; '

' " r !.' ;t r ". .:. '.) (\ §ï :,1 i.t S

L Eff S - W E E K E N D (de leleurctelling)

ergeniilr aI op vrijdag ir, à. t.ii".rona; tii he! betreden van het
E aI duidelijk : hier hrerd op een belangrljke gasE gewac-ht.. Uoeders
en en weer liepen en veel kinderen die ook gespannen zaEen te -vrachEen

sraE er zou gaan komen.
Hoordéri,iii 'daar.bàatdèweEjes (Erippel; trippel, 'Erap-):' ?,Nee hqc -was geschuivel

- .en opeens daai i,ràrËln- Ë9,I'r 'p'ieten.' inec waièn 'ondeu§ènde Ëieièn rwhnC, zij 'hadden, zonder
aat Àintertitàas trèí si§c-,'Zijn ïrijÈer en boek meègèÍromeÈ en zij- zouden wet eens--'*- '-
eventjes voor slnB spelen. Nóu daàr rraren de klnderen niet zo blij mee en dreigden
alleg aan,. sinterklaas te veÍEellen. \r,. tr ".r ."r \ 4 r: rí i r Ír

zo begon een grandioós en zeer gèslaagd sint.eiklàasfeèài 'vbbï alfé 'F-klàssérs: -r
ComplimenEèn moeten Írij geveF aan alle vrijwilligers..eij die het Klubgebouw op zo'n
gezètlige, perfecEe manier'lièbbèh teisierd, defieneÍi'aèhter de bar en tot sloE de

'óroanisàcriËes van deze avond, Dlana & Els, want heE vaIE nieE mee om zo'n belangrijk
peísoö:à- naar. r,ENs .E'e halen..,zlJ deden het Eoch',maar evèf,'.:t':..;.".1..],r ::. :,;-,..,,:....i:

.-t ,,. r Op de.zaEerdag naEuuÍIijk veel jeugdwedst.rijdëi,i -$et 'iroor'é}k íat wils op'voeEbal
,, qebied.-veel Eoeschóuwers en een gezellige."druktè - in hèt' klu5àebbuw.' wat. :Íde YreI' hoorden'-'Íangs 

de lijn is dat l,ENszateratag l deze-dàg meer'-hupport.érs haA dài1 sÉèIers'en' daE : de
bus. op J. an Èam moesg,rwa_c,4leg ?.? .n, . ., .,r., .ir,r 1.;- _ $...'ï.1r, 

t: ',.r.:"._,'.1;,

zo'ilig,t'oË'cRöfi"ïEï,sttis1Ërr,itó, seen voetbai,"'seen'ioteiij arstBÀÍ.,nN'r.:' :.;i i;.,i"-.. Ài

, .i,ri : 1rl ' '1 :rili rir 
' ÍJ3.' q\! r:' I I

uw redaktie

- .>.; ,t.'ta$ir.;

oit' irèekerid begon
klirb§ebó0w irerd he
die zenuwacht ig he

a.t :'dé LENSREI/aIE'

..j Í,1,r*r,
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-..Ínaan.lag12.tece[Èer.zal-eenÀI,v-'worden,gehouden=..Àanvang-20.00uur---'-...
rÈ!::r:a t-Ti.i.. a" 'i'l: rFr,lrr:!. -;.r,,i :elL'r , .,.j:.;. ;$! ('r,. r_? !

:t, Ií.kí1,.)À:;G E N D À ;'q'j-i !!-, rr,.ri-:e .r,J,;r!.r'. ... .l',
i:{.'t:.r!1{: 0 :opening / mededell+ge*n,íF:1 rË.- ' i{ r,:j.. ::! .ri..Íl

,.-t:, .:}hr.,- t,ri -í rr. Í ' ,'O lngekomen st,ukken,^ t,\,^' lr _ , r:.-:!.rr - 'tii,j
];..l,ii.,..rjrr.ïova98ÈeIIennotu19n.vergadering.d.d.?1.T91^1?94.''

o behandeling jaarverslagen seizoen L993/L994

.---1..-.ï. o Uetranàà.'ring .f i-ndncieet ove-rzic{rt rlgi3qeÍt rL993/L994 , r. r...'au:í, ui!:-.
a!ïa ,.. ï{,..:: .. ;!, - - - o íerslag {qqE9q1s-s-i9 

-' -.'.li:
.r.'i\rl:ji.::íi.r,ï rí-rr-..r';..- ó."r-.,Fr,:R*-r-EJrNq',1.,.-.,.i,",:,' ,.r:,J;;.:ri3l;11;;i. <r rr.r.. 0 ronovfaag t,ï.:,.r,. ',::

.,,,.',.,!,..']i-l..,.,'|,'',,.',..'.....,,]n..,,'g31uitinge-.,!!íI!(il{:?1,.

I

uur,À .run der Kleij -.Gerard van deq xléii
Ííim Kouwenhoven en ÀrEhur de GrooE'' '"'

I /Paul van den steen -
.(À4l;..! Íi ;iLi,Íë

, rrri il ] r,

zoals reeds eertter qëPu!1lceë
van kandidààt. -besÈuufÈleden - "d'is àè" ÉàrmatieÈóníiiiÈË ler Éhànsr-doende meE hèt.behaderen

t'taheÈi'zijn op diE momenE rnog- nleu bekend. I- : ',i\ I ,'i'r ir. .:. í

* ÀITR.EDEND , :,

De sEukkeÍl voor de vergadering zijn vanaf hedea. beschilèaar'. ,.

llij rekëhien' erbP- da
t.ijdens de'vergader

SET BESI'I'UR
I

ctv e g L leden van onze vereniging door hun. aantlezigheid '.e,n inbreng
ing brijk zurren seven van hun bé.cr,oÉtShheid bi5 u. !]jPar:_t,li,l .. ,

B A R,ru t rib'.w s,:'
Xr il -.i;:r,s -:,:il

'r il i,'; 13;g ..ot

---i" 'köntakEpersonen i
. .- , ,.'alge[oeq -i ]lnge van der Berg q Àndré Krol

'"'"t",|i',;.:f:t,ii.q"i;:,-MdÈírie-Vereecken 
-'rlzoitidaö:'-vaèdtirre

j.r

]J

i

' s-morgens i'. . 
"

's-middags 1 .r
EoE shiiElng, .

' s -moÍgens
'rr .í Irrt,'/ riïlli I .r.),

Eoc sluiEirig ' '.''. .
i i:, ,r.i a r.

'A\,.v'i'
--' ,r' \l-lr i'

1 t:;:' '.. i';- -'. 
"1, -,!,...i

jenny àe crooÉ
aayeveld & Henk
k en Cor PeEers

" . 
r:q: ,l l":"-.

. MarÈine, Inge en
Anja Kr

Paula ' s -Gravnealij

zondag 11 december :

:1 i," Í u,i - 2:i.. \ !

tt qÍ, i1 :'7'!':B|A"R'R o o.,-s r;'E ff;: zacsratag ;.lp ]{egéIÖer :r.
uur
uur
uur

BARROOS.TER
{i;r1ï}.-r i;':'1 rtt5 i i o'o "Iiri, , Tlnus en ,roop

Henk Kouwenhoven

! ;i;! I . :j' t

'rr " '.:r., .i ,

11.00 uur! 12.'00 uur
. r'. 1.- , ,,. 1

. ii ,i;:r, sÍ:1.
I
:coby, gll B.inq] .i
Léen en .rnge
:Í , u."ir,, iir
1.: Í. ,s :3 -r.§i

lj;il; ":,;Í.;:e ,v E"N E ,M E N T.E'N.t,"," ')R'Q',M','W,
:!-t:: .JJi," i:.r ,t . L"..rJíi,., *À.i.r

;,.-,r r.' i :b Íi:r _'i ! ..: ;. , ' .1,1-r..';: :-: .,-t :,,! .1, ï.._,;, r-.;rí. ,ici.,a- -.,-1... _r

p L A y;.8 A c.K.. s.H o,Y ,i,i?1l,g.p Í"j"..P:g ,lr,Tg3',ïr:_::,8,ïfqt,i1.5.llNs ;en"
'"".['-1;ï'ï.::'.., i,li:';''níei-pi9x]it*'y9"*ggtc,Ë,i.rSelii,;ii.;ilil,,:";.'.iill;;

..,! .:r " r"í ,'-= '' '':À7r '-'.1' t r' .ír'.,! ,'r"
g'àeic o/nJU'JË"ztn om htèràan àëel te rièiien" en Éar Xàii vànat e^jaar,l §eef'je dan -!{U op'
,ià-[àn-írèÀàoÉn alteen, 

-*ól-r'"=É*èeen of inet een"helè àrciep. l'Iié zich het'leFrsE-::-rj ' :r:

ài"ii"iaË-'titèi een bepqard lietje'maà het- ulÈvoeren' ^. r: .'.'i..
,,.'-]':iËii*è-rà"*Ëíj.,+;-,'r;+ íóru'en.zij ,is-. aan1ry,s'yïi-J-aà-d-ï+ 17;o9 E|Íi- 1e.oo-uur of' bij Dlaua y: !!rrö- "à 

àíf.xun-"p lnaaóaàsi,;.gn.1?.30 vlt'-?gíg.g.ïy.,:f 9p P".ïo"3"93: ïun
14 . 00 E,/m 20 . 00 uur. i.'.
ÀIs je ons op zarerdagen ziet iiari daE naru.rtijk ook. _w;ÉiaËèl- r:L:S. ihtis' iToveel'r'i

".ó"ii:t te àetenen-- óé"uiÈerlijle inschrijfdaÉul i.e ?iAT5.RD,ÈF"1]."I.ÏlRy.i}.1-''ilu:,ni.i .,

hopen op veel aanmerdl'ngen -
EI,S & DIÀNÀ

' l- lr--i?.r qii'

:-- 2 - :-"d.t" L.wsREwE'
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zoillàg 4 dccctihai ''
Àfgelopenrzondag,,helaàs,,geenri, 1

l tóetbal, dus ook geen loterii..i. , ;

. Geàn nood, b'li de aerstwlgeíde;
'.'thrliswedstijd van ons eersto : r.;. elftal wordt deze loteÍii ^: .. ':. a.r É'
, gehouden. ij.; '. ir
'' Do roods golochtc lstcn' .r.'l

hliiuan oelfiol . " .. --.roi-".ih vJ,ff iiftlir .., l"
bar, oÍ bii do uaÍo r

lotanvarlgporrll tr1 .-. r.
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9 DECEMBER .*
vindt de 3e:avon& plaats..Ook.4lt ,:

'keer' weerlvele prijzeÍI'oF,.de rijkelijk
gevulde. :prij zentafel !, Natuurlijk is.
0eze,avöf,d. rieer "ggZè-lligheid ;

tr"oèf"j.;iS:,.j l.;(;' '!Xií : !..-

ElrJi j,." i
JAN HAM en JOS WTITING

ie1

§

ti\

,, i r-.

.qrl]
1 fi .J' trv

r:
'Iin'"t -:r. I

'Í il" '

ri,,. I

9tl;!!.! r,,fr È li.*./\;. "- !t,i 4J_riL!.
S(e IÍ@ ' ' ' - Voor teleroönridmhers: zie de coloÍon op óag..l

Senioren Kommissie
rlr 4 d rdtr!

zbruoAGsENIoREN
iE,.r-- §.à !\ -.! F:-, ,",r1À h, hr",rr.r . :t \r. r \i.4

attdunti,

UtTSL"AGEN r:
Hadalen rié eindèrtlk ,".rllll).Ër .n,rrË
sErijden eh daii gebeurE er dit.., helaa
wedscrijden. afgekeurd, waarbij de r']aE.e
(1o.15dur). afkètrí5rg van heE eeraEe vel

s vele
n l2
heE

wed-,(

meesÈ obvatlerid wàÀ..:Terwijl bij de buren
(B.M.T.) fijq. gespeeld werd, zaEen wij met.
teleurgesEefd-e gezlchÈen aan de bar...

.. '..... , ,_ . ,1.,

ourcx z " * '--'.LB.ls 6 . s - s
QUrCK 11
RKSVM 13

- IJENS 7
-- r.ENS. g

,. i:'lr\Èlr -r .lt --

-3
-.4

.È.'ri.l::':í

3
0

WEDSTRIJDPROGRAMMA
È ".ri

!P'i ', -,r1:{ h Oi. r. <i,it:1.',-

6d thuis - uit wedstGd/ooulàor '.1'sdtoidsroE,lrtet | ' *- -" ^votd
I . i.ÀÍ !..' .i . :.1 .,i!:

deceEbar x99l .

OO FORBHOIJTE 1
00 DHIr 2
OO VERBI'RCH ..3 :
00 RKsvM 7 . -.
OO HS TEXÀS DHB
o o r,ENs. 5
00 r,ENs 't ...
00 LENS I ..

SCHEVENINGEN 4.
TAc '90 7
RKDBO 8

.'. 7Ot2 /52t ...W

. .. 1098/.62r B

. ,., 3064/543 . G

.3!52/s7L..n

. 3144/569,. n

. . , 310a/561 
"1. 1." C

. . 4457/626 ''-' . n

.í, 45t2/649 ., '. 
^

.H. Poort.
'. .óIirièÍ'rà t'i ït :i u:: .\ §
. Huis

I,ENS
I,ENS
I,EIÍS
I,ENS
I.ENS

1
2
3.
5

n.
n.
J. KorEekaas r'.. .r 2r
n.' .'. . "j '., ' .:'. ''' '3 '
n. ';"'.- . - ."'.'1 à"

ï

' VonderYelde - "tVeentje #a'*rn*
lrERl{uzERs

.1'-'

i:
2544 EC Den Hgag.F-r rr.1,1r\,-,,
Tel. : 07&j663 134. ;.1';1;r ;r.;i15;1{í" .,,.,. iiiàïilàer
ZinkwaÍ 27

Fax: 07ï367539i Tel-: 079-6102i3
. :'i 1:":

11
14
10
11
14
L2
11
11
13
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.ilBIJALGEHELEAFKEURITIG: ;1 ::; *. {'': il,'\'i1 r . ï \:
14.00 RKsw I l.'P.ir:l: ,' - tENS 1 r'vrÍ'endscÉapÉeIij È - tli ,'-i^. . .

12.00 Rl(sv.tltl,Éz.,atr,i[ 'ï.tiit LENS.2 . . .- 
- .. "at:ndschappeltj 

k ' - ]:. "tr !L r-- 'i: :'

zouctagls-,d5rceober199rl-"-..:r ' :.":;Ï,,, 1't " Í C. t.;'(.,:,/:.1'í;
14.00 LENS 1' . . .. .,..r.r-, .. IJUGDITNIIM 1 '.:.,'i.,, .;11008,/521:-,.r. G.H.'v. Spf:3-S:.;
10.30 r,EN§ 2 ...- :' ."'.'- 'BIÀrM ZWÀRT 2 ':'.-. 1093/621 '. ."À.'Síecker -. . .
12.00 RKSVM 3'".':., .' ,I.- ''LBNS 3 . r...... 3061,/543 . . !i. SrreltÈski
11.00 LBNS]4 .l ....ij, ..- .'RI(AW I . ." j," .', . 3L52'/571 . . n.n.
11.00 r,ENS 5..... .._-..HMSH 4 . ..'.l.-:1... ..3141/s69 . . n.n.

. I,ENS È .'!. .'.' 'nog niet bekend -.;1 . . ",-1o.OO HBS 10 ii LENS ? . -.. ,. .l-.". 4449/625 . . n.n.
10.oo Eoc 5,. ,,, , r-.,j..:,.... t-:rtE.Ns I . .1 ..".i .' . 4510/649 . . n.n.

1
I

3

.- --1,

J' t., ' i"r'í.,'f, r,lír -iai !.\ ''í f
, í:lJ xI !r' r.' .i.,

O P S T E L L I N G.E.N,.';";\' tl'l
, IJENS 1 E/M 3 :

IrBNS 4 E/m 7 :
I.BNS 8 :

A F S C H R u V E N.,rí;;''t'l'lËils e"'i

Íiït rihi: ,iti fÍ

.!-;r.," 1/ '{A,í1.À^ lde rcroot.. ii | 'ilte
;ïw. ueil4en ,,., '' ..§e" S." de, Neniiie ; . te

R. Wasserman Ee
G. DuivesEeyn Ee
R. VermaaE te

d. Kl6tJ ÈèI ! 01748 - 1
i,,.'t,. !

814

erordts door aeiËaiher,; Jàr1eag9È.t9.|d 'ri' ;.rf ,l"ll: r.
aLs, bekend
aIè bekenil. ,: '.(vèfíàinéIëÈi ll:00 uuEr'nèèr_ ,aanvang .op ],ENS)

! j ., ..' .,_.-rinlrs -s- ,'1, .- '' LENS 5 :j'. .. b,!i..9. ,
z, I IrENS ? :

,{.( :IJENS I :
SenloreD zondag 'í c. v.

i,i;
1.:
Ii
1:
I':
I:

''3àsislio^'lYIi
3461088 - .i:

. 393 593 6 - 1,i...
079-5120056.
01891-1?943 I
32L2392

9

i ,,.r la/1 ! i ,r1í
ooE

LIGGING VAN DE TERREINEM:
RKSVM r Sportpark Polanen,'ttonster. ( ing. Duwenvoordestr. ) EeI. 014945723
FOREHOJ,TE I Gem. SporEpark, Sportlaan, Voorhout, EeI. 02522-10751 ri.,.

r DIIL . .r,, ,.: Gem. SporEpark, Brasserskade, Delft., 8e1. .015-131572 .' *..
. vEhBURCHt"" :- v. ÀrcÈèIwèq,; Poeldlik, tel-. 01749-45135 i a.: *r : " '" ..'. .r-rr -'.". r
ïiffjrï.ffi:t;i[jiï',1]93:]'ïï;s5-or.]§*ifï.,r§r' ressrso \.lri. ..'-r--. .'rjl i 1..-Í::
.- .: --i LET öpt NLEvER.EN KopII À.s. zouoAc voon. r4.oo uuR.*u .

. -..!L,l-NGtS'\DE S'
xi ..- I., --^n r

rl, x i), § , . :: ! i: i.r ;, ...,.'.rr it ,.

'l . '- t,, {r,!"'
F,O.R T.E,N,"V A N DE ZM,- LADDER

?,irr::j;..ii,
UITSLAGENi

!.* ï itri{. i.
, . l: ,..., *. a

i
,.,, J

ZOETERMEER 1
],ENS 2

- I,ENS 1
- DSO 4

wED STRIJD PROGRAMilrA.r]rri.,,l,, ,'i',

5
2

0
8

, " .1,1,

;): ,.--
,,1.

tiid thuis uil wctlstrfrtt/itorlenr- schirídsrcchtP,,r
, t ,' i-vàH

zaterdag 10 deceEber 1994
14.30 rENS I -
14.00 DUINOOR.D 4 .

GDS 1
I.ENS 2

,Í ;'
E.'

,CastenmiIler - -. -:,1 -
rr\,.!.:!*1ROeten

1025/006
1052 / 0a2

A F S C H R I J V E N >,>r>> ILENS.l!.P. Kro1, tel.. 3235507
'- 
j':. .: l,ríws:'z I B. v.d: Nouland, ÉeI. 01?18 - 3452i) Í.rrir,: '

:; "\
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VAN HETJEUGDFRONT:-,.l: l

ALGEMEEN KONTAKTPEBSOON en , . . . -. .- {",À ,1
Fo"'t+i,{qAle l"11ria; nj 
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Ían den 

'steàn, 
chopjnstraat-lo3-Zqlt 

§_v, Oe1 lea"oJ tet. ,9§z.oÏ .54
'.' í4.-

IÍ-t,- 1,

-i Àni * p1 ,'1'r1,, - . ;*,. i,

HooÍdleidèÍ E-,jeugd:,..Ruud,Vere_ecken
i.^ Ë :r.,L i- [.,r r- _. j ri:,; teleftion:397.65.32 -,i,i: , telefoon 391 .04.89 't::.

F-jeugd:., "Harryrter Linded .;- ,lrn:
- _ telefoon 361.61 .43\' -l:rr I

Afbgllqqvqoí -d,e=WeístÍUC.oni. . ..iJ r'.r,Í ,. ,.,_.,,.ryí .É . ,..,r,
zo snel inogelijk, doch:uitertijk do avond:voor de wedstrÍd, tussen. í 8.Ï ën í 9.@ qUÍ, bij de desbetref-
fende hoofdloider. ln uitorste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, teleÍoon 366.í3.14

Hooídleider D-iàu'gd: 'i Edv\iíir rKuik ',''' ' i " I '' '' HoirÍdleidèÍ

. ,:i. -Ít '- t€lefoon907.79;{ , .

' ldrl: I ".- r-.'..

VÍaqen/oÍoblemen: :,belrin eeÍst€.:instantjQtde,hoofdleider op!

(zatordags vanaf 8,@ uur en-ds,o{deweel".+ Í9 llry§n,331,at 
eeÍdeÍ, voor v€rzameltijd}

AÍbellèn tÍainlhooni t +S miiiuten vooÍ aanvang r"n o" t u,n,rià,'àlÀr' op LENS. telefoon 366.1 3.14
t

t
i':'11 ïríu q

'.l.gri -c

dftal datu m aanvano t'iagynitàrids I uiUthuis icld/t$roin sàm.k LEIIS

:í_..11

Àl 10
B1 10
B 2'.'-- iO
c :i.t; '10 '

c 2 jti 1o'"
..c 3 10rc 

4 t': rol
D 1 10
D2 10
D:3 !r.10

D 4 ,:"' .10.

iE I f ,:10,

r ,;,i-:.:i "':.. ; r.:i.r..
dec r i4.-so HBs À1 1!:r: ', t1.'i;;..,-: ruiE :, -.. Dàài en raei§selaanti 13.30 (HBs)
dec 10.30 GDÀ 81 ... . rhuis V1 .. 09.30
àÀ" r+:ó0.. veÈo sz . ' uir . ? ttoordwèg/wàÈérii'rgen. Í 13.is (vEÍ.o) r
deö ,'12..30 ,:Dso C1 _ '. j .. . Ehui§ ^i- . . j,r-v 1. .r.'',I..-: ,.'11:3ö .. ;

dec lo.oo .wc c2 )_ .-. .r . ..r.. .r. uiÈr1. :: ,,8 i(Ieine Lbölwg,;.,.:08:45 .(àur,o)
dec,- 09,30, vcs c3.. . ,uiE . . Dedemsvaartueg . 08-45
àài' og.rs' 'Gravenà'àndè. c5 *'.Í"trie.. ...l-Gem. sp.park: . -:08.15 (auEo):
dec 10.oo Dso D1 1'". t. -.j .rí-.: uic'j."' v.ltyl sp.park/z'meer '' 08'.30'(auco)

0
0
0 dec 13.00 iruvenEaa E1 . . thdis

(auto)'

-', t.lt,:

dec 12.00 Quick D2
dec;r ,09;130 'schèveln§en.D3 '
dec, 14.45 , GONA DÍ
dec ï 09r,30." vitesse DeIfE'El r.
dec,:1 llri15 ". ;Vredénbtrrch E2
dec.::11.15 | DelfE B2 :. - . -

Ehuls
i thuls
thuis

'rhuis
,'Ehuis
Í thuis

v3
I...:ir.lj v.3,
. i._ V3
..;. .- V..2
. .;1. ,1V 21

. .' V 2r
v2

i1
1
1

-1
,; 1

'..\
,1

lJ,r.

0.deq. . 09.30
0 dec . 11.00
0 dec . 13.00 ^

o deè"'i+.a5 "

- - ,.Y,rZ .' : :. . '. 09.00
íeeu'weiiÉ/«vi. Ëetr' ' Ío .'oti
-:.,v2---'.'Í12.30
. b. .,.r , v) à.' .Í, :, j .ln -iÀ . 15, .r i . ^P , r..- tt, ..,.i ;_

- ir tl.rr. ,."i.
Aa LENSREWE' '

_ i'rt.§1.1a$.Ir (.! , .)

E3
E,4
E5
E6

..8 7'
,E 8,

Concordia,E2. ..-. Ehuis
OulnEus 82 (rrr) . uiÈ .

Juventas EZ ... . , '' Ehuis
.)i -.:ti . -irÍ" É, tl,'

i,!
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alftal ...da b a n\ià i:o - toq/ arr sà nd s vcdnarà'\ l+\ IENS .'uÍUthnb

F1
F2
F3
F4*
F 5*

10 dec
10 dec
10 dec
10 dec
10 dec

.,.}
09.00

" 11.00
11:i0 0;ra.lgo

ODB F1
Quick Steps
MonEEer F3
MonsEer F5
voorburg F2

uit
uit.
uit
uit
uit

ÀrberdaaEraat i .r"r' :ob''. i5 I

. NlJkerklaan, .,,i., 10.00
Sp.park PolaÍlen . 10-00
Sp.park Polanen 13.30
Pr. Bsrnardlaan . :.É0 f goli

Ëulo
auEo
auE9
auto
auEo

n

11i 0p
i;. ir '','

:§itirrhr:$i::.:-:.'1s-9P l:.11 d€.r9--r'EsÍ€vue dejPxF.lrl'gT "T-B{.,ï Is.ll
B u z o. ry.Q E R H.E 8..8. [!, r ,, , _; ,rl.Iir lv,. ,11 

., t' - , ,:rl
.. .,J , 'li'-'r:.1f iJ['- ! t-l",::l-. lt]' l

-- ,- , 'aanwezÍg van--de j eugdl<ommissle oprlzat9rdag 10 decem-beI. t. r

|,',r.i:, {"iilf-;,'"ri rí'r'. - :r' i:,, li! r r}:6!í.: S ..,ri,r .r-
A. v.d. Donck, B. Kuik en P' v.dl. sEeen

Leee onderstaande kopy àJ:i.oiJitl#ult,'i i,l.o. :i.,
opsrelling e1f Eallen bekend met uitiloíiàeting '- ".'')van':

; [.,.', ,':rïJir

J flVr.\ï, ilt l
'? 'i't.i ï1..I.,': I ,

'- : i.Jil'''j: . ,
! . ,ïè.,' t.!,....

..t.e
!i.a

; j.{

0 LENS C2 zonder :
met :

r *8r ÍE§3,Si,:rr,i3ïÉEI :,; r.v

M. Eesiad en D..de Roo
R, Oemeal
À: ;;Ë;; /i \ "l:\;-ï --- --= ::t'.R, el Gezery ï(gesphoret wegens 'nieËi oÉkomen)
R.- Dayan (geschoiàr- .wegensi niét -oÉRomen). -*;0 IrENS'F2 "-' zóndef' :'- "

'Í. Eï 3 F5 .ts ER ,r,>>> doo' de..aa neldins van een stoor-uàr,'ili rïi.iii'6i;': 'lii',i:ïii
sienoogzaaÈu 

'o*' Éa"' ít j r,iË r-ÉeËm të \torniei:é".'tblt ueteÏént oàË"edn aàncàLtóiè1er§:van
Fa do'orschuiven naar F5. Misschien is dit even verveLend maar heus binnen een paar
weken weriÈ jè"nieÈ-'bèter meei. Tevèel-spelers zoa1s.bij,F4 de ladtste:wëÈen is ciok nieE
Leulr,l;e, bEàat veet.langs de kanE en daE met de komènde.kou. Daar. moet€rn Ílij niet aan
denken. Met, 1nga49.-van ,h-edenl zijn.,E4r:,eJl 0F5 dan ook alsvo1gE;IsamengeB!,r-ele ii . .h:..ibi ,:i{

o LEN§ 
FFà. it ' '"r;t:;'f 

"uu.uu, 
N. Easiad, n. ,. nerp','tri,.\ iÉËaËïËF'f. ReLnerie,

.. ..,t..,sahin, O.. UraI en À. v.d. vee4. (f,91!e5 8' '/..FqTp) .....

o reNs rs : À. Àncharad, o. cameron, R. Dutmdam, o.' GoEEà;t'i'fr'. ötÈin;r i.Ëoàii,'i 1

i,'i,;c:,rL.J r 1l.1 .'À. .rhóka I'lachsun én.,B.,1 Timimi. (ldider, dbr.CaEa.rbE,) .t:::.Édfi: i.:j:.,j:
' àr.i:t.ít;Ë )r11rsl,-r -:i,,f , í;:r ï;; r.:;r1-,,r rh ilf'f :ll'rfhrí,rA,Jtlt,,|r-:Ía:rr]i:J*: .. rÍrÍ:t3:[{d,,,n tl1í!3i !-:

,,, .. , ,.,,.'ï*._;i:":;, ;:,': 
'4-ii I È,r i.'i i,,"Ëiy.! i,i:.iii .', ' 

" ,,: :;:: l'::;ï', ,l ,

Bij Èvrij felachEig weer mogen de spelers:riàí. o1.r,tTm r1!vÀNÀI.' 08 J00 , uur,-.(nle!''eerder;..
*àít aai ,eter, ,ij :echr. nó9. nietsj .naar r,rnsEfrEiJ3661314) .en nergeÉ'andèró hqen of
hun iredsÈrijd dooigaat of niet. MoeE je rrOOR 08.00 uur verzamelen dan ziE er nieÈa
anders op dan gewoón te komen. De speLers van À1 :t/m 94 die VOOR 09.00 uur moeÈen
verzamelèn mogèn qok,ing3r. iIrFNql h9l-leJ.', v!e.r.1+qtFJ. j9.t9gFF.P.r; pas'NÀ 09'00 uur - zeE dan de

;;"r:?:- lPer-l''.Baag -qn C.À:.I.ï...WesE land :i-k-anqaf. t -2J 1r_.,r,';q;,.1 11g, .,

ntjswijk-'. xàiiaai' ai - Zoèièrmeèr : kanaal 4Í - --' --": .

,.Leiqgchendam, voorbur-g, wassenaar, NooÈdorp.,., kqIlq?l 2 z :r, ji,ii'.-íir.;.Í., DeIfE

tÍv I

, í, a..i -,tt.t1 . ..1 
^':ai 

rt. .:.
vanaf , r Oti.gO uu-r ;la_q-en zg zig'n wql.kè wedstrijden Éiin afgeke-upd. ,waarblj de Ehuisspe-
lende ;]ftallen-*o!oèir geÈoonó biÍ afkeuiing.rDaar deze zëndér'.de'àfgëlastingen IÍÍElr op
EeletexE uit zendE;,ui noeÉ jè wel even- geduld hebben v.oo:daE het.bèric!È verschijnE. -

er is ,o:!r lË.. -";.àe,i.1, 
.lXf; àà'.itt:."ie191à19.131ti1s."r. yoà-;. ai' uz"i ciïog'e'èn.irogelijk-

heid :, afg.elàstingeiiÉe-lefo.onl :-.06-350.150:,90 (.s0. IfJa'èn) ;.", ,- ,;: r i .:rL r. rrl:.t, I ..t'.. trjl . ".1, t",i!;; {,[,(, -.j],.: í
SCHADUWPROGRAMMA >>>>>>:bij afkeurlng'--vaq tlet koqpe-t iE i-eprograÍírna
qeven wii aiie teame a.s''àaterdag vrij.',Eil wordc'-dus nieÉ EeEraind bij afkeuring,
Éenzii aè uiainer doordévréeks .andèrs heeÍu'. àfge§prokén. Hij::kàn narnelijk beslissen daE
er weI gétraind wordt of'daE jutrlie eens":ièEs andeÍs''gaan.: doen. meg jheE teami Hoor je;
nieEs wàn de trainer dan is er voor jouw Eeam ook nieÈs,:.te.' doeir bij afkeurihg.

KEEPEA.STRATNIN G '>>>>r oe Ëèèíerstrainins:iödpÈ 'civlr het' rallièdeen 'genomen

goea. wet urijtt éi zci'íÏ'eri itàn een keeper. weg zönder'af te Ëètren nàar'LBNs:'Reno
íóiii"i.=t.èii- nèrà"s moeÈen neÀtuii.n o*^.te' BtóËpén .meÈ. de 'këepers-tràining.'op de I :-
maandagavond i.ri.m. 'zijn studie. Gelukkig heefE hij àe1f voor een vervanger gezorgd'via
zijn opleiding. Vanaf diE moment is ,fohan v.i Polanen aanwezig op de maandagavond.

..,.,.

ilr_ií .t- Í!'j,:
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WOEN SDAG Mt DDAC- KLUB ',t,J, op de woensdagÍniddag''itgEen ere doot het r

Eijdelijk wegvallen van t,rainer Harry ter Linden en de aanwas van F-klasg.er§ in cle
p=óUf einén.. WÍ jjlzoeken, met,rspoedl.een jErainer van.13.30 t/m 15.3o-uur,-oÍl onze E- en F-
iclasset's Eé,.Èiainen. 'seniorenr,:À.. klas€ers of analëre 'belangstellenQén kunnen konÈatÈ'Ï:r'. '
öpià*à"1*ói:,pà"1:,"'à. iót"""ioi "H,"t1v j",r: Irinden'.-. . . . ".t'Ï,1, ;; l_,iÍ; '

t -: . i1i i)Í?.. r l:! .l.rirj,t
r,rri.. .i.1?iÈo.: rr .l,,rlr r i_) ?r:.:l .. ,:iri

KERSTVAKANTTE irtr, noà"àIs benadrukken wij dat "r'-.r.ï'Giidag 23 -'';..?; -':

decenbeÍ r./m zondag.l ianiiqri zèke-4 niell wordt letraind door'de jèigd:' LBNS is ií.aeeè)
àÀiioaé boii" qestorén:' waniiéer dè Éfàinifiàen weei beginnen hangt'af '.va'ri het inhaalprö-,-
àium*a ,an z- jaauàit . l;1g 'pr&EainÍnà is: nog nieE\bekenal. Meer nieuiÍ.s v.olgt. z-.s.m. ttel;;-,;
épelen een aantal teams in de keratvakanEie in de zaal.of op hèE..kundÈgras bii ry:.,r;i,ï.

:1' '.:-l-LïióÈeerrinaai.àrvasr in de'a§encla: ; i tiÏ : "l ;j.,"i

Í'.'Jltïf§"J

.I
iil ?i-;.

? l ,1l4r.i
(

I i.l

i'i aal:.il

;:.i"

{; eÍnbe
IÍ':l r';à'aa1voétbartouríoo

o
deqember

28 dëëènber
29 dëëeÈber

anuarl,

r À1

r tuniitgràÈvbliicournooi bÍ-j -t BS vooi
'kuns tqr lsveldÉii"rnooi bij HBs voor
kÍ.r tqrasweldtouÈnooi bij -HBS voor
ÈuíëÈgrààve1dÈöurnooi bij HBS voor
kansEgrasteldtournooi bij .llBS voor

i voor.
anuar:' ' lv' zaaÍvoetbàltourftooi voor, : E4, E5, E6, E7 F1, 'F2, F3l

': rt h't.-
r.Í; r' È,, I

",.i i . 7,).
i _ i 1,

F1
E1
E5
:C1,Dl 

,

3 l
4 j

a.s.

anuarl

f

I

E + É.ïV' t' F:4,r.-o. .'. S'
1..

vrordèni,uitgedeeld of Eerl oto' s- worderi
a
I]
ziin aIle foto's nu k1aar.
ésteta uil de leideÍs. wil Je een foEo, neem dan

-besEellingen. ,op 83. n De:ti

zaEerdag ,1, 0.0 rÍlrgq. 'ZONDER GELD gEEg FOTO l
ui'À i'l n IàH-r"u

tijd..heefE: omr onze: club te..,b-etoeken -e4;dan proberen we er weer een.groot feest wan te
maken.,. '. j't? .-i ' '.(riij

,',,1r.- i2l 'Í, Í.Í'itrÍ i .

Í3.,:j §INT,;: PTETEN,

i rrr--1'r -L1 f5-?l! .*-è',I -:illli
Ba8i,IEDqIEBEEBS, rY.auwILtIGERs, s_PElERs, I|fDE19..".9 T-RIJIFR§ t,

,-_rs :- {Ir1íri, .h /í....r,
.,1 I Í,,.rJ'1ïl t'.ii.i i .:r:

. i.1 j , !:'l r...j -.;l'..i
,bedankt.i vo.cir de: f ijne av-ond. ,.r',1.y ..,

!\-.a . , ..1 rl r..,1:- '.) ,1:l'. í.1.., ':1,

l' .;," 'r ". .t

leider/Èràiner, en spelers: van lIrENs F4-.,

t t .J ! : : :,) | tr: ::...tro-le :-t, i1) .r -. t')

U t T-'en VE B S I:.A G E N'* biàv, ",:..,.,'
,r ,r 'r-i,i ' . , h ,,4 .i."r'{ 'i'rAJft,. !- E: .

r.',.tl l
)I -'rirA

l'tl I. '.

iih , J,i 1: ', .\')
lsq'' fll-,1 {:,':, :

;3.'

.:r,1,.r. ,

)r.r
.j 'i L., Í

..i jHiMliri,lA .,n.r.l
§ ï gi;trrtlrri'li tio

,l y.,ir ïr!:ost3y {ii:h,'rsilv íJ !L\':iriy
f .i814.3'" t i i"I4U!,íOI er,iirl:.r.,1

, .. ,Í: .- :: r,..1. .;,1-_.r,1 .p ö::i; ns ri; i,j
I 1.. 6,..{t ,, r'.i x li:a,ÍJ il : l.r.. , 9.1..J., , ,: ..:,c,r,, . i r-[r, 3.;.:.1, .,

,. 1 : r')-:i? u

weer een volledd.g proErarÍma dezè week.
beginnen de oechtse' kornpetiEies. De 1aa
echt goed is ingedeeld beEwijfelen wij.
dat vJe iedere week lekker kunnen voetba

I.Ie voetballen heel' wat
Este herindelingen zijn

De Eijd zal het leren
1len.

af . volgende week
. oedaan..maar of,alles nu
éi trdr'Ë'erahgrri.jksEe is
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-d('



,.d '!(:..:: '.., '--"3.:!!99@§E,. -,:,.:',r1r rll :.t qi.<, ,,< {r tt i t-ir § O-iiirl, ir ir C li. 19';r'
,lÍ: t'i p.i'.. '.1 { .r.i, :rrr rl( . -ö r ï ,,€ r. '- - J'r ,a: -r''ic ri .,... ,.'',"rï,-r. 'i. J/ jr.i.

-.1_is l:{ 3:-'i", _ :',---,ai.;.'.. , . t .: 0'.:1.',' " bekende Eégenetanders en hopetijk meE -;. :
ï[ffi Ëï"" -" i ïË§Ëurtn'."', : :''. '';!ti,., ,g:"d voeEbàl en meer succea wanÈ in pou--'

IJENS 82 - BTc 81 :::.: ;-à.,j.,.,,1-è:.5 hiiddén- we'-om 'diverse rèdenen ,nieÈs ,. '

r,akvra cI . - r,ENs cl ::.:: i-ó te zoeken' rrr

UITSLAGEN

IJENS 81
I,BNS E2

- DHC E1
- vcs E1

RVC C2 - LENS C2
HBS e3 i t .r! : LBNS vC3
tENs c4 '.,"':.: oravdnlaàdé
r.nuq hr . tL :=t- ' Lakwà D1 '.'
isils'í2u r': - 

r'--' rixsw .or-3-';
L,ENS D3 ,,, 

. 
r _r..::lqroqvlïet Dz

i""ónCa" D1 : ur: 'LÈNS D4 ''1. ':

IIINVÀL-REPORTER PIETí
p,:,.; .,t;",,r,,.1 . ..ii< Drr.ï'l"r:'.. À l\ j Í.JrA+ 1",
.1.. ; Indelingi poule:8 . -.i
i .. .Rr.rsvtr.ïK D1-SCHEVENTNGEN D2-Blm D1j

,. .. 'oUNo p1-Q]Iic-k _D2 
-én r,BNs,D?'., , , 

-'. .' .'.' ,::E'r''. -.- ':, ('. ,' .: li .in, - ., ' :'

c4

Jii

4-1
. g-2.
1{-0
3:O

1.10
-'O'.4
13 -5
5-2
7-4 LENS E1 E1' (5-2 )

IrENS E3 - CromvlieÈ E1 7-1 .ÍVee noq onqealaqen Eeams uiE de E1-pou-
LENS E4 .,_-"JCS E4 i, .._. .. i:-. 1t9; ,. iËl=oËiË_tàËïö:ËE-;;;t-iè',èttèn',ià..
liil: E: '":''ffi-Eà-i; :-.1,. ;':i:ï i.''li:"ïi"óïiiitÉ"e;:i i:,*ijii k*;:
IEi,'i'_ : 'yE§I"ï];,: : ',:ï i1,i:ï ,, :::::*l""i"U::t::i'.:ilï"s"ï:15"ï0.,.
SinEI;,X',, - i":§i ili': : ,': : i-ï ' ; ila;5!";Li;"4Í3;: ffifí:i:fi,iÀ3a;
GDs F1 - LENS F3.- ' '.-: :.-'. l-l à." ioutie Ín ae àerensie.' rJENs werd ' -r,rns 14 - " ' -'': quick Fe . '- '.'r.1 2-2 ';;;r.Ë;-É; ;;, ;;"à=à;i;;drE-íï"" óibp-]ri.L hrs;, ! , l .r[ Í-, 1ir, ], r ., ...-;tu-;;;;à-ó"Ëry-z_à, l_2-k1,aÍn.6p 6s. .

*-u E R§.r-A G 1N*.-" - :-..-. - . ffiÈ'ffi"iilï;i!: f,::Ï';u,,'..'ru". i*,
r,BNs p1 - LàrE,"à p1',(3.0) 5::En":'"i.i3:: ffi:i :ï::"Ë; [*;:rn;:Ë"
---_.. . .r,:;- , ::. r, .i,. _. 'r.-. . 1.'t .".-.- :.: . 1_2. nrcuino. en cocky,raakÈen beialen de
ua eJn':iadetoiè biief iÈé'.hébben. gé.schrer- - ' .iui 

"oóiaài,saephan 2eirr m:èC een mooie

"ànt"à.i de sint. om Lé vragen'oÉ er ií ;' - ,raiiie ae etnastànd op 5-2t:bèpaalde. I

ziii zaklilbg éen k'adooujè vooi:hëÈ nDrej^ i '' *. :"''' " 't"' *i"o - .-. ..,.
u*'1"à.;.i"íui'., ja rroór ÈéÉ=rààó"se- '.rj.r ' 'rrlEE scgolrwERst .l';','rír.r,'- .,.r,..'.::
aanÉèkomen in Nedeifand. ,ra!ie}; in de. . : :)'' = -r r ,'.tl '!; ;:i =.itil.'7..' ;
zak van de sint zat heE:kado'dàt heE ^ -.t:t . '.'-' ;,\. ',:?',C:-;jt l'.;..- .:'-?.r,
',Dream Teainn nödig hàd,'.inzeE en mot.ivà- ' Í.BNs E2 - 'vcs E1 (7-4) : 'iiJ4Í'('; \ -' '':'L n'

iiiÈcàrè;à-"oËioàr éí ".r, 
*insE van 3-0.à'.' '' we spèeldèn in het, begin EIiEcETr.t t.-'-.1 'i

xon sincie"inaar het. hele jaar in ons Het -ierd o-1 en vlak àadrna 0-2 voor4'
-:ï- -,--''.. ' c,t.;tÉt! , e:'- 1 , ..,-, iè"àaËr-àaài ómiiàog;-ooór soed jasen'wan

':iËMAiníí die wèei'in(dë'sinÈ geiöbta ' t .' ,, ' r,sNs scooÍde souF r,-z en dóor-.eèn over-:.'
i,. vr r.,_ L"--Íj ( ?ir,j1 . .,_..j rt. "'t.lí ,'r tredin§ eén gtrafsshop.r. KEVIN,beíutte ,l'i: :'. ''. . Í i..( : , .rs deze Zl2, waarna lrij- ínets een afstand- .,

r,ENs D2 - Rxsvrí 'Dl g-xo) sètroc e -à ecoorde ' Éoor ee.n sEeelpass -

van Kevin -schoot Souf È€gen de fgeper-' '
Door dél ,vàsti vóklaiiiiii§èi verË.ia§§evéi§; .' :'! , mààr na de rhdrkàiàingi:scóótde' rhi j toch
van D2" is mij verzochE ieEs over deze 4-2, Door BÀRT no§ net. voor 5-2. Door
door de Iclw iitgesctrreven vriendschap- een sprinc van Bait schooÈ hij.op de. laE
pelijke wedsErijd Ee schrijven, waE ik en Kevin kwam inlopen en scoorde 6-2. Na

!raa! aoe. een nlucky'! scoorde souf een: indraaier
.- in=de "]e he1ft. bleek ,aI -gauu" d."È- 9írze * .- .-- 7-4.-

teoenstander sEerker was en'Ínet kunsÈ en
vlíegwerk vrerd de s'èhàdè bepeikt, to! i1-4 r '. r! N.N.
uii ae rust. Na de rust gingen diverBe
spé1ers op andgre, dan hun normaLe DooÈ redàktlo : diE.is de laatsEe keer
piaatsen àpelent .maar helaas daE brachE r,ENs E2 dat we een Énonieqrp j e plaatsen.

::*;;:.nE:::::i:i::,Ë:,':3ffi:'3Í;à- voorEaan effies je rt"e'a§ï"-:+gi: 
"' '-

Étaía'r:r'o v,aö.ó§,r,§ik!rii' : I.1. ... l.v.m, ALGEMENE LEDENVERGADERING
Een klein vóorval .i§ nos. hèb-:ver.melden ir:i.\ tr".i*-. 

Op maandag l2 deCefnbËf a.S.r,..waard . : RICÀRDOj sÈopEe .pracht 19 . een'pe: ; i' dÉ' :

nalry die onder een resen van Ínodaler- wóiàt u'wiendetliÈ verzocht uw kobll aan te
kluiten werd genomen. Tot slot nos even leveren op zoNDAG I I DECEMBERdit : D2 gaaÈ zich nu oPmaken voor l'0
wedstrijden in Éoule-8 meE leuke en

-r. r ".. ,.1 r .: !':
. ':i ril :''i 't.

l. ' :.uv ittèvr. i ,}.'

jí -r
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', D E F O:R M,A'T I E K O M M I S S I E'' . (puizelen; & vis§en)

t*'..ii

41 t f .) r- {r À

Ír.:, .t

Zo als bekend had hef loudert BesEuur een
'iormat lekommiss ie ln heE'leven geÍoepen
en deze' ,knappe koppen" hadden. óe (höofd)
taak om t,ijdens de ÀI,V aan de leden een
nieuw Bestuur Ee presenEeren.

De koÍrmissie ging voortvarend van st.arE 
,

en opereerde weelal 'achEer de scheimen;
sporadisch lichEÈe zlJ vÍa de LENSrevue.-..

, een tipje van de sluier op over het ver-
foop van het formgren. EchE veel wijzer
Í,rerd je er nleE van al.s,LENSer.

Toch zijn er yeeL gesprekken- gevoerd meÈ.
soms, EoE verbazing, van de koÍuilissie
zelf, een verrassende 'wendinig.l -

Àls u deze tiE€i} Ièegt. iulu u]àeirken viat
hebben nu puzzelèn enr,vigsen t.e maken meE

-de formatiekonrniss ie.. We' zullen proberen
het duidelljk te maken.

'f '*'l -:-'Íi' - '?r:We moet.en even voor op stellen dat vrij
absoluut NIET van puzzelen c.q. vissen
houden, r,ranE a1s wij ergens een "hekeI.aan hebben dan is heEiaan,daElwe].

Wij kunnen öf wil1en maar nieE snappen niet hoe
mensen uren, dagen, ,- jài zéIfs:,-rÍékèh,,zich roc
kunnen lopen zoeken naar,^daq;eqe kleine sEukje
zonder het, Èe vlnden of.naàr. een dobberÈJe kun-
nen Euren_ zonder iets Èe vangein I

Maar goe'd, ieder de.meug zei de boer en at
paardevijgen met een hóóivork.

In principe kan je,.. iedere' v.ereniging rrergelij-
ken meE een legpuzzel of de vissporE. ile ÍnoeE

soÍrur eens gen wirij { ,u!-qgooien om
ontbrekende stukje hebE gevonden.

die ene kanjer Ee vangen of lang zogken, eeÍ jé dat

Dit. alles heefE de formac lekorrutriss le gedaan en hèe is n"" n"l.;É,- J;Ï.ï "f#;ilt"maandag heeft LENS r{eer een kersveïs BesÈuur en kunnen t,e zeggen -.dè puizejl is klaari.
Namens *È r,ri.sË'irr" S"rr"Jn'r'..rr j i". 

"u".urr 
ieet succeà' àeÈ hààr moeilijte:'ef,'rraréii'

' taak. ' 'd ' '.-.- ti:

I

LENS

sdrstlilaat t.dllitio 'll !
A.C.J. Miltàntiuii: .
Tol.r (O7O) 321 32 85 .
s,"J !: .ir1L . 

" .,: a

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

TERREIN EII I(LUBGEBOUW
Hengslolaan 8oo

-,T{'i'!91?l 368 13 14

SponGoÍ:rkrn
D. Club-v.it lOO!
J. v.d. Lubbo
Tcl.: (O7Ol.323 35 25
Ovodg:
L. Straub

iTeti:'(o7o) 386 oo 8t

BARKO: Bst Korhàlsst.
mw.' l. vsÍi'dei 8óÍg
Tel.: (O7O) 325 99 74

EXO:
Evèrismótiià:l(omól6de rr

mw M. van dor Donck
Tol.: (O7O) S97 65 32

Alg8modr sckÍltaÉaat
W.M. Kouwonh-oven
Bram FrosstÍaat 2í) r',f
2552 CZ Den Hsag
Tsl.: (O7Ol 351 24'14

JUKO:
sekÍstuiast ieÍgd
P. van dsn Stoen
T6l.: (O7O) 397 OI 54

SamcorteÍng boltuut -- .
VooJzittor:
J,M. van der (leil
Tel.: (o23f 28 27 65

lig;
G.J. van dor Kleij
Tel.: (O17481 '1814S

Uti
P. vEn don.Stoen
Tel.: (o7o)'397 ot 54

SEKO SekltrÍilrt:
, Senioreà zondaii
'SèrioÍón raalvobtbd ;:5:
G.J:,ïan d€r.Kloli
Tór.:'toi748) 18t4si ";1,

scrÉorón zltodg' i .

J:c. HdÍir. r .z':l

T6l.: (O7Ol 367 96 87

g6kÍ6taÍiB:

W.M. Kouw€nhovsn
Tel.; (O7O) 391 2474

*i ' ',1-
Ponnlnomosstsr:
A.H. de Groot
Tel.: (o7o) 325 1d 50

KO TRIBUTIE BETAI.JNG
Postbank 336711
Rabobsnk I29924229 -

r , jr i'li'I i.,1';.- r.-1

i.SelsètarilEt fqfo/Lotto ..,r

G.' Ker peiman ', -! \ riÈ
T6t:a (o17491 12602;h.í 1Í

Trairióri: '\t
Sdclídc zol|dlg
P. Bos .
Tol.: (o70I 368 03 62

van de REDAKTIE
Lcvcr uw kopij vóór marndag in:
- RedaktiebrievenUuó; actrïèrin de kantíne
- Hengelotdàii 981; b544 cö Den.Haag
- fax: 3678862. itotimaa'nda'g:í 7.00 uurl;
wÍzigingcn tot maandrg6vond mogèlijkl
UitErste inlavertermijn kopii:
Maand.eg ?.9.* uur. iní hg llupsebo.uw

uw redaktie

'de LENSREVUE
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., ilt.;"\ r.;",11- . ,8 A'R

'i';-r.alge&€6n,:
konÈaklpersonen " l.- . ', i u r" .rè"::i =

tn§e van dér Berg & Àndré.Krol'
zatèrdag ,:, Martine vereecken zoldag .: Inge wan:'deÍ Berg

.l

"..i1_ : !.'..

' B A R R O O S T ER zaEerdag 1?-deceÍriberrr

'À.08 .00 uur' 09,30 uur
11.00 uur
13.00 uur

14.30 uur

RROOSTER zondas

,, ,,1 l
openen

11.00 uur..tot 13.00 uur
12.00 uur

13.00 uur

. .r. r . {ooP de Roode
. ! rlr ilaquefine en Marliqe
.'.!.,. Inge en ÀsErid

. . .. .Ellen Muns. Ànja en Marianne
- . ilan en Henk

;.keuten ..'1 .. Paul.a,,en. lrarÈine
, kquh6.a InlJe en M3rianne
.. .:.-. ! ..,:,: . . ii .1,., .r .,: . Jan

,s-morgens, ;,.

t.ot sluiEing

's-morgens'; .

B A
+'ti.

18. december .:

... ?; .,

. Rein Heidel,
E1

, 
,')l ,,

1'h
. . . ,'finus .en ,foop

Henk
Àchmed, ' T-inie .Pronk
en Peteï van Fessem

Leen .v. d. Berg

tot' sluiting
13..3P uur Rina Bruystens en Coby Slliakus

. . Rina en Coby

"LOTERT;T
.'. q , ,., .,. :?teözondao 18 decenbet. is er weer

een grote lolctíii' ' obtEfls .,

nct fantastische p izen

' 'hoofdprijs :'pioneir ' ':.

a ut o ta di o/c a s ett e rc c o r de t

:! i ,.

|it 1t..t'

E ,-r {i:'! l.i-t.1iili 'C'}
. l. . ,r.' 1t .c'

i
!

I

:.':t

) !ilil ,.'L_j"

.:-'1.{
,,à 1 ,+".

l.1t itàÈ,1:É Li) ;i': {
;,1; 1".-\r - :, '"'' r 'i.iJ 

", .)'. 1l
ofoantscfcn -._

, -,. : .t : &!Ée!tr3@!!fr!Dg,.r.í-..,.
,. ,,. de laatste, klaveriasliokanyond . r',

1

. levensniddelcnnand
. - wedsttiidbali':: ':. 'r_ 

SplfiS;kken

AJAX en FEIJEÍtl0OfrD

'kllyfn: si?als; Petten ènzi|

de lnlrting vinll pleals in de rust van de
: . ivedstríid lEtls. laldanun.
:. :i .,{ i ! '

bi afkeairy wodt deze loteti ook getrukken; de aÍtdag-

wodl gepabliceed in '

íe lEll§nvue

:" it..l" va!!..díLiaaLt", n- , '.r;.'i,.* I

. .: ri,)i, rt i-11]Í,.r!:,,,1. : l'j-ij'
, ir: l.^,
ookhi Èà;íis de i,iiizcntàfcl '= 

,

'itjkilÍik gevuht cn ís natuartiik' - '
, ' ggzellighcid troef.

ï . , '-,, .. '!,,

;l

,,,jf,.'0*.,?. à

- 2 - 'da LElttsREvuE'

ï

t.:t_-- -. r 1.. _

t.j



vói'onió tàtèrdàóÉèliikuid':ífiiët' *sÈond 'een .rrerÉrrcÈce-tiaiiiiíi§"op -rrëc':tiíóg'rarfra mer

. aq ,àx1óep È"q iiiiËamàí1Ë1:q. ,qniétË' :: wi-éi aar nièffia-Jaaeíp ,"d*..! I Yl ltl Y.,,H 4'M;ï
àq2e, ma-altijd y-er7.orgdF' qa;1 kJ+lt u begrijpen .r.a!.rdeg.,rn g.o-gde_..h.agden,wao. . Redet,genoeg .
om te komen duE.-|,.Dèr vaste rharder kernrr ,waE er natuurlilk en trainden iE.de stromende.,, -

iegà laat'ae .ioirÉen .eri- àtvrdgeÍt- (?;- ía Eóih ?) . :'.s-Ee1;'douchèí,,.g.99rètqn ,vdd de .meèr dah -
prÍma -brpo.drnialtsi j.al.-(waE . telt gqen 

" 
zaln ?).,el m.et zr-n,allen:+99 evenr,qePJab-beleu aan de.r"..

bar. ,;EgIr.,ggz,e*lse, m.1-99qg,. allt. !aj!Jny. Tamena- oe Doy6 DeoanEl. ! .rri_r r,6';1r,13 11,1,r n.a .' u:'::.;j1..
_. ,r A;r rr. -I' il .. .I...i: ., 6r ,15.r. f.r-rn í {^ . i. :r1:l r.', { j i rq}l-:.rf\'",,-. t 'l 1,.,,x

uaandagàvorid,.waq -héE niets) vèel. anders'r- 'Ln heÈ Pikkedonkef -Ey.tE-Flap=epróng' èen .eEeepleq.
chase lbirea 

.near. 
!g! clubgebouw;.. u.w. a6rrekËie kHam meE natste . voëteÍr' heE c.I-ulgebguw, nl.:

;i,+lé".:fr[]-eàr-,,rt'öbÉ";a"u-het.'É,n91. §aat"sneeuweí..'I.,.;-r"i ,1,,.'r, r, i.l ,,i--,,-] .1" ,l . i,',1
írrlt3 j:I !i, .l na .r,:rbJ s:r i. J ic,.tlji[j: 1t. : t(. .Li i,. ,p::.+ -... 1 *:-urt 9J:Jà*...c,* §h ÍÍ:a.,, ,.l ]

.r:É9'í Í-§.rl':?ti ..r 3.;í'. Uí,I'lCq :1.q,:j-.i ,.jrr!, .iir...jÍI - r'ld:; j ílt,{, :r..;3a ; ,triir,Sïí::I, qor]]-,frl:'.}.,: trv
AiTÈNTIE KLAVERJASSERS ATOKEBAARS:>>>>>>ïàrÍoirani cí,roe wlLtiï§i';iateï qÉ everlr,
iàtËr,. aài"à'.;:ar.q 9etl,'-r!-ÈtËé"h"rÏï"g' i"tl ".'*Ëraït;na'in-ae ïeiÈièr.ï.à, ia A-'54'';';:
klàverj as . e :j okeravond .ia r:op jl-ry@.q!,, De juie-te iaaÉà:;zl-it i,ï,r,il*r,Ï.,r rÍr.r xàf.!ií.:1i.,\.

i1'..i-, :i,1 ,, ÉÍí,,? :Í9 sil' t{ ,e"Ív:.!Ír, '.'.},1'-lr{ j;, r :i..( fi :1"-,1, ti.E .,J rgi luop}e :i "r§ .'tÍb r,

l:t,::,1 :,.. : ir .r,:r.r.ri
*h..i=;ilït*à oki#dítöïde'ii.,'Ö

tI^( .rii ?.J

.,, klaverias
,. r:i ?'i,ÍrF i r',,,'l /l,z!:Í.,1\)-'lr Í4 Èt|Err Ir

i.'. r -'

íi, t.i.!

:e.:s.
Í!:

,:-,1'-lr l:nt :{,

vrij it dg' i t iiöire ià n ii r' "'tö öèëefitíéàiÍ

n2tr r r

, fi ' [rm li -ci,:e:
.,t"i spi.Í,'-.' .s^rir

I . i,,. !! Ii..., u.r?9:r+, 1-,trlo :tii1
,:

rn,C
, -ilr

i. -'l .rrlj jÍ,a t;,'r-lr :.'; : 'ï (i rtl;' .)lr '"'.r: r-, ,tt,i l.l:.. t.q'"it'tq
a i Gee[ ..voetba1' afgelopèn zondag; dus lEeen bi j eentomBt-lvan. de ; ,. .. -.,.

r ..cLIrB. v.aÍ}.--:Loq . , waarschijnlijk '-is lde eerEtyoLgende thuisvledsÈrljd .,'
.van ,IJENS.i'1).opríqondag 27 novenber,:tsegen.:VUC . : ÀLrfÀST- ITOIERB{,".1 I 1. ,;1' Dan moet heE aàtàI aanmeldingen,weer.. flinkl ziJn-,toégenomen..we ..
hebben nog heel wat naamplaat j es,.rt-ani:dei eers§e .2. jaren.van,.de, -r '

Een sugge
I'LENS 1

Ilang van

Í ' ., ttE /

"Leo en líoutern of

'r-- i',:t':!.: 3tr-1...:. a ï.i ji.,,. '".. Ir'{i . )'1rÍ, (! .i., 'r' ":, .rq r. .-1-í! ,.. :. ."rr.i-r' , -

een

onze vasÈe-rubÍiek-eèbrijwers U.jken--te -4ij4,v9rtro1<Jcea t :'!';r': i'+ 1- i"l'': '1

Beàafve Domirlee Àd crem,- die oae- toc':zijh spij't djèt eerder kon bericàÈen. De zielxjes
qaan voor.... en dan komen- 1.,..L, t.tl ,, --!7,. ,:rsi,r.rji r _.(,-,

GRIEKSE TOESTANDENIII

wij :

diE seizöefr' ioiide'i E:'
- ''il :, r 5!.- r -:r l'Í,

"\J 
'i I ',-- " - -fr tl-r'- ;, ,.

r_r :, J1

Kents u deze uitdrukking, geduldlge lezers
& lezereÈsen? rk doèI hier nlèt op het
.noodweer

trainèr zit?
u begrrijpE, mijn

argwa€rn waa geuekt. À1
bLaderend In ons Ëiubj'.d3t, Àthene e+ oweving gn]'angs in

luchtszwembad veranderde, of op ee{r:
f .-'rzoal'sl:wii dèze-izomer-;alhierl ríï , 1'
rèi!Eí+:;*eén,"1ik ríii.rhët je'àË: àet;r

een open
àittèqol
.-àóËht én l

! hebben tenalotte 'ee[
houden l. Had onze reda

blad werd ik,"àok, niets

door n Àuteur

( zall I ;'

-lltppoS.der'ónbékirÍrd. àf rÍneD'

echuiiLnààm. I zö had jè.j ",rbb sp
sèÈruikÈ
tèlinache rn

í.

praEen, hoq/na
ler:dEg6 iopr;del
werd','. :ondattide
het 'ÉÉuiË í'f fo'n

IaaÈsE oD ,TV 6meuÍ.q over
een'uir: iieàài-ràào-:'àè*f brce -
erugweg leger.) en--,I-egeq.'.,,:
aDelers' h,i6ÈëÍr: lvàts hënl àan
tt 

, tse vachten s-Eóía; Ëot-

oq!..) i, onderÈekerid [\ 'u I Jl t e o l. g. Ir t) \
dobiièenr,iBen speler'i. ook elders bleek
daE.. oriiei,teislaggevers in toenemende rnaÈe
on-bekend.,ienbten te blijven._. vqrslagen. \ rÈ
wordè he1-einé61 níet onderÉekèÈd,' öf doór'

-u '.hebben over de. .gewo onÈe -,der' crieken:om,-- -
rra een 'nèderfàag hun e lgen ploeg te mo-
Iesteren.

TraLner Rob Jacobs, ooits in Griekse
I dienst. kon er

n È

È
,racobs stsaptse, irij Eelijk uit en kon het

:zodoende nog naveïÈellen.
"Hoe diE zou diÈ nou bij ons zij en ,,DIE T!iEE",-{ jeriíd) ,,'lcIaIS.IÀNGS DE LI,INi ,(de toestariilen van' dè

wi j zer., af ie'ri vài igez
" een wedstrijdveralag
'van Zat.1 (vriir e

nEeE moedertr bij de. jeugd, "Ben toeÉchou-
\,Yer' '(LENS I ,Lo, Í }aaÈetè rerirre)

'zo vroeg ik mij af. De Haagae rters
repute!_+e
cEie heE

8UPP9
;lrÉ6g
3]i:ni eenE mis; atifr,'1óÉ

veldèn a àhderè',zaken) en n B- BÀRRET,IE rr -(dè
BÀRRE iÈoesËaÍÍalen) : EièeEr

kerÍr' van de aza aan-:
Èrouwens : wat i

terdag-
Ë 'de di

was duicleLiilt Íebe
teédsaàinde; be- "rmen IiENS ',S

kend Èe sÈaan àIs , bieir§ët va:e ' sLechtl9per , nieuwÉ I Zou' àé -ÈEÀrs-à'chCeïbim iiin èèhr zo
gewelddadig" 'zijn? '- a''-

3

LET{S

ovei'1 aà'' t arde
Irallg' gelqd? E
Iiggende reden iiaiÈ' ae'zàÈeraags dlect te

'à,"Èiièirrlvue'

,nCI.IrB" liggen.

KOMEN !I!

i

,

t



i. " fic bqstoot,eens poolshgogte t,e gaan^ ,,. ai§u. heU. inpeÉeren, wat.deze. a1leÍ16a1, rër-. -

nemen op eèn willekerurLgë Uaterdag..Het keeid deed, middels, èen-,.ónriervalats. potje
- was''éen 'gezeUigè'di'ukte .op en'ronal het' '- ' GRIEKS-RoMEINS worsÈeleu'. . ..,'.' Ik had miir
vöetbàlveld -en nu ieeëi rééha hiei, daii weér -2dak roir6;:.4it sdri het ovetduideiiike bèZ',
eens dààr,' vióeg. ik ^dé"'aanwézigén om coir- - wils: IK -l.roÉT'b ar,tm,r waenson:nan j.
mènEaar op de"bij, iirlj igèiezen'' veiàbedeils. Eeeft .q bLecht óÍeurie,' df gaat, er" -'
Maar wié ilc' óok'Éprak:, of'bet'nbu 'een ",': l'andeiszinó ièts fout:'kom ei vooïr ui!! :a'
vadern was, ,,een Èrouwe toeschóuwór. si.'r.l :.t Làat, u niet inÉimiaÉren, ol: ri.àm..eerr-"oo;-t
',een- trainer/leideJ" , lk kreeg alechts. .- beeld aan de griekse bode, aan.wíe de ma-
riantiouwendé blikËèn als''anEwoord,' céIuki ."'rathon haar nàam dadkt r hii: t<wàií aie af= '
kig, dàór zag ik JàË sàm aài1 kiJmen lopen'.: 'BÈand belemaal- naar Athene'lopeir' om de 'r
uaí is nI. àIEijd in voor een babbel.- Tóen criekóè' zg§e o! de Perzeh (agï v.C,,,dlàgr
ik, voor de zovéélste keer dLe dag, mijn bij MaraEhon) Ee melden.en kon,hierna
verzoeknumner afdraaide, begon. ilan echÈer nooit. geen papadopouLoE meer zeggen, NeeÍr,
plotaeling, schichtig_ om zictr heen te kij- ..daÈ-i-s'àeÈ verkeerde voorbegld, natuurlijki.
Èen, mompil aé: "M_ijn, n3am is _Ilaaei; ik wèet ' hij b'iacËt immers'eoeó nieuirs I 'g l<unt vËel:
van nietss'!-n Ën neË'vias' Jan. 'tEàaàrÈ dachÈ - " béÈèr tob, iriepiraÈiébron ldiezen de ;6r"e. ,

ik. ÀIwééï een schuilnaam! hij "hedtj'toch ' 'held'in diti vèrhadl. . de , brenger "van al'diÈ
gam?.dit uaa eigenliJk Èe gek voor vloor- SLECIIrE nieuws. èn dJe er rond voor duÍft
deF,.,1.r -r!i 

';:,1 .^r uit te komen: r^. : 1 '.r'.", i 1i".,.
Ten eihde ràad,béslooÉ.ik in de kantine f . l'n^:'I d.. )r \, 

'Ímaar, iets'Ee d:riiikèn! .!íaèheènd op Ëedié-,' i ooÀineé- ii,la.a. Ëtt*. t'' tir lJ' 'i
ning, die er kennelijk even niet was, pie-
kerde ik mii suf. hoe ik meer klaarheid in
deze netelile kwestiei .iiöi:tcrilgËn. uir jde
keuken kwam onderEussen een hijgend en
puffend geluid, en toen ik naar binnen
Èeek zag ik dàar èëd heusë 'uiÈemijter i 'r
(hoewel, .dïè :bíj: inijrÍ'wètoí niet'inlonzè i.i
kanEinè1vèikiij'gbàaf ie) ; Hénk, de: ongèrri,
kroonde'koning rvàn'.dé kàntine,' was een ! ..1

nieuwbakken .medewerke! :(B-BÀRRET'JE ?)' ,.' "

(Aalrianus KaroLingn-re Àristoteles,
rÍraar rzeq-,maar Àd) Grem, -u\ rliJ'';(r.:: u , li*r ,.1 .Y

P.s.r Henk, kan díe niet, trainer rrorden
i'van de zater'dag? 'HiJ' 1s bepaald géén aoe-
tjè en de lraditióàeer re§enjas hééf t':'iè aIl

t,:. ,.;-'.:, .l:,tl -ra-, t li.,.i

I verpl ichte
iu"
itÈ'
i- Í'.
:.': tí

1alge

f:' '1 .x2- .'.'' ,,"
":Í--'È:i r x 

--'r i(':l' ,\r+:ïr
.i-j.ii4 !' .\

'I - :Í.r

o: -r -; 'í'. ;

2{ OkÈober j.I. werden Fred,
dochEer en zusj e

. cÀll sÀlIDR.lÀ MÀRrÀ' ;-

en misschien dat
, l't

Namens alle LEÀlS-er6 gefeliciteerd,
aan een dames-elftsal te gaan ge4+eq I

t""J

EIIen en weEley La]fcel werblijd meÈ de geboorte va-Ír hun
.:.. vi-..1-l .;'ii -t.... "'...'. ..tï..!,

- ii '. i § ..: ,, ,' ..' .. i..'s
- i ,,: { '.-r, ,',. - .-, .' . , 

1het nu Eoch nodig wordE om weer
u.i*r.:i[ir-rËl 4{+ 1 3:.f ,,.1e

. .,ítl , .,.r i ,, ff.,-r.tp ,,-.-:il. r' 'r[?];
rl' .:.i .r 

".j ,.I1, ^ ' í :

i -.Ír
.:i

§ 'r ;'"' : l

"iÍ-.-!-. /

s'&.IJ@.;,1t
-i - ; voor tolsÍoonnlmmersíziel de cólàton op pag.' t

Senioren Kommissielr +-

Í,jr..

i

'ír.

!r.!.T s,"+'4 c.F [,t,

ZONDAGSENIOREN'i , r,tr,1-[.: , '.i'àu.ia;è ,-,,:-r.,.r-- r,:
.,.,..a li

d-rup.. ÀI op zaÈerdagmiddag stonden. le , .-,.goten langs hets eer6ee vetd voI meE wa- - itèr..Het was na.de regenbuien van zatèr-,r
dagdvgid . en. -nàchc' niét . verwonderli j k',;..'
dat hets-gehele zondagprogramïa eraf 1a9.,..
.Tammer toor de CIub van 1OO en ook jam-,.
mer vooi alle suppoieers van.onze eir-:,',.
Eallen. .We verwactrte+. u allen.graag de_,r-.
koménde weken .langs': de lijn ,uijdens .de . .,volgende spannende wedsÈriidenl ..r -i-, r.. .

4

.''.*..,

vaàderVélde':';: .À'r io ''i"
tVee46je :;,.:: _-. mfffi ,

":ri r-'.." .. , a lt,i;,'.;,nr,- ,'. .l ,rr.,L
'"- 1.t'Íl É , i ' 'À'

'.: - :. .' trr. .t: . -i ',, ttl,
Zinkíierf27 . -:
2544 EC, Den Hoag
Tel.:07&366i134 '

Fg: 07G3675393 
.

. ,r,.t '. 
Zoetèrmee- '

'rdt.: 07E6to2jj"
1,r il

'ds IENSREVUE:

ti 1',' .:lrí

i!'t
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WEDSTRIJDPROGRAMMA Atiit Í. \,,\E§. irií$" Iï{1:?.(ï..,I{
ll

r 1,;1n"9,i1.!r11.7 i,itt.t t1.r..r,,'.,

I,ÉNS 1
. L097 /62L .
. . 30637543' ..' .
. 3rs2/57]. ':'t'.. 3t42/56e '..

.'. . 3103/56IJ Í . ..

.,. ..4449/626,-

. 4507/649 . .

Irrlendschappelijk
vriendschappelijk

vriendschappelijk
vrlendschappelij k

vriend6chappelij k
Fralla Dlgaeldorp

2295IBERE
. L091/621

" 
1OO9/s21

. TEN BRTNR
2
3

Hokke . .1

doDd€rdag 3 novoEber 1994
20 - OO I;ENS 4 :: . r''r .. 

r . -" -('
zondag 6 loveEbàt''i994
14.00 we 1 .

11.00, LENS 3 .". . .

10.00 wAssEMÀR '5 ":- .' '

ÀDELÀÀÉ'S J. ,'.' vriendschapp-e1ljk
Lti: :--írlr',":t !. p r, gl1j ,r

. ' ,i.r..i1 .,
'-. '". 'l ií

10.30 rrENS 2. . . . . - VELO 2 ...
13.00 Errrslt 3 .' - r,BNs 3 . . .
lL.OO LEIIS 4 . ri !-Í .,I -' GDA É ,';1;
11.00 IJBIS 5 ,. - CROMIII'IBT 4
12.00 CROMVLIET 3 . - IiENS 6'. .'.
12.00vcsI.l-.,..i. --, r;ENs 7 :,,:1 ,t.n
10.00 CROMTILIET 6 - LENS I .
DI.T ÀI.GEEBI,E À.FKTSRING :
14.00 RKSWÍ 1 . - LENS 1.
12.00 RKSW 2 . . . . - r,B.I§ 2 .
alinBdag 8 noveEber 199{
19.30 LENS 1 - HMSE 1 .
2o,oo BTc 2 . - 'LEtrs 3
donderdag 10 EoveEber 1994
20.00 tENs 5 . - vcs 6
Na, aflooÉ ulÈreíklíg'IOPSCORERSTROFEB. ààE
zondag 1.3 nove!Èer 199,{
14.30 TONEeTDO X - Í.ENS I .
11.00GDS 2,.. .. - LENS 2.

QUICK STEPS 3

M

F
n
n
n
n
n

M
11

n
n
n
I!

, ".§1, 
inai:ri,;!.\?

.'i'-àïL,ïËhiir-i\

gooDhouE

';ï'1 lr ', ! à'f t 13

..r' i :4J 1

Tb. Ergeln
,r. van.':l U.iEi nde ,i,:'.,.;-r-i-\

J
G
.T
iI
9
n
n
I1

3063/s43
37.5O/S7L ' : ': 1a

Hr

385S018., .,.

.Hr. Keizer
l'. ir -

'!-!: a -ir f '
.- t !:'f;r".,9d

Ji'r'1:í'oH

aide
10.00
11. OO
Lr-.00
13.00

vrrc .7 . ...
LEIIS 6 '.
IENS 7 -'.
IJENS 8 , 

.".

LENS 4 .- .
LENS 5 .
VERBURCII 4
VERBI'RCB 8
RÀVA 7..

Ji.,; r

3L41/569 .. .
3104/s61 .

. 4452/626
 srl / 649

n
à
D
n

: z'
. 3 -.

dlnadag 15' Eoveuber 1994 '
19.30 IJENS 2 . . . - HMSH 2.. ., .. ."Tiqqqschappelijk19,30 ÀDo E/m 22 jaar - LENS E/m 22 jaar' I

Training níet seselekteerden: elke dondedal 20.3O uir
-l-

OPSTELLINGEN
IJENS 1 ts/m 3 : wordt door de Èïainer samengesteld
LENS a t/m 7 , als bekend - i...,.. i,
IJm{S 8 .;,.. : als bekend, verzamelen 1.0O uur vó6r aanv.ari§ ivedàtrijd op LENS-...'

"ir;j.IU 
r;?i,

LENS 5 : I{.
LENS 6: S,
- .h.s-g. - n.
L,ENS 7i: j, -r^G.
LEX.IS 8 : R.

Ileijnen, EeL 3451088
de Nennie,. ÈeI. 3935936,;;";;;;; ;;i: ó;;:;i;óg!\í.r7'c1
truiirèsteyn, Eèlj: 0189r - 1794ïl'
VerTnaats, tel. 3212382

' È,1 r!!r'..i',i .i .r L rl:.:-:r
RonEaktperÉqorr ge.nioE€n. zondag:

i,:..ïir ri ':. r '',-!:1g. r.d. rl€y, È81. 01748.J:,,1e149.,1

'.,. .. ,9.' ,,, .ri 'r . ï ... i.,- t]1riy55.G ','!,.i':r:'.1r,Í{
L I G G|,TV ë .VA U-I.D E TE R B E I N E N
wc.
}IMSH
CROMVLIET
vcs r. ri l.r . ,

Sportpark 'È Kleine Lqo, Mariahoeve, tel.
Vrederustslaar. teI. 36 75270
Ànna BijnBlaan, ingang Bri[kersÈraat, tel.
Escanttr) I, Dedemsvaartweà, EeI. 3662390 '
{,. . ,. ., ,' -i' , i' ;'iv .:. '

3Bàg382l,ii'j; '".., ,;È rcos .r,,'!lL;À :

, 'i ., r ,.-'!: - ' iri. r:.' , r, r ri
,! i.itr_. I i,i ' t "_ ,i ,rl .?.lrJt rrt

r .:,:a,rv.;:--rn,' fi,! r,rt ... :i', : :.,, 1g

l: :i:» r :tr,!j^LANGS DE SPqRTEN YA.NvDE ZM..L.ADD.EB.-
r,,,Jirlit:,{í, -_,'., r,. r'L

t..l -Íi 9!c:.r. , r,-UITSLAGEN
PGS 3 - I,ENS 2 2

'de LENSBEVUE' -'5 -

t,



WEDSTRIJDPROGRAMMA ,rtl\t.i [:,!l-.1..'i,.1,!: .1 : :iiii:.,j

zateEdag 5 DoveEber 1994
14.30 LENS 1 . -
t1.45 rrENS 2 -

" !r li 'zaÈerdag 12 Egv€eber -1994. LENS 1,''.-.r.':1;i. Lr -r

14.30 DORR 3 . . .., "-.
AFSCHBIJVEN>>>>>> P. Krol, Eel. 3235507 '

B. v.d. Nouland, Èef': 01718

DZS
sEv

1 LO2É /.006 .'-, . .
LO57 / O].2

è,r!.. .\
R. v.d. vlieE :
P. qaqghiJ+..;+\,!) .

:-r Í e,ii -1f' '')l- .
' , 3,,..

--ltVRÍiI \ ,
IJENS ' 2 ;. LO'L/OL2 ,, . C. Linkeis

I?ENS
LÉNs - 34523

1

:,J ]

SENIOREN ZAAL

UITSLAGEN
Í,ENS 1 . .RKDEO 7

,1?

I . ''l-,' 9

r. ,.t.i_-.6 i-",, :,,i

r'l .LENS 2 ".,:-.:. s\IPrr._s !., . r' 2 . - L2
,6É1 1. JÍra/ .. - 1.,.

. : .l

zaal scheidsrschter

r:.,i.,,. "+ d1. .

ZAALPROGRAMMAv '1-'.

datim tfrd rhii;' i' 'uii klasse

vrij.
vrr,J.

04 .11
11 .11
14 .11
14.L1

21. 15
22.OO
20.30
19. 00

DE BOMBERS 5
NOORDZEE 3
I,ENS 1
ÀDIO 3

963/R2C TOOSDUINEN EIGEI,I
953,/R1C ,, DE BIJINKERD EIGEN
2o2IBEKER OR,NiI!,E PIJE IN iI. TON
963/P(2C DE VET'R EIGESI' '. .,c

. IJENS 2
-. L,ENS 1
- srco 1
- rEivs 2

maan .
maan .

LIGGING
LOOSDUINEN !
DÉ' BLINKERD :
ORÀN.]EPLE TN :
DE VEUR :

VAN

Hoofdleidèr C-jeugd

HooÍdleider D-ieugd

- .:.
DE.SPORTHALLEN !,1

Gr. van Pri-nsÈererlaan 76
sej-npoststraaÈ L50
slichersEraat ,1'Piis'màraànr ab,'

i :il_ -",_rt . i1 1 i

, -'!') :

Í.

iÈ

J,"liIÍ@" 1

VAN HET JEUGDFRONT
ri

ALGEMEEN KONTAKTPËRSOON EN ,:
HooÍdleider A/B.Jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01.54

Arnold van der Donck
relefoöri 397.65:32 '

Edwin Kuik
teleÍoon 367.73.00

' , 1!" ,l 1

HoofdleideÍ
r ti:.i-'. t... ,, . ;

Hoofdleider
,\iLt$:.:t .. ;

E-Jeugd: Buud Verescken
tbréÍooi '391 .04:ii9
Harry ter Linden

i -telsÍoon 361 .6.1'.43

r
gdf-ieu

J !\t

4Íbellen vbor de wedstriiden:
zo sirel mogeliik, doch uiterlijk do

.- ':.
avonà voor de. wedstriià; tJs§en 18.00 en 19.00 uur, bil.de desbeireffdnde

hooÍdleider. ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366.13.14 (zaterdags
vanaÍ 8.@ uur en doordeweeks Í 30 minuten, en niet eerdeL voor verzemeltijd)
AÍbellen voor ds traininqen:

ï"n 6Ë fiuíntni, aÈé, oil[Ër.rsrtetètoon àoo.tg:tí,"tr '].+ 45 minutsn voor aanvang
Vraoen/oroblemen: '

in eerste instanti6 de hooÍdleider.opl ) l;ï'! 1, r

6 - 'de, unsa|lue:

I

:,:l

Í .: , tr.,-



t-;

S(Blí@ . VooÍ t€16Íoonn

,,S.ëniören
ummers; zis de colofon oP Pag'.1

Kommissié,
,,' dl,"t

ZONDAGSENIOREN
U !-T s r, A_ G E /V;; "1l1;itz_ t:5i;5r'* :. . rlg ':'

adtèídtlc

r À !\ § -s-ï ir 'À () tl'. ., ?.

11 dscëlb€r 1994
FOREHOLTE 1 .,.. - I,ENS. -1 .I '
DH], 2 - I,ENS,2,'..
VERBURCT{ g - r,eNS :
RKSVM 7 - LENS 4 -
HS TEX.DHB 3 .- IJENS 5 ..
LEN§ 5 - scHEvEN. 4

I,ENS ? .TÀC '90 7
Í,ENS 8 -,. RKDEO 8

.)

4.. -

1-
't-

-z
afgekeu
afgekeu

a-

1
1
4
4'4

id
rd

4

I

$3J

,-'{,ir{;.ïso,,
WEDSTRADPAOGRAMMA

".:.\-, và
9ií. uit scheidsachtèr^ lr\Àaai)f,.vetr.;'tiid lhuis

VonderVelde
itVeentje)rrr r.- rj..: : .

, i(

fun";
-lrRlf,.nzERs,

t

zii*vert zt
2544'EC Den Hoog
Tel.:07ï36ói134
Fax: .0703675393 , .^ .

Jià t i Í,:Éal

irrfLlti\iiLqi

Zoelermeer

r. -"r t\ r _9( 
:;?73 

.ó"1 ?333

zonda§itE'deèerber
14.00 LENS 1
r.0.30 LENS 2. .
12.00 ,RKSVM 3 . ..
11.00 r,ENs 4 '.
11. 00 IrENS 5 . .

I,ENS 5
10.00 HBs 10
10.00 Boc s .

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

- LUGDT]NUM 1
; .1.'BIÀtI'I ZWÀRT 2
- r' LENS 3 .' .l
-,RKÀvv8 .1. .:
- HMSI{A....

vRIiI tli I- LENS7.. -
- I,ENS 8

. ". 'rooa/szr
t'. !O93/62a
..: :',,3051/543
. :.."t 3152 ls'tL
. 3t4L/569

. l'ï.1#t!ï'' i

. 45L0 / 649

BIJALGEHELEAFKEURING: ----. - i- - i- .. ' - -

ll 33 f;ffiw l ï 'ir,'À11Ë{r,ïFr§3il :1':?ír+elgi.3i5!E|i33:ï:lj[suum* .e

19 9{

. . .' i§

".N 
í! 1j ''- 1 "

. ?,r!:

3

. G.H. v. Sprang

. 4.. Sj.ecker- - .-.:. W.. S-LSelitski-. 1

a§ *r. *i "t :'. n.n.
.r.'ri.n-. ' r rr " 'l

i.t

,ïi1)\.\

.t!

Íiv 3tJ {i

OPSTELLIN
TENS 1 E/m
],BNS 4 r./m l e I rc.. rn(verzanièIen 1.00

.e*-rifïy ..+ "!

ingrl. I
rt, Ír:.U i'^!ít1 1f3. 1r: 1íl:lirtlh ,Íi.lprrl !"i,r,Jilí;;:,. .:ri -Ír4t,gï-,ia i

:,ï r t il. :rrilóÏaÈ, t aàà.,6à [tiË iia]ï;r*àfl & #Ëfà\il I'
..,als bekend

de GrooÈ

uur
lf. §-'tF.rtEel :3251550
'' Eel "3461088

vèèr

ilil I

lt,

;

)'3 :

.,.
',, t -r

;

rjÍÍa;

GEN
:"d Ri
7. P l;ir aantang'oP tïENSIJENS 8

AFSCHRIJVEN
a1s bekend

isrillïÍit"rri- ! \ s rr riii 'rrrENS 4 r 'lÉ it r.'"tii tJilir ,'',ÍI{.' He iJ nen
;'Íi l.sïcde. Nennte -. Wasserman

.i!(ltJ
tse

Ic:
Í

s'3'b,tL 5i
935936

20056
:t

R
ifFíJ' cYÍDuivestetm 01891-17943

Èe1 32L2382

'* rcnsaewte' - 3 -

:f tel
R. VermaaE

.d. EleÍl tcl : 01748 18149
* 

t':)., i1

'r')ï {.ZttÈ.1 ,§

'+..t ,t ,,-Í ,1,'. ',',i,.-

X1.rï1,1ï\It)'1

'!.

Í,ENS 5

f .ïl
,i:
'1

EN§ 9,.'.

,. I \i'.fi
i..rr

I]



, .r-:*;'1 . r';-:.,1;t tb J;\ ;r€,r,' rr . J!,^ Í]J tío/
Lt Ë'o;,w;o,:u.a n ró È. T E R R e.t.fu,e ru'i: i

. nk's.ilal',i §Ëo'lài;k :È3ïà;èn ' ,''' .'6;:.6i:r or.iír+stzz
HBS'- i Daal en bergselaan,'teI.'3681960
EOC : SpoÍtpark ,rullana, GunÈersÈeinereg te1. 3903543

fl*\T' ;t-ji-! i ' -i;,
Ë .+i

1.,.1

VAN.DE.LANGS'DE SPORTEN ZM L,A,D D E-R -
rl

i,-
f'

J.

:: rrI
- -É .t , .

2

.!
. 

r i,r.. .

:..i'i..
UITSLAG.EN,

-_t

:,,-.-
zatdrdad'' 10 :dsceÈer 199,t ;
LENS 1 '-'GDS1i.
DUÍNOORD 4 - I,ENS 2

'. afgekeurd Fí t 'ri
6

wadsfrfu/oautanL

I

WEDSTRIJDPNOGRAMMAt--
L, th'ris,.'r\ 3Lti*l

:. -*:
'' i;;" 't;

lir ;i','. È t tf,i ?. ?! r\ fl ir r -.

scheidlv,aciËi\ :1 ,t ' :'raaÈ t I

: . 'Jii) ;.1.,s Il.,1'
,aÉàïaaöl rz dcceÍlber 1994*:ir.i::i'-ift'
14 .30 IJENS 1
12.00 llTsv 2

DVC 1
Í,ENS 2 . .

AFSCHRlJVEN,,,,,, LENS 1: P. I,ENS 
,J: 

.B
' l- :-- i" '-i .rI\. . ,,íj., 'r.).:.i\
LIGGING DER TERREINEN

to22/006
10s0/012

Krol, te1. 323550? '] -1

v.d. Nouland,. ÈeI. 0i?1S - 345
t : li .,

ili l,l tr::Í-. lr)r ï. f.:
F. v.d.'Xraay .'. -.1'' 1

.r, Mostert r ':i -

;.: .

...,:,i

23

(

DUINoORD '-' :' Isabeltraland,' Eel.* 3474399

SENIOREN ZAAL Èi t". ::i. i !J

ït-

klr-qse z*r, t.' .? . sche srechtai

TAALPSOGRAMMII i!1:.::;r-''.ej-P" - " 
'.' . ,- ';.r. 1.r'

.ltt m. t\d thuls - utl

wrJ.J:
dhg.

- ENGEI,SMÀN 2
- NOOIiDZEE 3
- ... BIITiENRODE 3

LIGGING VAN DE SPORTHALLEN
oRÀN,IEPT,EIN : SlichersÈrààE 11 ,... ":' :

HOUTRUST I HouErusÈweg 108

a.s. zondag 14;00 |!r; lHltl§ I - rueDAilAM í I i:r:''i; "l;
Bij binneriköiïiËïldËiHr,rs'fïWhöti,i oa-liweostiï;or<ianr;!éhl(ijtöai,ë BÍrlïà,1è'daktie ,an
de LENSrevue. Hierin alle uitslagen, standen én opstellingen van de teams,, 

"
Deze krant is mogelijk gemaakt dooÍ

ADRÈiÀi totokopir, Kerketuinenn"i à.i ï \ 'ï.

De. if qugQspeler. van,dq week' ontvangt een.foto".beschikbaar gesteld Ociör \ t J

.. ,HAF..? foto en video, de stede (,w"s:!:.rr?,?,( r ,,,,De wedstÍijdbà1w.qiàt bd§iniruaar gesteld boor: ! ,: ..

,., .r,
20 .L2

22.L5
22 .L5
21 .30

i,
,IJENS 2 -
-r,ENs; 1 '.
I,ENS 2 -.

l,i : .,';'-
963y'R2C' i'ORANJEPTJETN

953/R1c''L HourRusr
963/È2C.t HOÍIrRUST

: ti -'..:,,'.'

. ....ài:i| .

l.l.
eigèn-.' :. ..

F. Otterspoor
eigen. -' ..J

.I

I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
Iit
I
I
t
I
I
I
I
I
,t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t

I
L--------

.r3ï?, 1{
t't'i'
!
;....

.lt3?:iI

.r,F.,yslo.therapie -
,. --(,..I, ,, , '-) I .:t-Í C.A

Mqu,elq therapie
.:van.Bevercnplein ,16

iiJ.'.i - Uït§' 'i. i, i r l..r.tà -b ., .,., I

t, r'\.. iri{ \ïr'illi I , 'r.

4 - 'do LENSREVUE'

HOUTWJK
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JuIÍ@ .n , :cl,,ar VAN HET JEUGDFRONT

.'. irr irr '. 1'!.,'ir1--;.;,1 "t: ., :. '*13 i ., :.+ - .. r .

ALGEMEEN KONTAKTPEHSOON en
HoofdlèideÍ A/B jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Dsn Haag, tel. 397.01.54

| 
(\.r ;-r ., 1. Í: . .::.1 :' ]

HooÍdleider C-jeugd: Arnold van der Donck HooídleidaÍ Ejeugd: Ruud Vereecken
t.la if , ,:,, r,1 'j 1

Hoofdleidei "D-ieugd: .ri - l- ' "rr
^ j'' r-rri i0 f

'i n? t .1 - 7.1) 1g.a.

ÉaÈin Kuit HooÍdlèider
teleÍoon 367.73.00 {: 'i'' 1' I 'l
., ., -.. .i
,tl

'telefoon.391 .04:89
F-jeugd: l-larry'terllinden ",-'' .'

- ielèfóod 361:.61 .43'. I ..: t .L...- r\rr

Aíbellen vooí dè wedstÍiidcn: ?r.tUil Í i].$À.. i..
zo snel mogelÍk, doch uiteÍliik de.avond voor,de wedstrijd, tusse418.o0 en -l 9.oo uur, bij de desbstÍef-
fends hoofàl€ider. ln uiteÍsto 4bo-d"nog.op d-e'dag van de wedstriid op LENS, teleÍoon 366.13.14
(zatérdags vair-af .8,*.uur en'doordewesks -tr 30rminuten, en niet.eetdel, voor,.yenameltijdl

Afbellen tÍsininoen:. * 45
Vràhen/oroblemen, : 'bel in

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

min!Íte! vooÍ aghvang van de training.-al/e.ez op

eeÍÉte,instantie de hooÍdleider op!'

LENS, telefoon 366.1 3.14

{

I í.,' - ' f,'.
I

dalum eanvano

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B,-C-D':E en F JEUGDT ',

ledenslandàr- uiuthuis . veld/tefiéin sam-* LENS
"r.l-t.i"1iÉ ,r-r j ,/\.t !,1

À
B
B
c
c
c
c
D
D

D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
F
F
F

1 1? dec. L2.3O Scheveningen À1 Ehuis
1 1i dec ír.bb l Gravenzanàé bvi BL ' uit. '.

2 t7 déc 11. Ob . wilhelmts 82 ." . 'i-liE
1'17deé' 1r.0'o DHè c1 . uiÈ
2 1?'deÈ ' 12-30' Loosdirinen c1 UiÈ' .

3 '17 deè i2.o0i' Quick sÈeps c2 . uiE; .

:4 1? dec 14.00 Den Hoorn C2 uit.'1 1? dec 11.00 ouick D1 . . thuis
2 12 dec1: b9l3o ' Rijsiwijk D1 . thuis
3 1? dec 14.30 ,ruvenÈas D1 . . Uhuis
4 17 dec ' i2.OO Quick D6 ... Chuis
1 '17 dec 09.30 vtJC El i . Èhuis
2 17 dec 11.15 Quick E2 . . i .: Ehuis
3 17 dec 11.'15 .osc EI . . '" thuis
4 1? dec i3.00 sEv E3 . . . :i. t.huis
5 1? dec 13.00 wesElandia E4 . 'thuis
5 ' .17 dec 09 .30 HBS E4 .' .- .Lhuis
7 L? dec 14.45 RVC E4 . . ':Ehuis8 1? dèc' ï+.qS wassenaar Ba '' .': "uhuisi rz de. 09. oo Ouick Fl .\ . ': '' uit .
2'' 1? dec 10.00 SEP F1 uit .
13:J.17 de',c '09.100 ,vitesse DelfE ,F5 uit .
4 1? dec 09.30 I{BS F5 uic .
5 1? dec 11.30 rl/RVC F5.i. . . '. 'uit

',;f r..,ji,:, .'' , : - .'
wilhelmus is voor 82 Èe bereiken meÈ bus 23.
om 09.15 uur - opsEappen op de Ireyrreg IichEi
bíj de halÈe parkweg in voorburg. vandaar t
kaarE meenemen dus lll -'... _ :*-.,",,:

ONDERHEDEN,
"urr".=ig 

-run'de 
íeugdkommiss ie

v1 . 11.30' . i , I Geó. sp.park ". 09.30 (àuto) r
' westvliet.wé9,/v.burg 09 ..15 (v&D) * '!

.. Brasserskàdey'Deut. t 09.30 (auEo) ,

MadesLein .,'. 11.3 0 (auEo)ti
Nijkerklaan . :." 11. OO ' (auEó).i:
woudseweg 12.45 (auEo);i,.

v1 . . 10.00
V 3 . .1 . ,. .08.45 . Jr".;aiil
v3 .. r.4.00
v3.... 11.30
v 2 . . . . 09.30I V 2 .,. . 10.45-.
V 2 . . .:' 10.45
v2. .''..''!72.30
v2.. .'. 12,30

.v2.....r09.00í
.' .' ; '. V 2 '. 1.. . .', 14.15 ,'r :::

v2,;,: ^14.15 r: 'r,
. .pe Sav.LohnanLaan i 08.15 (auEo)
. TanEhof zuid/Delft 08.45 (auEo)
.. ranrhof izu"id/DèrÏrir, i08..00 (óuEo).
. Daal en Bergselaan 08.30 (auEo)

':... sp.pqrk ,Pr.Irene 10.30 (auEo)

Verz-amel_en tegenover V&D op de Leyweg
ng Duindorp - na t 45 min. uitsEappen
10 min. lopen naar wilhelmus - SLrippen-

op zaterdag 17 de
en.R..vérèecken,,.

_Bu.z

' i.'.
'l , : , 'l

:',; :.1:f
-- . .,op9

s.Í onderaEaande, kop)4 .eeqs ÀÀNDàCBTIG door. ll!
i .- "l : Èir; -re +:-iaJ, "r r rJrrrr 1." - It.elling elft,a-llen bekend met' uit.zondering van

r - H.)r'ter lJinden, 'r, rTaal .él{}:.-., .*.'^-
/.!t"'.t , i

.l:.. É.;: J., .*'Í

É*?*,-."r.].-i

ceÍÈer
- :! t'.'a

: l,+:;i'

',-,t..r'
1;
,{t

., 0,LENS1'81 .

I.0 !.ENS §2;r1
r 0 :I,EN§ C3 .,.:

- .o',ÈENS C4,

I,. van..i t. Kloostser
tt. sssi-àd, ; ', 'A. Behar. A. Driss
D. cunay (geschors
A. + F. Veere. n

.zonder ' il,_
;gond"e4 s y.. ,
zonder . * i
.zonder

i en D.'i.cioà '

t lregeàs niet opkomen)
. .', .:.

1.: \
0 LBNS E6 zonder

'de LENSREVUE' - 5 -



o LENS F4-., s...cadeau,,.N. EBsiad,-R. v.fllerp, K. L6tèbiè,""i:-Éei.erie, -r,. rsahin,:icí:iuial ën Ar i/.d! ve'en G€id€r. r R. i. E;orp) .,: ,',: i -i I. ,4 ..1 !_..

o r,ENs F;' a. Àncnaraa,1. ."r"t*, *. *. **r"*,to. ïö.;;'r'"4*;í. ' '-'t:
,f. Roos, À. Thoka Machsun en B. Timimi (lcLdsr t À. csnElon). .

, i,:,.. i.;, .,', r 1 ',;t -,L .r trl:iii.ii)irr.
,-': ..-l: 

i.r t.-l'Eti 'r,'r,":;i" .:1,'.Ci* '; .r;,r:,o,':.'1i., ''r'.;'^:i..t.r...:.'tr.h.r.,I, iil.,i-. r,-;1!l!:,1oit
A F G E K E U R P,.of N I E T ????' --,)i3:5!:rl, irÍJ*li l:l'1rr .^h "1..i. i '..:.rí ...,,- t,,. r,íi tJ!:f;..:tr 1,"',.,, l i:cti

Bii rwi:lfélàóhtsig ïeer mogen de spelers van DI-!6-Ej!. VISF 0q.90.uur (nieE eerder,
,aic dan weten _$i3 echts-nog niets).nqar I,ENS bellen (36613L4).en,nergens ander6 heen of
hun wedsÈrij d . dèoigaat ót íiet. r.tóéu-Je voon oe.oo uur verzameleri dan zit"er hiets '-'
anders op ààn g'ewoón Ee komen, De sPelers van À1 t./m C{ dte'IOOR 09.00 uur moeEen
verzamelèn mogén ook,naar IJENS belIen' verzamel j.e Pchter pas Nà 09.90 uur - zeÈ dan de
1ry aan op INFO THUIS : --r rï;Èri; à!: ,r:..rr Í ,. : i .

-'""'.11 " ", .,1: -r; r'-Ëf1"ï,'*Sf'1'- i""ïï'.H"Ï--.:ï1'J"Íi ; 1 1 - 
" ir,';,ï, :':',

'..,r, óeftt. r,e-tdscièndamlvoórburg i.wadóenaar; Nootdorp .: rÉtiniiail,,2 i. iÍr..,..:. r,
, _ : .:.j , . r.,... :. .,.. a :-^ ....

vanaf r og.3o uur raeen zJ ltJ" ,àitè "eostii 
j iiéí" ri jà atgeÈèuro, waaiÉt1 ' àL 'irruiËspe-

Iende elfra1len worden geEoond bij afkeurtng.- Daar. deze. zender) de afgelasEingen i'trfEI op
ÈeIeEexE uiEzendE - moeÈ 5e wel even geduld hebberi voordaE het bericht versch-ijnt. ,

Er is voor heE vernemen van de offièiële afgelastingen voor À1 t/m C4 nóg een mogelijk-
heid : afgelast inse.n!-e1-ejEogn. ::.0§-15p...1s9! 9q;'rí5-g JiJPg3),iti ï Í) f,: ,.J

-"I j, i ; Íf.?,'-
'-'" i c u a D u-wi'li+ o G R A'in'iiíA-ci. r:.':a\j''F ...,|.

';. '
sij alqehelé. afkeuring 

-werÈpn 
we deze wéek-.een alternaEief programma a.f . Í{e.,vervrachEen

Àíe-sËerers en leideís det bij zich: spottkleding, ÈrainilCepàF, voeÈbal'-.'en sport.-
schoenèn. Er,zijn vele alEernat.ieven denkbaar zoals voeEballen in heE zuiderpaÍk, op.
het scrano, 'rrerÉaid op. r*riek sport; in.de,izaal (atleen, voor E,eí r)'of toctr'èrgens èen
weËtrd.id spelen op hei veld of-op heE Èuns,qgras ' GeÈoon overail rekening mee,houden, en

À.ellvaxe ,: t- ElPrÀlrrEN

A1,Bl en 82
c1
C2, C3 en C4
Dl .- !'

uur,r i IJENS D
I LENS D en D4

, E2 en -E3

, E5, E6, E7 EN E8
, P2, F3 en F4

,i'-'-]

;. jf i
Erainen
trainen
.EraineÍr
Erainen
Erainen
v R riÍ,.
.t.rainen'Erainen
,Erainen
vÈr,, ;i 1-: :íi i:i:'

I'^

ir: ib
09-.30
11.30
10.00
bB: 4 s,

11.00
12.30
os.3o

.,'j

i
I
§

VERZà!íEL.IIi'D .

11.3
09.3
11. 3
10.0
08.4

uur.,
uur i-

uur "

LluI .'

ö
0

0
5

IJENS
,,ENS
LENS

- IrENS

uur ,
uur
uur.
uur -
uur

uur
uur,"
Uur. .

11.00 uur . LENS E
12.30 uur3' LENS E
08.30 uur . ,LENS F

3
1
4
1

r!: .,_ 1i

.. LENS F5r , _r_r

Z W A L U W E N Z.A. L"V O E T B A L >>>>>> de data, zijn bekend. Not.eer maa-r gyenr:

('' ., .. o rENs .s.4, 'Es. E6 €r.E? op Eegd.agl-i-ei.uè4- . .r i ! 'í
SPORTI{ÀI : Zuid Haghe aan de Melis Stokelaan\Beresteinlaan

.-rÍ I ::.t, ' i : í.:1.'1, SPORTHAI, : TranSvaal !.., ri:,ji.i-:e.ir .r,:'..i l_i "-
-.r' ..r:" -.t.,,. ".a.,,: r)r., , ' . r.... .8.. -, 1r\ r/ -i i \..... _ G --,!r . ...,. i;

O rJENs R2 op dinsdaq 3 iahliari''i ' ' 
''-''"""'l 3::;'' ''ti:'

SPoRTHAIJ : OranjePlein
, rh'! (1 tr tlÍ,'l {l Y., Ë ;*\t

'{

I{

+
aa

', ; " 
."I . .1' tti '1t. ',t!l i ;. ) .1. ;1 f.rr:r i,r§ .. r!.f;

ZIEKENBO EG.r>>t>, tàng'bleef deze leeg-maar nu ziE de zieken-
boeg aardig vo1. ilackLo saDdlf,ort (À1) tobE aI even met. zijn rug,
voeÉbaIIen-kan hij daard-obr hèlad§ niei'teeli wé} blijfÈ hlj acEief
achter de bar. Laurence var 't ElooBEer (81) heefE enkele vingers
gebïoken. Gips en dus'ven rusE, maar daÈ- had hij t.och.àI door een
schorsírig I tíoaL!. EÍiriiàd.'(C2) heeft Eryee Sjebioken Èenen. Ook gipB dus

en even nieE voetbaLLenr. Àbdul B€har'en lbdragla DrÍàaI (C3) 'hëbten beide een vervelen-
de. virusziéÈÉ nog wel eveh,zóeÈ mee. -KorE om een handvol uiE deed'àijn hier voorlopig'

Ès'à11emÉiaI harte bëterÈchab'e n' tàÈén Íreziekenboég vanaf dèze plaa
jullie weer snel kunnen voe
DE .'EUGDKOI',MISSIE

6- .,. :11 r "
'da LENSREVUE'

EbàIlèn. 1
'van

':l r.l
hopen dat



KERSTVAKANTIE >>>>>> nogmaars ueniiàrurken wij daE er m.i.v.
.r.r@AG 1 ianuarÍ.-' .

zeker trrET gerraind tnöio Èróten.
rrainingen vreer beginnen hangt. af van heE inhaalprograÍnma van 7 Januari.
is nos niet. bekend. Mee_{{Iieuwsr,.yorsgtiq:lïe.e.ls,,+{.qS:t}FN§fFvyEre.drr

wanneer de
DiÈ progÍaÍma

suÈ

gut r'-iï 1:'.,t E53it,33: r .., 't ,-ll!l;T:.,eh U;E Fi§.,4I;.Gs8"../Vr ;:s

of,.it rl'! ! I l'. :'. , irsr. . ., " i, ., .",. 'j.. ' ' -;.,-1Jlíi\ai

it'.ss}.t i.1,ti 'i],1!
' 'll.'iiÍ:r. ;lsi

\', íi{ 1à \iè !

':'- '- 
--§".9 

'

ÀCHMED, MOONIER en MICHÀEI,

ï +
1
f

r

Helaas bleek r,sNS afóekeírö.
meeste thuLsrredstrijóen rigg I
Voor de overige Èeams helaas
1994. Hopen maar datÍheE dan

:iËra ï, zo.n fa, íàË"f, pëH't]"néi:r'maEIg. rle probeerden de
om lte dtaalen 'in ..UlfsédsEriJden'. DiÈ lukte voor E4 en 85.
niér:' vöiàënàe- àeek dè'IàaÉste kóhpeÈ it iewedsErijden van
a}lemaal, doorgaat . i,i{

'!d
!_ -3ql Dso Dl - IJENS Dl (0-2)utrsl,aoeu

10 dèceDber

voorburq F2 - LENS F5- 
'r:?'" 

Í; I '{r:ÍrÍi

HBS À1
RKDEO Cl
vl,c c2
vcs c3
cr.zande C5
DSO DI
concordia E2
utr].nEus Ez
ODB F1
Q. SEeps F4
MonsEer F3
MonsEer F5

- LSNS
- I,EN§
. I,ENS
- LENS
- LENS
- I,ENS
- ÍJENS
- ],ENS
- IENS
- I,ENS
- I,ENS
- I,ENS

À1
c1
c2
c3
c4
D1
E5
E6
F1
F2
F3
F4

- 11
4-L

B
t."
''':.i.

t
la:

È

i 7i

I
i§: .' We 'moeBteD, vroeg opsgEar om tegèn heÈ onge-''. ? !; .t Ela'ben Dso::te spelen. Het wa5 een spanncDde- - "" d3redeÉrijd íi heb ging §elijk op. we kregen een

1,-3 -paar kaneen,maar ze gingèn er nieE in. Maar
tj-B i . ., JiteindéIijkl lÈregen we. een ka'ns aan hèÈ einde
6i),.s- 4'wair d:è 1e helft en ire.schoÈen de bal erin.
;:j;1 ' ' Toen -gingeii we de 2e helfE in en hadden hcts
; "- b6ter€ vaD het spel. Ífe kregen vecl kansen en
:-: scoorde uiÈeindeiijk o-2. HËt **" ""r, up"r,-v-' nende en coede wedstrijd.3-3 ,. -. ,.y.,g., l

I

0

\ï fï È+ i"'
.ir:\ . ir, :

o-4;j'l'f ÏEÍb' E3 - -aabr{t r,rEr E1 (7-1}

?lX i Ï *'r:.""Lr. rt uli*.r daag. voor ae sinc sins
: : het LENS E3 weer voor de wind. Het 1e doel-
]liri'l-*riHh:ï.i..',a;;"ffi ï*i$li.tfl lí;B:ruX'$"I"lIn.
- --. _ j. hoorÈ me ruel maar zieÈ hem niet. De 3e

vERsr.a G EN';''*;i1.::' :i; [ii*,ffi:';:It 3::: tiiser ie ook *,."o,",,
rJE!Ís c2 >>>>>> op aonaeraas'ï aoé.I i,."rJ;i ";à Ïlit;33;;;:i i:H:::::"iË:'.:1,*ili';#3**ili'Monir.Essiad op school een^onseluk gelad vraq-r 'i,,i à.àï'àfrià"Ë;;"";Ë;à:-Ën àaar kwam s_r vanhll n1éta aan l<on doen en! z _geDr3l"l-.i1il_ -_l . ,. Íafid, het wie eén knal en de keeper zag henwaren hets gevolg: !1.9Pe.fera, - 'ruKo en trainer .,t,! niet.-to.n haakÈ; RÀttDy sanen mèÈ RrcÀRDo ?-
wenEen hem een spoedig herster aoo .,{-- 

^- f,*È:. _*:Ll ï..oit saneneper houdt LEts zee! goed op de

nvc cz - r,sus cz'a'rz-sr (-r=iil. "';i,-,.:;i,tf-i::l: ;::""i.1:"i:::;ïËï:X iHf ::i.i:::
?:-:"ri!: il-lrr:-:Ë::1d:--y!-:!:ll Ë-i:d::'' 

' 
. 
:',,:lii;""1:ï;""'ÏÏff.13àul:1"::.;"1"::*;:ïu

naeE goect onze po6rEr'es 
""-Y:fl-tl"n^::1§"..':^1.À i.girel.. van àe ua4n. rk weoc niet war-uarrt'zíi op 2-o !íaÈ ook níet,]..nodis: !rqs. Dajrrna'vrae ,' i- i;ïàiyj"'"iiaif;;";';i;-;"; julie kado ian dehet eehEer voor LENSi,..RvC werd ireggeepgeld en,-,C:i Ëint,' -l .uit een sëhiCtserende 'aanval írerd het,2-1 door 'i i -r'-'

ÀEDoEIJ, de gelijkmaker zat e!. aan,Èe komen: . .i,;;Èrh
uit een .o"í:.ijÉ. hoék.-schooÈ .:ocnËrí ieE . . ,+, l*i*iï -t' ... --- '
3i3ii"!"nÍ3r"3Ë.il;";::.*ïÏ33i;"Ïie* ï-r/''"' .'oe-+=j*e-e3-Í1=u"
oinrNls ale rech*hari ""'It*I ilill]"I3oilkr'., - w.'.*o.Ëi"n ar*elr. heer vroeg voerbarlen bij
De 2e helft. kwaln Rvc mec'gèIlk.opr3--1.e? jq,ir'.r..r,.ëid]'"iË'ilaiËil]ilËIlË iàli'r.r, ze verloren.dan worden de poeitiea ""! l:rg::e:t;iq:l:.r. . ' J,:;;r;";;";*;;ï";;il;;-;;I'c onze iuvarleiaerveuE' en be lang aqn-de bl] en, kol Rvc h:: ion t.et hard achter ona aan holde en daaromafmaken (4-1). ,rulLie hebben hard.gewerkt,- Iirro.r, ," heel qoed voetbalLen.maar door^ blessures- Épeelde[ ,jullie in de 2e'. , r":-',-." tï,ï'"-- "---'.'r----::*-"'l ,:helft.nieÈ zo goed. wel"íB er'hardls:y::!! t .'ioo, meit'ónresèEN ,i' , i
door deze fanaÈieke en fanta6Èi6che jongens.
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Ook in Nëderlattd dobn groepèrlngen dit,
in de zin des wöordb en dat. iedere dag
voéEbalvèId hèerst er ioorlog" - was Àe
oorlóE'r I ]. 

^

weekblad van de. vöetbalverenigiing LEttiS
68' jaargang, nummer 21 . ' '
22 december 1994

.KERSTFEEST 1994

o
o q4,

o

EIk jaar'een Éerugkerend feesE en.in dezs.
periode bouwen Í.ee een muurEje om ong ge-.
zin; we maken heE gezellig en knus bin-
nenshuis en zo proberen we even die nboze
buitenwereld" Ee ' vergeEen.

onze- Ëriilkamers puilèn uiE van goed be-
doelde prullen 6 Ia Ànerika (denk aan het
dit jaar Ín zwang zijnde ÈreinLje onder
de kersEboom) en Bngeland om maar een
beet.je afeer en warmte binnenshuis Ee
creèren. op zich best wel leuk en begrij-
pelijk, erare heL niet. daE de ellende bui-
ten blijfE én heE reigenlljke fëesE sEee_ds
meer wordÉ verdrongen.

Dit laat.sEe is nieÈ verwonderlijk daE, irl.
onze multi-culÈurele samenleving 'meE. aI .

haar levene/geLoofsovertuigin§en, deze
viering nieE voor iedereen van toepassing.
is.
MaaÍ laEen we uel ziJn, heÈ KerstfeesÈ
heeft nog een boodschap, namelijk daE van
vrede en in dé rirensen een welbehagen.

log
het
is

In de jaren zesE.ig zong Bob Dylan heE al
íThe times, they are a'changing" - En zo
langzamerhand zijn we met z'n a}len bezig.
om !Èhe eve of destructioh'r aardig in-.

prak.Ei jk .tse- brengen. ,,: . ., .' :

Er is honger en men'probeerc cip àiler1ei: oriire
elkaar te kwellen. ook oorlog is niec meér weg
t.e denken in onze. huidige samenleving- Àls dit
zich wer. weg afspeelE vindeí yre heE nieE zo
erg, maai oh wee, als het. dicht.eibij komt..En
dat komt heÈ. lranE in heel Bosnië ataan ,

verschillende grroeperingen zich aI JaÍen nàar
heE leven.

I'
met dit verschil daE heE niet een echEe öör

op ale televisie te nbewonderenn is. zelfó., op
E geen uiÈspraak van íDe Generaaln n voeÈbal

' [,aten we nu eèng proberLn de waànzln.van dit a1les er van in Ee gaan zÍe l

betródË'stot o. even óvei na te. denken'. éyí ciJ wensen u dan ook KERSTFEESÍ (een'g(fae zàr"
het dók.díÈ laar in de wereld niet wofden) - wel hopen Íle op een voorspoedig 1998 voor....
u, urí Eëzln èn voor, de gehele mensheld,', maar.diÈ. laaEsEe zal wel een uioPia ztjÉt

ub, redbkEie
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:r:\,

'a

LEl,lS

TERREIN EN KLUBGEBOUW
Hengelola6n 8OO
Tel.: (O7O) 366 13 14

KO]{IRI8['NE BETAUNG
Postbsnt 336711
Rabob€nk 129024229

s.krrtld$t ïoto/Lotto
G, Ksmporman
Tol,: (o1749) í 2002

Sponlorrak6rt
.D! dub vai'r loo:
J. v,d. Lubbo
T€l:: (o70l 323 35 25
Ovddg:
G.J. van daÍ Kloii
Tel.: (O'1748) 18í49

BARKO: Bar Komídlsle
mw. l. vsn doÍ BErg
T€t.: (Ó70) 325 99 74

Ev.n.m$tGn Komrdsslo
vacaluro

SEKO§.@tbtt:
scdoÍrn zgndlg.
SrnloI.n zrdvoctbal
W.M. Kouwenhovsn
Tel.: (O7O) 39Í 24 74
ss oÍÍ rrt.rdlg
J.C. Ham '.
Tel.: IOTO) 367 sO 87

.fl.,KO:
s.tl.t dsrt loggd '

P.J.M, v8n den Stoon
Tol.: (O7O) 397 01 54

Sdsàtrdàat lldald.
A.C.J. l.VllltonbuÍg
Tel.: (O7o) 321 32 A6

TÍaln!r.:
SCddo zondao
P. Bos,. .- :
,ï€1.: (o7ol 388 03 62
H. van Hgteren
T€1.: (O79) 01 32 31

s!m.Ët{ng b.íuu,
Yesz!§eÍi
J.c. Colpa
Tdl.: (0701 s94.19 74

§eBtelsd§:
P.F. crens
T€1.: (o70) 363 54 í I
16 P6nnlnomooator:
G.J. v8n dor Kleli
T6l.: (oí 744) 18149

udi
W.J.M._H€ljn€n
T6l.: (O7ol 346 ío 88
t&-
P.J.M. v8n den Sts6n
Tel.: (o7ol 397 01 54

'26 PsnninomeoEter:
F. V€sron
Tol.: (O7O) 367 gB SO

Alg.in..n rd(Írtadllt
P.F. Grona

FegintgFsolàan 49
2562 CN D6n Haag
ïel.: ÍO7O) 383 54 18

van de REDAKTIE
Lcycr uw kopÍ vóót marndag in: :

- Redaktiebrieveribus. achterln de kahtine
- Hengelolaan 981, 25/t4 GG Den Haag
- fax: 3678862 (tot rhaandag 17.O0 uurl;
wilzigingrn tot maandagavond mogol[kl
Uiterste inlevertermÍn kopt:
Maandag 20.00 uur in hbt klubgebouw

'ds LE|USREW)E' - | r'



' v A N D E EX-- V O.O.RZ t r T E fr
BEsrE r,EN8qBf; íl'
voor mij. zjaaI a1s e
ru+m een j
om ecn fri

Met
ur§ ge
z19n'(

Iuklq

hef 75e I
Een

geeD chaos

.i

B
Ét'H

?'i.! ':l :.! ? '

r
vFG{ lElBPggnrt &n§§"IiC nq rUÀIB een
sé heblen àofl,etfl. nh hnb 'me'f,aarroe

+D51nr)'"ftr"4rr1 Íe,f v, gldoqndé' zou z
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s,i1I1gers. Dàardoor

hi.j'voo R1 ln heE bFsquur, in een commissle of
pqg I z jn. ze!,f heb lk dat vele jaren met
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t deze een organisat.ie heefE, die
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jaren in HeemsEede 'woon, ls de
IJBNSeT9 geldÈ daE niet, want

s
g

periode van gesprekken, gesprekken en àog eeirs gesprekken kon de foïmat.lecóriunissie
tildens de aÍgeàene t edenveigadering op maandag 12 deceÍnber dan.toch een besEuur
voordragen .
xàÈ teèÉÈ er geruime tijd naar uicgezien daÈ er geen nieuw besEuur geprésenteeid zoui
kunnen wordenl maar op ÉeE nmomenE - suprème ! bleek er Èoch een aanEa] Ieden bereid de ,
ói"U="iC de nóoa Ee hèIpen. Itoewel wii een gevoel van teleursEeltlng niet kunnen'.
onderdrukken (het woord:'nee' blijkE ÉÍj te-weel leden Eoch.weL erg voor in de mond te
liggen), overheerst, op dit moments- blijdàchap over het felt daE. we verder kunnen met de
club. twee dagen voor. de ÀLV kwam de definiEiewe besÈuursfoïmaEle dan toch nog toE-
stsand. U zu1t.-begrtjpen daÈ er geen tijd is geweest om diepgaand. en, gedetailleerd - het
te voeren beleid-en óe taakverdèling te bespreken. De komende weken zal daarover meer

drijfE op de lnzet vaó velevrL ls heÈ acEief bedrijven van sporÈ
betaalbaar. VerEeIiJk'de contrÍ qt.+e Ínaar eena meÈ de tarieven van de coÍrÍnerciele
sportscholen.

He! nieuge besEuur iB afhànkelijk vaÍl de nedewerking van velen. STEIr EET NIET TEL'EIÍR I

Ik wens u allen een PRETTIoE XERSTDÀGEN en een \IOORSPOEDIG NIEIrsr íÀÀR en veèI.plezier
in de club I

HÀNS VÀI{ DER KI,EIJ

EN TOEN WAS ER WITT'E ROOK rrrr» na een langduÏige en soms moeizame

De . formatsiecornmissie h
vinden. Mede dankzij h
onder heE beaEuur .op e
er uÍteindelijk Eoch b
vooral in de. financiël
die het bestuur meE aI

eeft grote moeite gehad om besÈuursleden Ee :

eE feit daE men erln slaagde om de organlsatie i
en aarrtal cruciale plaatsen te ver§terken .konden
estuuÍsleden 'over de streep geEroickeÍI .!r'orden".
e sfeer zijn er' deskundiEe medewerkers gevonden,
lerLei.uiÈvoerende taken kunnen bijstaan. .,. ..,

Het begEuur is EjamengesEeld uiE zes pérsonen. Drie. ervan maakten a!.,
.eerder deeL uit van èen besEuur. De andere drie zijn nieutt als.besEyurs-
1id.
Een team dus dat besiaat uit een mix van ervarlng en nieuw bloed:

ataap Co1Éa werd benoemd tot voorzitter. Na ln eerdere besÈuren al een aantal maleh als
algémeen-.secreEarig te hebben gefungeerd za1 hij nu in'plaaEs van ale pen, de hamer gaan
hanteien .

Fred GrenE is de nieurÍe algemeen secreEaris. Hij ia natuurlijk bekenal van de jeugdafde-
ling. ,f,arenLang was,/is hij Jukolid, trainer, lei-der van jeugdelfEallen. Hij is nu
berËid gevondeË zicir ln eén breder kader voor dàacIub in Èe spannen. I

c€rard va[ dar xletj heeft het penningmeesEerschap oP zich genomen.
Dit is voor hem geen onbekende Eaak. Hij bekleedde deze functie een aantal jaren
geleden ook a1. Éen zrare Èaak. die gelukkig rÍaÈ verlichE zal wórden dooïdaE éen 2e
penningmeeater vrerd gevonden.
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RÈlÍCh bergrÈ 6ezp gqnouiL Ee gAen iri'tvoèien. Een nieuwkomer I'n

llËi iel 'iiÍèI'tnëE 
qqmq mqt de p(li$ipanciën saan bezighouden' ' 

.

paul vaD .1611 Staer beh9Bfq geen rladFfq inqrq+ucEie; HÍj zaL .a18 lid.dee} blijven
;ïfi"i; ryr" r,éi:ÈcÉÈu,if pp'rrir cie=ë'taat'gqÍàbinerin tnét zijn funcEie_ als jeugdsecreÈa-..-''.
-l^ 

rïr r .._:.-,.t,.,..J,i, I r. ,l
_t .,t.:. ,. i. it. . - . r.r

f, r'-.'wil EeiJaoB tÈ eèq tqFr Egl fpr'laqqqqs díe BIE bestu$tlslig.is Eoegetreden. Wi] heef! aI
ài.,"i"e- t"ncr:.es 

'deXi'eeà'.' 
Jn hee bésquur iö hij echCer nieuw. Over zijn Eaaksuelling

Iàr-àË :.óÀenae tijd 'gipiàprqËèn wór{en- waarschijnlijk zal de zorg voor de accoÍnmodaÈie
Jé"uórà"gri:l.onàèré'eeivan,ziJn..fgr\ctièga1nworpen.

Hoewe1 hij formeel 4J,eE meer Fot het. bestuur behoorE Ëeett wtd xor*renlloóÈ zich beieid r'"

,àiiiàu.à""e" cedeeiëe van zijn "ouden bestuurstaak (c'ontacEpersoon vool de seniorense-
iètt.iel in iedéi jevat tot. heÉ einde van het, lopende Éeizoen Ee blijvén uitoefenen. .'

De formaEeurs hebben ook bij de commissies hier en daar waE uiEbreiding kunnen. vinden.
óaarnaast zijn er nog waE tóezeggÍngen van mensen, die een gealeelEe van -hun v'r+,ie EiJd
in onze club-vJillen àteken. Blnnenkort gaL .daarmee verder gesproken worden.
O"". è*èiè,"eken zullen wi j .;een-.gvelzlcht, :publlceren van à11è bestuursleden met hun
;;i;"-tl 

,i?É 
'.ét opgure doei''vaii de 'samenàtètting "van. de div-erse ao*il"iï". . -.. .,..

Een nieuw.besEuur is-één stap, Er zulIen echter meer leden moeÈen volgen. die ale

vereniqing- verde wiLlen heLpen. zowel qua inzet van medeÍJerkers als financieel zal er
het qei éi"'ander moeÈen gebeuren. Dit is een voorwaarde om heE huialige peil te kunnen
handhàven c..q. verhogen
geE zal u auiAefiif iiln Aar heL bestuur diE nieE alleen. kan, wij hopen daarom bli de
Ieden een posiEieve inbreng en bereidheid toE meewerken en meedenken aan te treffen.
Het is immèrs ook uw chÈ.- ;

TensloEEe willen wij graag onze dank uitspreken aan de format iecoÍmissie; . die.vele uren
heefE besteed aan de EoÈsEandkoming van dit Eeam. NaasE .raap Colpa. en WiI Heijnen. die.
Eot heE begtuur zijn toegetreden. waren dit Martin Reuver en Jan Hèins. verder zijn. Ieij
de scheidende besEuirsleden Hans v.d. Klelj, wim'Kouwenhoven en ÀrEhur de'GrooE zeer
erkentelijk voor heEgeen zij in het belang IJENS hebben gedaan.
ceiutkig zullen zíj allemaal actief blijven voor de cIub.

ResE ons nog u een goede KersE en een gezond en spoÍEief ,ggs' r" ' .rlr.rr--'i 
' i"

FraarÈ veerea blgeh r\a
. heE bestuurscoltrege,

HeL besEuur

N.l E al W J A A R S R E C E PT I E >>>>>> vanaf 23 decerÍiber E,/m 31
.,décsmber is IENS gewqon even dicht. Op 1 januari obk voor L,BNS de start
vad'.een nieue jaar. Het. Jaar 1995 Í{aarin onze club op 18 decernber zijn..'

n.;75 .jarig besEaan hoopt Ee kunnen vieren. Àl.s sEarÈ van dit nieuwe jaar'.
' 'v,inàt op 1 januari öók weer de gebruikelijke nieuwj aaireccePt ie PlaaÈs.

Vórargàandè aan deze recepEÍe de wedstrijd oIrD LEI{S tegen ÉEIls 1, : .

aanvang !.4.00 uur. De ÍecepEie zetf is van 15.30 uur E/m 17.30 uur. "
neze middag zullen^weer een aantal jubilarissen worden gehuldlgd,

. E.!. de heer C. v.d. Beak (40 iaar }idmaaÈschap) en cle héer $f. Eej.JD6[''(heE kersverse bestuurslid) voor 25 iaar Èrouwe dieÍrst. HeÈ BegEuur
,tioopt. vete LENsers Eijdens deze receptie persoonlijk een voofspoedig en
gezold 1995 te kunnen wensen. Wij rekenen op een grote oPkom§t.

a

aa0

a

t

o
a

D E H O O G T E P U N T E N van de ALV d.d. 18 decemher 1994.

Om even over achEen openÈ de voorzitter de vergadering en heet de weinige leden
hartelijk welkom. Kort memoreerE de voorzitster de sEand.van zaken hoe de vereniging er
voor sEààE. en verzoekt vervolgens de àanwezigen stàandè Àd corét te herdenken die óns
diE jaar ontvallen is. '; , .; ' 

't' .-. .

rDe'noEulen'van de vorigé vergadering worden ongewijzigal vastgesteta met.. aanx "aan '-1

noÉiitist en ook de jaaiverslàgén van de diverse kornÍnissies hebben de insEeruning vanr de,i
leden.

Een 'hoÈ iEemn volgt nu en wel heE financieeloverzicht, vlaarbij door verschillenï '
de leden kriEisch op gereageerd wordt.

. De pénningÍfleeËtér geétt saftei meE de voorziÈEer EeksE, en uitleg over de et(ploita-
ÈiecijferÉ en zégt toe dàt lgr, naasE de al reeds §énomen maat.regelen, er nog strenger
toezióht en conE;o1e zaL rvorden gehouden om heE EekorE toÈ een minimum Ee beperk-eí. Het
vqpdlqg, wj4, de kaskominiesie wordt voorgelezen en er }íordt dechàfgè aan verleend-

.do LENSREVUE,
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.lDe format iekommiss ie informeerE de leden over
- presenteerts het. nieuwe Bestuuf.

hun opdracht en de gevelgde werkwijze en

voorziEEer
secretaris -

1e penningmeesEer
2e ,penningmeesEer
1id
1id

iIEap cqlBa
Fred C ens
Gerardrvf5l
PradÍ ysqfq
Paul viil; §wll Hclïqe4

$er xleii
ni
l9F.l

bFs8uufqi,eden voor hun lnzet en íadat. de leden hun
n'è;imÈ ËbÈ nteuwe BesEuur plaats en erordE de voorzlt.-
ësqrt Pqn de nieune voorzlÈter.

Hana van def Kleij alankt de oude
goedkeuring hebben uiÈgesproken
tershamer onder applaus overgedr

Deze dank! oi: zijn beurt ook heÈ oude BesEuur en naalaE er'nog gebruik gemaakt wordt
door enkele leden van de rondvrpag gluiE qe voorziEter deze ÀIrv. .,

de tedakEie

BAR NIEUWS

wij wensen' u allen een
gelukkig kerstfeest

en een
vootspoedig 1995

DE BARMEDEWERKERS

B. BAR-RETJE bericht (gezelllgheid) >>>>>>'het is ale Eijii van het Jaar dat we elkander
ieÈs vriendelijks toewensen. Onze BÀRKO had
heÈ snel voor elkaar meÈ een korte en krach-
tige tekst en gezelllg plaaÈje,

Deze jongen kon niet achEer blijven,
maar ja aI heE gïas (niet van de velden) wds
al voor zijn voet.en weggemaaid. Laat ik het.
maar houden bij de sen8 daE aIIe bardagen bij
LENS net zo gezellig moge {orden als uw per-
soonlijk kerst.feesÈ.' De 1aaÈsEe t.tjd is,het n.1. nieE zo
gezellig meer aan de bar er wordE ge$oon Ee
veel genopperd op de barmedeflerkers a1s ze
willen gaan sluiten- wordt. heÈ niet eens Eijal

.. daE het. BesEuur een openlngs- en sluitings-
_ Èijd invoert?

DaE het besE we] gezellig kan zijn,
bewiJzen de Èwee dames elke rrrijdag bij de
jeuEtiEraining. Zij begnijpen waE gezelligheid
is en doeir dit. meÈ kaarsjes op de bar en
hebben voor de weinige bezoekers altijd een
vriendelijk woord over. Kijk dat is heÈ nu -
vrljdags 'in ons klu.bgebouw.

--.-.+-.-_

i

B. BAR-RETI'B

KLAVERJAS- en JOKER avonden >>>>>> de laatgre avonden
van diE jaar hebben vle achter de rug en op 9 deceÍnber waren er helaàs
geen jokeraars. maar gemakkelijk kregen we Eoch 5 tafels vot. We zijn
blijkbaar aI te rrreden met. ivijftr, Uerwijl heÈ potentiee] aBn kaar-
t,ers binnen IJENS toch veel- hoger moet liggen.
De uiÈslag was

1e prlj
2e prij
3e prij
poedel

heÈ koppel
het koppeL - '
heE koppel
heÈ koppel

s
§
E

Dahoe / van Loon
Ham ,/ Kluenen
v, Fesaem / Oemed
Peters ,/ Pet.ers

5445 punÈen
5131 punten
4599 punten
4058 puneen

- 4- 'de unsnewtr



kÍapEje lezen.
,raÍr Hàm en alos Wit.Eing crensen u allen ?SEITIOE EER9IDÀGEN. GOEDE JàIRSWI9§ILIIG en een
GEzol{D 1995 meÈ veel kaarEplezier.

ilan Ham en.'.Ios .WiÈting

VREUGDE en VERDRIET.>i>r> het zal iedereen wel opgevallen zijn, de

aanschaf van nieuw kanEinemeubilair. PïachEige grote Eafels en comforEabele stoelen. Er
ls een LENScornei gécreëerd waar men Eerecht kan voor een pràatje. Veel vri]irllligers
zijn in de weer geweest om alles op Ee halen, te Plaatsen en schoon te maken. Maar we
zijn er nog niet.i er moet i,og veel- werk verzeE woiden om allea in opEima forma Ee
tcrljgen, dus vragen wij uw begrip voor de overlasq alie Eot een minirmrm bePeÍkt zal
worden gehouderi. - '

oó de vesucDg nog groter Ee maken v;agen wij iedera medeÍrerking om zorgvulalig met,
het meubilair om te gaan, vooral uw aandaèht'voor de atoelen.' Deze zljn gèstoffeerd.
dus even oppassen bij het nutEigen van de diverse conaumPties '. GebeurÈ. er toch een
ongelukje,- loop dan nieE weg $aar meldt.-het even aan de bar. De riedewerkers. kunnen dan
direkE maaEregelen nemen.

YBBDRIET doeE heu ons om te constaEeren vrat men aangericht, heeft in kleedlokaal 8. De
reiulraEen zijn op foto's vasEgelegd en Ee rbewonderení aan de bar.
PURE W 4Àll z I N. waar niet iedeieen bIiJ mee was. .

Emffi

?Í

BEGIII EBT NIET'$IE i'ÀÀR EENS NErl,ES EN OPGERI'NdD OOK BIi' I.EUS

DB ÀKKO (akkoÍnodaE iekommlseie)

SPELER VAN DE WEEK >>>>>> het heeft lang geduurd maar afgelopen zondag
hadden we weer een speler van de week en die kwam deze keer uiE IrENS D3. Maar eersE
werd er een voorwedsÈrijd gespeetd Èegen HTSV (3-3 - zie voor eeri veralg van deze
westrijd bij de. JUKO) en níet- helaa§ weer nieE tegen Lugdunum. IrBNS D3, een Eeam onder,
hoe zeàt men.daÈ zo keurlg, .naanvoeringo van de beÈietde leiding van de alÈijd fana- en
sympaEiel(e leider Teun. Ook dlt Eear"n kan altijd rekenen op een groee schare en zeer
geze]lige EupporEerÉaanhang. die er alEijal 1s, Dus ook deze zondag weer. Men zag een erg
leuke védscr-ijd,met vee). dóetpunten waarbij de punt.en eerlijk verdeeld werden (3-3) .
sÀIrÀDIN oIrEeI@ was de gelukige en.hij werd de speler van de weèk. volgenE zijn leider
is hij de nharden. beErou$rbare en fanaEieke laalste man van dit e1fÈal. Saladin genoot
van déze middag erf zag ong vlaggenschip met, men is heE nog sEegdg over eens hoe diÈ
kan gebeu-ren verliezen me!. .3-5 .
Na:ailoop koos hij NIEI{S .EgEIrIrÈíÀN als zijn favoriete speler en ging meE hem op de
foto. sebasEiaan ren Saladií. wij zullen proberen om zo snel mogelijk de foEo's en
oorkonden kiaar ue maken zodat ju1lie ze nog hebben voor 1995.
NatuurLijk vrerden de krt,alit.eltsfot.o's víeer geheel belangeloos Eer bèschikking gesteld
door :

HAFO FOTO en VlDEOspeciaalzaken
':' '' '

'aitwsnrw'È' '5'
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- en ríe voldoen meE het vennelden vin'rie rlog niee +fgehaaldeprijzen : 
_

- FgyenoardFl oy * Q92 - poEEa 8raàl + 258 - FeyeFoorq glas
- Milaan siaal tí

GRLIS:110
ORàIIIIE: "58

IK DOE .'IET VANDAAG OP Z'N FRANS !
' .:.

Kent. u die uitdrukking, beminde gelovigen? Ih moesÈ hieraan,'
denken, toen de redacEie mij 'carEe blanche.' gaf, of zo u wilÈ een
vrijbrief,- oÈ een Kerst.stukjè te schrijven, op één vooreraarde: hei
moe-t luchEig blijven, zeker na mijn vorige epistel, daÈ soÍrnige
opgewonden sÉandjes in de pen dee!" klimmen. rceen probleem, i zei lk,
"1k zeE erel een hele boom op, maà? ik doe'È op z'n rFrana'l En rreg
r,ras'Àdje, . naar I,ENS (zaEerddg) -1 - Dvc voor het broodnodige conEact
met mijn.GemeenÈe. ' '

Als eersÈe liep ik daar Ronald Eegen het lijf, een telg uit heÈ
geslachE Ham, die me toeriep: He, Grem. toch wèI een norrnaal veraLag hè?'t, en,hij ging
de kleedkamer in om zich op de yíedstrijd van zat.erdag-1 voor Èe bereiden. Maar lk was
vastbealoten om mij Ee prepareren op de nPranse slagn; hoe zou hij diÈ varkenEje ..

gewassen hebben? IÍf,ners, Frans (F.A.') Flumans is legendarisch.vanwege zijn vredgtrijd- ,
verslagen die hoofdzakelijk gevuld waien meE önnavolgbare routgbeschrÍjvingen (Frans
doet àlIeE op z'n fiets). Hij had overmauig veel aandacht, vocjr heE natuurschoon en
andere toerisEische atEracÈies in de wijde omtrek, omdaE de }redstrijd volgens hem een
ware heId,.die. in mijn LaaÈsEe brandbrief ten onrechte vergeten had..,

zo herinner ik mijn een versl.ag waàrbij hij op z'n Tour de France
onverwachÈs op een kerkÈoren stuitte. Deze Eoren stond nogar uiE heE
1ood, onmiskerÈaar een"gevolg van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).
na een volEreffer van een verre voorvader uit het gealachÈ der Koeman-
nen, ook toen reeds in Spaansé vreerndelingendienst. De wedstrijd
eindigde oveÍigens in 3-3, doch wellichE speelt mijn fanEasie me hieÍ
parten en had het net zo goed andersom kunnen zijnl i

In de kanEine ondertussen ben ik'druk bezig met.mijn Kerst nboomn

en op zoek naar. een geschikÈe nPiekoervaring, beland ik in het. gezel-
schap van Tante Ànnie en Ome Gerard.uit heÈ geslacht van der GesEeentjes

(de voormalige sEeunpilaren van het. bargebeuren). daar kan ons ggedgemutsts B.-BarreEje
noE een punE.je aan zulgen). :

"ila. a1les gopd-Fh ere1, Dominee. i zult u zeggen, nmaar wat rloeE u toch met a1 nu
meer geslacht dan voor de Ker8E,-hèt, familiefeesÈ btj ultsEek! Bn Erouyreís, èlke . .

familie besEaat toch bij grat.ie van heE geslachÈ?' 'l ' :

Nog sEeeds op zoek naar mijÍï KersEpiek koni ik v.ànzelfsprekend Eoch nog bij de
'redstrijd. uit, en ploEs vrordË mij4 engelengedufd belobnd. IrENS sE.aat met 2-1 'voor en
een Dvc-er verschijnts alleen voor doelman Hans Diemel. HU verschalkE Hana met een
piekn voor deze boom, het hoog(sltepunt van deze middag: hoe Hana heE normaal via een

speelse stuit op de deklat, over het doelll
Hierna zorgÈ een oververhLÈte DvR-aanhónger voor de spanning, omdat hun vlagger

door de flultist a1s PieÈ van heE gealacht SnoÈ wordE behandeld; echter dat lag aan de
reeds invallende schemering en om nu ook buiEen KerbEverlichEing aan Ee brengen, nou,
nee .

Na afloop is het béregeiellig in.de kanEine en hongerig van a1
daÈ bomen neem'ik twee broodjes kaas. Maar neE al,s ik een hap wi1
nemen, komt een mij onbekend IJENSI. i.d naast.mij sEaan. en beginÈ over
mijn lust'Eot preken. uWaE u aLlemaal in de mond durfE te nemenl '
vlwGGLI', en de rest is giverstaanbaar, wanE de man schuifE een gloei-
end heEe kroket in enen naar binnen....,

- Geliefde lezers en lezeressen, zo heeE heb ik heE nog nooit.
gegeten! Ik ben er nog ondersEeboven van. wenst u met de Kerst. óók
een boom op Ee .zeEEen houdt het. alstublleft fatsoenluk en sllk
eersE door waE u ook in de mond heeft., omdat u anders niet Ee ver-
st.aan bent. ToE slot zou ik willen zeggen: apreek met Èwee i{oorden,
wanE Írie zeE er nou een fataoenlijke boom op zonder:

' DE BÀIJIEU ! I
DOMINEE ÀD GREM

-6-'aeutusnewe'



!5(BIí@ Voor tolof oonnummeÍs: zie do colofon op pag. 1

a
Senioren Kommi§src

DE SEKO BUKT VOORUIT NAAR 1995 >rr>r, in diE jaarseEijde wordt. nosal eens
vooruitgeblikt en de seko volgt deze tradlÈle graag. D1È zijn ónze voorspellingen:

- LENS 3 stapE t.rlomfant.elij k over naar de lorvB. uiÈeindelijk handhaaft rENs 1 zich
gemakkelijk in de 2e klasBe, veel meer staat er niets in de sÈerrèn Ee lezen. onze
velden handhaven moeiEeloos hun posiuie in de haagse top drie van meesE afgekeurde
velden, wel besluit de gemeenEeraad de aanleg van wETRÀ-velden op:het. LENs-complex
rDogelijk Ee maken Eegen voor LENS haalbare condiEies

- Helaas mist.'LENS 5 heE kaÍplóenschap op een.haarEje
- IIet. fenomeen banenpooler doeÈ bij LENS zijn of haar lntrede
- De renovaEie van Wat.erloo, incluslef een nleuw sponsorhome, wordEreen feiE
- Ook in r.995 beEekent nieuws (vlak) na sluiEingstfjd bij LENS geen nieuws
- De SEKO zal Ingrijpend van samensEelling veranderen
- Àan heÈ eind van heE, seizoen sneuvèIE helaas 1 seniorenEeam
- Mart.in Reuver krljgE een afvloeiingsregeling aangeboden, wanE de konErl-

buEies worden in 1995 écht op tijd betaald r

- De besEe stuurlui sEaan ook in 1995 nog langs de kanE of ziÈEen op de Erlbune
- Fred Spa word.t speler van het jaar en Frans Dlsseldorp reord! voor de 5e keer in

successié Eopscorer
- LENS 2 zaal zaL haar punEenEoEaal van 1994 (1) minimaal verdubbelen, misschien zelfs

werdrievoudigen. maar degradeerE wel.
- Riren Eerzijde: Àjax winE de Europacup 1, terÍ,ri j I Feijenoord de finale van de

Europacup 2 veÍIiesE. PSv misE europees voetbal
- De lijnen op veld 3 worden weer herkenbaar
'- Br zal geen formatiecommis ie nodig zijn
- op 19 december 1995 wordts IJENS 75 jaar, een speEEerend feest?
- ],ENS sEijgE minlmaal 150 plaaEsen op de ranglijsE van de fairplaycup

coÍnpetiEie van de KNVB (nu 289sÈe van de 320 ploegen) en zal desondanks meer punEen
.halen. Geuoon mlnder 'ouÍ{e nelen' dus!

Tot zower onze voorspellingen. wellicht is hier en daar onue wens de vader van de
gedachte geweest. NletEemin, soms kunt u er zelf iets aan doen om een $rens $rerkelijk-
heid Ee doen !,rorden en wij hopen voor IrBNS daE zeker ook deze laatsEe wens in vervul-
ling zal gaan.
PretsEige feestdagen en een goed en gezond 1995.

SEKO

ZONDAGSENIOREN
UITSLAGEN

ddvcnëittc

zonalag 18
LENS
T,ENS 2
RKSVM 3
LENS 4
I,ENS 5
I,ENS 6
HBS 10
EOC 5

riacenber 1994
- IUGDI'NT]M
- BtÀIrw ZI{ÀRT 2. ÍJENS S I'
" RKÀW 8. IIMSH 4 .- Vnr.r
- rEN§ 1 ,
- LENS I .

3
2
3
I
5

-2
-í
r3
-d

a .à
g,d

-5

r.Ets ",,ÈiÍspurÍtk, rrrnÈEÈÉddu.,ot vrnteidrlaap. ??

,dkàU uooranaaaCi
dri wé trdtaas ttekken flà de }aan§te wedsttíld voór dè sintersEop,
df, èdH, deasrriJd et eéïi "wàhdddir5rgn scobétrerlooF t3-o voot-
t$ëf,duh ae telrorEkoÍilinEen van ÍlEi{S dool heu uoöh ïteE bepaald

li

rïËiÍfi'J* fuffi
Zink»aÍ 27
2544 EC Den ÍIooe
fer.: ölalrr3t31
Èar: d?È3675393

Zoetemeel
Tel.: 079-6l02jj

HeÉ ÍlËaC.uieh, aoÈa aei,
pezé-tóÀ{taralilíno nrtiàt
gru[s, [èoen flUeoÉtcgi'i. .

sÉróu&r [lnaàÈanc ldsl
I

'dë t $lsREwE 7
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ïïh'cóirectiet eà, waE mij alEharB hel mèesL qpyieL sEÉn spelrrreugdg.
wat de reden is van de diepe terugivfl[ na dp'fiedpltdlie Sëtete pe+iode varl qe coÍq)et.itte
is voor de buit.ensEaander natuuÍIÍJk gissen (en u weet hèE: gisflen is mÍssen).
Duidelijk is in ieder gevaL dat dn ffinEers§Pp. (gr.r ÈUF_4iFÈ. de winEeÍsle?Pl) a18.
qeroepei komE. HeÈ geefL de groep'de'moge]iJkheid orJl'de Eaken op een rÈjLje te zetten
ioOat- wii in heÈ nÍeu're iaar weer ePn .herkenDaar IJqN§ kunnen gaàn volgen'

;;.;Jr;"..r* u,*" lo.r"'*.',.,'
MÀRCEL JII{SEN .

WEDSTÈIJDPBOGRAMMA

,íld thuis ulf wadsltfrd/oo ent veH

zondag I Januart 1995
IJBNS 1
LENS 2

11.00 LENS 3 . ..
10. 00 IltAssEIrlÀÀR 5 -
11.00 r,ENs 5 .
11.00 IJENS 5
12-00 TAC',9o 7 . .
11.00 vEIrO 10 . .

BIJ ALG E H ELE AF KEURING :
14.00RKSW1.... -
12.00 RKSW 2 -. -

VRI'J
VRIiI
- QUICK STEPS 2
- IIENS4...
- ,WIÍJHETMUS 5 .
- VERBI'RCH 4 .
- IrENS?.. ,
- IrENS I

3010/s43
306r/57L
3054 /s69
3029 /56L
442L/ 626
446L/649

.n.
,n,
-n.
.n.
.n.

J
n
n
n
n
n

Hokk 1

2
3

I,BNS 1
,JENS 2

vrienclschappeliJ k
vríèndschappelij k

zouaLag 15 J aEuarL 1995 onder voorbehoud
14.00 - IJENS 1 ..

nog nieE bekend
- I,ENS 3
- VOORBURG 5
- VREDENBURCH 5
- IJENS 6
- LENS't..
- IJENS 8

L007 /52r S, verbanac

3048/543
3134/577
312s/s69
3O86/56a
4449/626
4so9 /549

10 .00
11 .00
11.00
12. 00
10.00
io: oo

s. *T. c, 1
I,ENS 2
RKÀvv 3
I,ENS 4
IJENS 5
wP4.
wP5.',.
wP 7 .-.

,f .H. Wiegman
n. n,
n. n.
n. n.
n. n.
n. n.

2

OPSTELLINGEN
],BNS 1t/m 3 :
IJENS 4 t,/m 7 :
IJEI\ÍS I 'L,-.'.. :

A.FScHRIJVEN,>>.,>

HordÈ door dè trainer samengesteld
als bekend
als bekend - (verzamelen 1.00 uur vöèr aanyang op LBNS)

L.,ENS 
'4 :

I,ENS 5 :
I.ENS 6 :
b.g.g.,
I,ENS 7 :
LENS 8 :

32515s0
3461088
393s936
079-5120056
01891- 17943
32!2382
L 21 74.

À. de GrooE Ee
w. Heijnen ., Èe
S. de Nennie te
R. Wa§serman Ee
G. -DuivesEeyn te
R. Vermaat Ee

ao

1
l
1
1
1

Ioos §snlorea zoudag 3 w.!1. Rorníè!ÀovèD - T61 :070

LI.GGIN"G VAN DE TERREINEN :
WÀSSENAÀR : CharloEtestraat 7, Kerkehout, VJassenaar, te1
TÀC'90 : Àagje Dekenlaan 1, teI. 3800419
vEIJo : 'Noordweg 26, wateringen, EeI. 0L742-92779

oL75t-79748

LANGS DE SPORTEN VAN DE ZM - LADDER

UITSLA,'GENz
- DVC I
- I,ENS 2

1I,ENS
}TTSV

- I - 'de utsnevug

)_1
. afgekeurd



WEDSTRIJDPROGRAMMA
,I

':F":

EaÈ€rdag 24 deeeEbor 1994
14.OO VREDENBURCH 3

ratBrdag ? Jaruari 1995
14.30 LENS 1. .:. -
11.45 I,ENS 2 .'- -' -

zaterdag lt JaluarÍ 1995
14.30 r,ENS 1 . .. -
1r.4s I-,ENS 2 -

AFSCHRIJVE.N>>>>>,

IJBNS 2 IrÍ lenal8 chappé I i j k ( verzamelen vledenburch )

BIrÀIrW ZWÀRT 1
PGS 3

r012/006
' LO25 / 0].2

1020/006
1049 / otz

R, v. Ballegooien
C.J. Demmer

iI .,r. GuyE,
À. 'E Hart

GDS 1
DUINOORD 4

TBNS 1

],ENS 2

1
3

I
3

:. P. KroI. teL. 3235507
: B. v.d. Nouland. EeI. 01718 - 34523

SENIOREN ZAAL

IIITSLAGEN, .:
}IESTIÀ}IDÍÀ 3 - I,ENS 1

Í,ENS2 -,' - oUINTUS 5

ZAALPROGRAMMA

2
64

IIENS 1 THE Bq4BERS 3 -14

uit /rrrss? zeztdetum tlid

\.rlj. 05.01

naal, 
j 

x6 .01
vrtJ. 20.01

LIGGING
ORÀNJEPI,EÍN
KÀSTtsIJENRING
OCKENBI]RG

20.45 LBNS I
20,00 LENS 2
20.30 sBv 3
21.15 I,ENS 1

9s3lR1C
963/RzC
963/R2C
953/RIC

ORÀNJEPIIEIN
OFÀN{IEPI,E IN
KÀBTEI,B{RTNG
OCKENBI]RG

- olrvEo 2 '
- HONSEíERSD.3
- IJBNS 2
- ENGE],SMÀN 1

eigen
er,gen
À- Broekhuizen**
E. v. Maaneí"

VAN DE SPORTHALLEN
: Sliiher§Eraat 1L
: De Kastelenring. L,eidschendam

. : wijndaelerduin 27

I
I

I

PLAY - BACK SHOW
op zaterdag 77 maart 7995 organiseren,Ets' & Diana.een grandioze

.PLAY-BACK SHOW voor iong on oud

Aanmelden kan bif : .Diana op maandag van í7.30 Um 20.00 uur
Els op vrijdag van í7.00 Um í9.00 uur

uitenste lnschrijfdatum ls ZATERDAG íí FEBRUARI í995

ri.
,li

!:'t

'de LEMREVUÉ '.9 -
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Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPER§OPN en
Hootàlàider A/B jeu'àil: Pa'tii Ían den Steen, ChopínstÍaat 1 03, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01 .§4

HooídlcideÍ

HooÍdlelder

C-jeugd:

D-jeugd:

Hoofdleider

Hoofdleider

E-jeugd:

Fjeugd:

Arnold van der Donck
telefoon 397.65.32
Edwin Kuik

-.t.elsfoon 367.73.0O'

Ruud Vereecken
télofoon 391 .04,89
Hary teÍ Lindèn ..
telefoon 361 .61 .43

Íbellen vool d6 wedstÍiiden:

zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond vijoide wedstriid, tussen 18.s en 1-9.s uur. bij de desbetref-
fende hoofdleider. ln uitersto nood nog op.ds dag van de wedstÍijd op LENS, teleÍoon 366.13.14
(zaierdags vanaf 8.s uuÍ en doordewéeks 1 30 minutèn, en niet eerder, voor verzameltijd)

AÍbellen trnininocn,'i +S niïnuten voor aan'vang van de traíning, atleen op LENS. telefoon 366.I3,i4
Vraoen/oroblemen : bel ín eerste instantie de hooÍdleider opl '

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

29 alec
03 jan
04 Jan
28 dec

jan
dec
jan
jan
jan
dec
jan
Janjan

-Àr
c1
D1
D1
E4
E'5
.i

+E\6
E 7'.
F1\ \
;;
F3

02
29
02
02
o2
27
.03
03
03

14 .00
10 .00
10 .00
10 .30
10.30
10 .30
12 .00
13 .30
13 .30
13 .30
09 .00
12 .00
09 .00

,f,Àc
HBS
HBS
I{BS
ZaalvoeEbaltournooi .
HBs - kuígt:grastournooi
ZaalvoeEbaltournooi
zaàtr'rÉ'èubàttournooi,
Zaalvoètbatt.ournooi .
HBs kunstgrasÈouróooi
2aalvoeEbaltournooi
ZaalvoeEbaltournooi .
ZaalvoeEbalEournooi ,

Marirnbalhal/R'wij k
Daal en Bergs€ilaan
DaaI en Bergselaan
DaaL eí Bergselaan
sporEhal Zuidhaghe
DaaI en Bergselaan
sporthal Zuidhaghe
sporEhal zuldhaghe ,

sport.hal zuidhaghe
DaaI en Bergselaan .;
sporthal fransvaal

sporEhal Oranjeplein,'.
sporthal Trangvaal 

.

zaalvoeEbalÈournooi
kunstgrastournooi
kunstgrasEournooi .
kunstgrasEournooi .

13.15
09.00
09. oo
09.30
09.30
09. 30
11 .00
12 .30
12.. 30
12',. 30
08.15
11..00
08.15

(hat)
( auuo)
(auto)
(auEo)
(auEo)
(auEo)
(auEo) '-
(auto)
(auto)
(auro)
(auto)
(auto)
(duEo)

rr. !èar l.Efo eD. blj zouderhedoa v.w.b. de ËouÍaooleE volgÈ hieroEder

BIJZONDERHEDEN:

bewaar deze lENsrevue goed de komende Ewee weken
..rrli' want de volgoEa!è LEUSrovuè komE pas op

dooderdag 5 Jaauarl in de bus.

{*ERS T/NtElrWJ.AA1R.SPARIOD'E,,i,,, àoatL argespror."r, Ët.un *ij i. i
LË{SREVUE Eerug op de perlode 22 december t./m 7 januari. Belangrijk zijn de onder-'

DE
deze
sÈaande feiten:

1) Op de zaÈerdagen 24 en 31 decefiÈer is er geen konpet i,Eievodubal vastge-
sEeld.'.Ook wordE er niet' *iendschappe-Ii jk gespeeld of geE.raind door onze
jeugd op d-eze zaterdagen.: .r .-a
Op zatefdàö ? januari is'èr weer een volledig kompet iE ieprografima.
Dus aIIe jeugdteams aan de bak l!1.
Öp dönqerdag 22 decenbeE\.wordE,pr'nieE gettaind door de'Jeugd en dj.t niet
Era'itíèÍli houdep.yl j- vol..,trlp ,zpndFg. 1 januart voor aIle Jeugdgroepen.
Crpr rnaandqg 2'ldnuatt bëglhÍièïi'dè À- en C-selekEies weer meE tralnen en op
dlnsdag 3 Januari sE.arEen Bt en 82 alsmède cle D1.-.. en de D2- selekÈie weer
mec hui sràiniqggg* oq 4rqenqCag:3 .januart verwadiiÈ'ëà uij de sÈè1ers van c3
en C4 ueë'r'op 6ë Ufaïning -en op vrijdag 5 januari de spelers van D3 en D4.
De t.rainlngen voo, de E- en F-Jeugd alsmede de keepersEralningen gaan met.
lngang van maandag 9 januari weer van start..

2l

3)

-10- ,do LENSRf]/UE,

\,
t
\
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DE FOTO'S van deSPELERS VA|)!'D-E;, WE,EK 7>>., en uij ,

de twee spéIeï I Van de week SEBÀ8TIIÀN ÈD siiront"i,uài bè]oven
'ie l daE ziJ hun ooikonde en foto voor 1995 zouden krijgen. Natuur-

sro6r srold.....stofí t

rijk hàdèn wij er nieE bijl.!.egeggclq da! LE§S -.effle§ 
'ggsfoten -.(

administratiekamer, q* .À.-a . ',.Í.1flr,....4 :
1 ,tr t . .'

\ r .lr, lr,,,;.
DE DOORDOU'W-E.R'S{COWhOyS&gitlS) >>>>>> daar waar veel leden even hun rust

"a-óLn 
rliaeirs 'OeÏïrincérsÈópn 'en'LENS -even gesloEén was'ivàren er natuurlijk altijd vreer

aie harOé zwgeggr;,; !i9 dooidouwers. die aan de' gang blijven' ' .-,1,i'. .j:; j,
Dar moest wel winÈ.er;:zijn natuurlijk nog alÈijd wacrkigsjes die gedaan m99!91 qorden:

Eat. dachE u van de ÍkranEj esploegn , de -mensen die de LB§Srevue. bundelen en'er voór . l
zàrgen dat. hét. bladr'op'tijd in de bus l{omt. Dan-lras er natuUrlijk onze terreinmeesteÍ
àié-.rr." nog eveh naiiep-Iangs'en op ona terrein (het moet net'jes zijn vppr. de, ,

r.,-. ' - -,;.:ii .,.tt. r'i -,1 ,

Of die vrijrrilligèr.àie. nog'sne1 wag exgra meubilair;naar gng clubgebouw b,r. -achÉ'. .,
" 

!l '
De kanLine za§ er féèsËelijk.uit en'ook de selekEie had nieÈs Ee klagen qua^entourage.
tijOens hun féesu.'AIs rr nu denkÈ. daÈ de kabouterties dlt oedaan hadden heefE-u heE

mis.." ' . : '-..: I ..'^
r:!rr

l{ant. net als cle oliebollen dÍe er op 1 januari waren wa§ alweer Ee danken aan de inzeÈ I

;;11..:.; u zutt ziih nu afvragen iie Éiervoor vqrantwooidel i jk paren ???? ...'... heÈ,

anr.ioö;d weet u zëIf hiel, dltijd de zelfde. ,,,;,,

vergeten we bijna (maar ja,
verschillende barmedewerker .(? ) ext,ra utirtjes draaiden.

,, i-
rgeten zijn maar daE moeE u .o.ns maar vergeven.
is even dichE : .i

$aa .
Maar"Jongetui a.s. zaterdag IigE aII

heE Ís ook zo 'vanzelfsPreke
s die Eoch maar weer die Paar

es voor juUie klaar in de
: ií}.Í - I . 1'"]' -rr:,nt- '- -i '

we àuI1en. we
even nieté t

'€

1'wac niènseà ïe
e aoèn en ÍBn§

want. op LENS

I( .\r li.tti,, . ,r i

. VERGEET HET.MAAR....: LENS DRAAIT GEWOON DOOB !
,t -. l

a:a., .. . '. ...r -'.' -' .. r-.
voorl:aï,deze aooiaàu,rËib, i.s er'inJ-àr één spreekwoora",riétl +ràèpà s 

" 
ttn 

,, , ,t ' ''_"' lI. 
" A COWBOY'S/GIRLS WORK IS NEVER DONE " !!!!

i:i' L' 1lf ar l r 
" 

rï. lgqg

o
o DE N I E tt W J A A B S R E C E P T I E >>>>>> isamen meE een.krein katertje-

waren n. 1

:, .m-iddag.';: ,De oL
É'. LENS;ja

(*ij, kunnen, n.]. ..niet..Èe ven laaÈ naar bed'9aan) rg6g6 maar even acEe de
présence 9ëgeven 

-b ij de nieuwj aarsrecepEie ;rï De vasEe mede$erkers qqre{t ,,'!i

uiEeraard al vroeg
iebol

PresenÈ om alles klaar Ee zetEen voor een gezeIlige
len stonden klaar en, daar de',wedsÈri d oIrD tegen, JONGj

Ímer genoeg niet' doorging sEortten Írij ons maar op dÍe .1èkkprDiJ en.
l.:: i ,'t r, al'fl",:Yí.''. Él-if,.1.'_1

Over.dle vreclsErlf o1 OUD/JONG- LENS ge§PÏoken, wij vinden heÈ j ammer dat deze
Eraditione Ie wedstrij d voor de zoveelste keer' nieE aloorging. Lag- het aan

het veld, zijn we tàièt meer gewend aan waE regen-gneeuwbuien of §taat deze tr adiÈie op,
het punt. om' te.verdlri.inen.???

ievén':voo;tia;ttèn
22' Wij wet.en het. nieÈ;' .waE,,we lcel ' rveE en. is. daE, er -zefer

in 'vlaterloo',. ? ,,r
:" i .l:.1' . . r:,.'4.Ài!

lraE alEernat zaalvoetb a1.. of. zitvoetbal
zelfs een Eafelvoetbatcompetitie had best wel leuk geweest -

' --- De opkomst was.yraÈ magertjes, maar daarom niet minder 9eze11ig,' 'na heel wat
naíaleÈ. te'Éebbën sesènud ei treérri5r gezoend Ee.hebben (pp, de?e d?g meS dit zonder
ir"ié .ià kriiq€;n mét tectrtqen'ogèn) wónsÉen wij iedereen dat íwaE ze ons deden.

jt- Adir de- iobrzit.ter'r ni dè beurr om twee _leden even in heE: zonneEje te zeEEen .. u

""rrJ"gë-;"r, 
: *ptict auqr;1 i aren. van i i dmaaÈ s cÉap.''

i.l o" ilrUi tàLis serr-,iuret, de. tiéer C. v.d. aeeklhij.fon bogen ,op 40 jaar 'en. d!, hqeÍ
w. neiir,.í was sioecl vooÈ de vijfèntwintig ''- ":'t:' I ;dr '-

Àl met al een gezellige en prima verzorgde middag. '' 
- ' '- a':'' , l

de,rèdaktie

- 2 - '* uNsaewE 
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i'995';
weekhlad iaii' dé ioéíbatvereiiiging LENS

c,,. .r ,-.,_:it. ,. .,o,. .".r|', ,"lL

68e iaaÍgang, nummer : 22

5 ianuari 1995
,..r., | ..I -.-;, :,,f ,.,., .: ..:d .r. -i. .. itliï' ''r 

r'1. ;r{r."'i 11i

:r:-. ' r'r -à.":1rrl

..- l:iï:. .t,.rti
|,- 1. :,.: 'i-:I',,-.

o ílfi(r:. n ?,

_i

.DE GRE''VS,S
(januari), -^

Met. b'ruisende champagne.'in de Lucht. ,"-
spqitende vuurpiJlen en een oot:\ter- , 

--

dovend lawaài- zijn we.weer d-e gFeqs-
overgeatoketx vall 1994 rraar x995 en
zijn we belancl .in januari. .... .i)
ilanuari . eeE, maaÍtd bij uitetek van
wennen, geen fegstdagen in heÈ voor-
uitzichts-eD natuurlijk de nraaad van" dè
afgelaEtsingeu

Bovendien is aliE de maand eaar onze
goede voornemela "!og een beetje aEand
houden.

veel nieuws valt èr Diet Èe me1deD,
wale heE nieE daE, op de grena er oP
LETIS nog weI even bergen werk vërzet
lÈ.-u.èi à""ro*'.= leeÉt u op ttz. e ''
van deze revue.

(r'i . t, '',
we lpiàkeí àI van dabl wenaen en daaróm
zullen wij u in dle volgende revuè een.
middel aaD de hand,doen om genakkelijk
de draadl wèer op tse pakken.

. - i1l: ir'l ,' L'.t 
" ', '.-\'i t ^ 

'

U gaats nameliJk gezellig knutBelen.
Hoè en wat daÈ leest u biEenkort in
de LENsrevue..dus nog één weekje
sFdJl+';. 1 \ '-' r' 'r r,.r . ii '-

,, 'r i-,ï

. YOORSPOEDIG; : ".

GOED, GEZOND,-,i,-
;í . ,.. - en .,' 
...' ,'.,".sPoRrrEF': ,tï' ,

;. I 'r +':, 
'

Aloemeen 6èkletarlaal
P.F, GÍers --.
Regentessèlaàr 49
25§2 cN DEn HaBg
re.p Ozói ses sr re

sexo sexËÀràai :"

SokÍetarhat TottorÈotto. ..G.l(empemEni)ilt n'--Tet.. (ot74g) í2602. r

-)'J SPOiISORZAKEN

",., ïi;;;;;1oo-:..:: 1j 5: v.à. t-riuue '

Tel.: (070) 32s 35 25
overlo :.!. l,l, ai.J. van dei Kh0.
Tel.: (0í7,í8) í81,19

l:. 'i:t '

r

jir:-- ir

Jgp! leugdaldellng
P,J,M. van dcn stce[
Tet: (o7o) 59?'Ol 54;i \l

- t,r .1. ..,,,r .

SenioÍen zóndag ,
Senloren zaalvoetbal
W.M. Kouwenhoven
Tsl.: ,(oru) 391 ?a 74.

s6nloren Zaterdag
J.C. Ham .-._, ,'
Tel.i (070) 367 96 87 '_

SAME STELLING

Voórzitter;
J.G. Colpa
Tè1.: (070) 394 '19 74

seiietàíiir:, 
-: ) : ,.:'i

P,F. crenC '.]', " '
TeL:(O7o)s6s5aíÉ.':

..,! I .-'',,:, Í, ill

íe Penninriàiiièitèr :
c.J. vaídoí Klsll
Tel.: (0t7,18) 18149
. rlrÍ' .- .r.l
.!;, .r .r i.,.i.'

- ^ i .', r"&E6e;_Earriullls$
mw l. van dqr Eerg

. Tal.: (070) 325 99 7,1

i iiieiààcnieh xommtg'ste
vacafuÍ€

1: :r ",t1, ..
n-' rmwens l' '

sèkrètarlaat rcdakllÈ: P. Bag
;sJ. M[r."bus-- e' " Tcr.: (ozo) 368 03 62 .' :':
Te[: (070) 32í sz 85 H. van Heteren

- ïol.: í079) 6í 32 3í
;:.1.".t u;í".r1 .\::;.)- r, .;,..",;..1 

..-..r.._1 .

i>: "', ':-r',.
BESTUUR

11rr r àt:'.'.i: fii\j:Jrif i,_i Í"Fr.i,Ér '
w'J.M. Heíncr
Tel.: (070) 346 í0 88

!ts.i "" .. 1l í {.. L..-
I . l'- P,J.M. van den steen
:,.' . .''. Tet: (070) 397 01 54 .. I

:, rl '

28 PènnlnqmAe6leÍ : ,
Fivc€Íen '- ,.;'
Tel.: (070) 367 9e 30

b

(

XO]'IÏRIBUNE ÈETAIJI{G
Poslbdnl :.3367íl ".:
tlABobank : 129924229

TERREI co KLUBGEBOUW
HengalolEan 6001 r .' i
TeL: (070) sBg í3.í4 . F

,:{ t^,

i - " .. ..-

VAN DE.REDAKTIE .

L€v6r uw kopiJ,Yóór maandag ln :

- RedaktlGbrlevsnbuE, kluàgsbouw-- 
HdngeÉlaaíg8'|. 25it4 GG lrcn Haag ''r "

- Fax : (0701 3G7 88 62 (tot maendag t7.00 uur)

wuzlghg€n lot maandagavond mogalljt I

UITERSTE INLEVERTERMUN KOPU :
msrndag 20.00 uur ln hct klubgcbouw

0 ,
$
.:Ë
r ::
,}

uw redakÈie

1

.'.1 i



.lr: I Qi li, 1.,,4 -r, r.: .ie*;ir ! t...aè

-Ínorqens \ . .

5..iii. "r;'ïi
-m].ddags

È srui;i;g

T.il'É-r -a:is ,8, ,t, U tYS íi* *iiP:r f.lj:A!Iif .:r Í, fr
,* lí :ff ,,;_7.Í,.:r rÈka-.- ,.i.àr-e ..!

-.-. ... . konÈaktper8onen :
algelleoo : Inge van der Berg & Àndré KroI

zatBrdaE : tlarEine vereecken - zootlag.: rnge v.d. Berg

J?"ï'.ï'ïrui l.:,x
zaterdag ? januari :

..1"t,

.,,ó
.

to

.: .,-. ,ï'. ' ,- -.:,.r r_( ''JooP, de Roode+..ra^,\.'Mw.-dd crooE;'hr: Gobie en rdqe ".''
. .' . i -i ... .l r.r..r3 .. g5fr1 l,r1.r 

*
Coby en Rina
fnge, en Leen .

:, .r i r.,
B A B R.O'O S.I EA zondag 8 .jóuari -,

,./,...
's=morgeng openen

L1.00 uur
Sluiten

Gr"íS sprak met ZUSTER JOLENSIA
Maanden heefE Gijs op de ]oer gel-egen om heE negende, wereldwonder aan.
haar tand te kunnen voelen. r{aar Eelkens k$ram er ÈaE tussen. .Als lzij
dan eindelijk Heer eens binnen Gijs zijn gezichEsveld' kream en. Gijs ' .i

haar smekenà Eoeriep: zusEert zusterl weride zij zich tot. de.:persoon ..'
in de dichLstbij zijnde rolstoeI. _En Gij_s begreep het:,'ZusEer Jolensià.
geeft aI haar rronderbaarlijk genezende aandachE op de eerste plaaEs;

zit.Een.

Gijs L,angsde1ijfl.

aan de. slachtof f ers .wan. Koning voeEbal. Omdat Jolensia .dàarÍnee' .een,-J : :r* ;ii{ll -r

regelmatige bedreiging vormt voor het leger van pezenknijPers en voetverzorgeró; ,had-
Giis haar nu juist willen verzoeken- om assistenE te worden blj onze spierverzachEq!.i., l

Ëdírin coret. Íeneinderaad leendé cÍls op ouwejaarsdag heE. looprekje vàn zijn oude' . ', 
'

buurvrouw in de verwachEing dat hij aldus Jolensia een loer kon draaien. Bn jasel'.hloJ,.
toen Gijs het.. knusse vopr.Euintj el lbinnenatrompelde,r snelde íolensia:naar buiten. Ze -IÍpet
gevoeld hebben meÈ een door Eègenpartijdig geweld geblesseeïde voeEballgr geconfro4-'
Èeerd te worden, wanE luid en dulalelijk begon zij'psalm .37 tse. ciEeren (rnet:! excuus,. aan . "

dominee Grèm): : i':-.1 ' .' .'. ?.\-J. i i,r: ,' ':!
Ed ontgÈeekÈ.u .Eiec -ovef de boosdoel,eÍs
Eade berytse nieÈ ttie ol:':ecb.t doel, : '," L '
want a7s gras au-l-?.en sy àaest weÍdeE. afgesnedeI;
Ende a-ls de gto e grassc}:eutkens sul.l.en sy afval.Ien.
Nou, Eegep zó.n.gexÉt kan zelfs de strafcomÍflissie van onze Bond.ni-eq op,',ze1fs.n.iet,,Ílet'.
ae àrei!:.àg ,ran'àes weken schoreing... cijs zakte metebn op zijn blo-id knie'ën "om'Jo1enliià
ce Ëedaikei en zet.Èe het op een scÉreeuvren. Niet aIs goddanke jubel;' maàr v-an pijn,
omdaL,een echerpe kiezel zich in het. vel van'zijn knióschÍjf hàd gedÍo'ngén.- DaE
looprékje'moésr- hij dus ffog,èen paar.dageri langèr 1ènen. ctp dd otEomaan van'.Tolèh8ià.
*oc-trt oijs vervolgéns IuiiÉeren'iraàr ile-bespieóet ingen van- deie bijzondere vrourí. iEn'1"' '
hij..wi:!:.9ie-:: ,,|"q:lii hoorde, qoel, hij .ver,nàp wgt Jolensia-de.k.".T"*q HPd"l i1}:11ï} ,,voorzag:
-- " .-eË scrruurmàirnet j es sEoppen mer zaalïoetbal óm zich geheei te kurinen'wijden aàri de:

- 'i 
' de.tweelii:g 'E fi l.,l gaat. ln-tràining voor de MaraE'hon van Effatha ' ën' ontwikkelE zich
, aldud ,tbt friiakete- toopstsel, .'. - i

- ';;;à-si;'d;; ÈóaÉ "ièi ""aí ni5ns'uuisse aoys; ' :'iÍ'r 'l !-. heE hótaóerecht op hài promotié;ainei wordt chaÈeau Brian (2x) i '' "
- trainer Èóuer wordÈ Eoclt. nièt het Bos in gestuurd;

Henk van. wanrooy wordt de best geklede LnNSör met de vuilsEe sokken,
- Hans AponÈo!Íeil winÈ a1s beÉte -paard-van- stal de Derby der lage Landen,
- Edwin coret trouwE in Gretna crèen meÈ de handschoen ian ,roleisia; ' "{'- De Haagse croendienst krlJgu een eremedaiLle van heE GenooEachap voor ïuinbouw en

PlanEkunde (ve1d 1 krljgt de Eitel: Mooiste voorEuin van 1995);
: het nieurre 'klubgebouw erordE geopend door de commandant van de Brandvreer.
Geheel bèvredigd sEroq)elde Gijs naar huis. Het nieuwe jaar zag hij lreer helemaal

,de LENSREVUE, - 3 -

.-BARROOSTER
rr-l-ri.;, eir;. . rn- . ï
.i-.rr.\f .: . ,'. .obdneri
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-, 

"fi09,:'00 
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L3.00 uur
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Se.Ií@ Voor teleÍo l:r
oonnummeÍs: zle de coloÍon op pag. 1

senloren Kommissip

ZONDAGSENIOBEN 4&aÍatic

Voorhèreiding ZONDAG SELEKT.IE op de. 2e
helft van de competitiie

Na een nieÈ geheel votgens veruachEing '.
verLopen eersEe helft van de'competit_ie
(mln. 4 punEen te weinig) heeft de se-
lekEie de draad weer oPgepakÈ. Àfgelopen ..

dinsdag werd een piEtsige sErandtraining
afqewerkE en vanavond (donderdag 5-1)
teoidt dag nog eensi dunnetJes over ge-
daan. vrijdag verErekt de roltallige
selekÈie (LENS 1,2.3) naar het trai-
ningskamp.ln Malden waar naaaE ruimEe
voor onEspaÍrning ook flink zal worden
geÈraind. Eeneinde goed voorbereid aan
de Eweede compètitiehelfE te kunnen be-, .

ginnen. Àls afsluiEing van het Erai- '.
ningswéèkend spelen LBNS I en 2 een
oefeirwedsÈri jd tsegen'Roodt{it'Ln Groes- .. 1,.

beek, een, club die uiEkomÈ in de 2e
klasse. Tèvens de club die Niels Schuur-
man t.ijdens zijn verblijf onder de wàpe-
nen de mogelljk biedt om daar te Erai-
nen, craai hij dan ook greEig gebruik van
màakE. rJENs 3 speelE op zondag I Januari
een óómpet.it iefledstrl jd tegen Quick '.
Steps 2 (Èhuis, aanvang l-1.O0 uur) zodat
zij- aI vroeg richEing Den Haag zullen'
verErekken. Í,BNS l'.en 2 spelen nu hun
wedsÈiijd voor de 'compeËitie op 15 janu-
ari resD..uiE.tegén,S.J,C. én thuis Ee-
gen Àlphense. Boys. ToE'eind Januarl ziet
heE programma voor LENS 1 en 2 er a1s
volgE uiE: >>>>i>>>

I 'l ;:j

I j anuari
ROODWIT , 2
ROODWIT 1

1o ianuatl'"' IENS' 1
JI'VENTÀS, 1, _

15 I anuari
siic 1
I,ENS 2

. DEVJO 2 (19.30u,. )

, I,ENS 2
I,ENS 1.

(11.00u.
'! (14 .00u.

DEViIO .I
].ENS :2

(19.30u.)- ,

(19.30u,. )

' :,
T,ENS 1
ÀIPH.BOYS 2

)

l

- 12 ianuari
'" ' 1 ,,' LENS 2

i3 ianuari Traning À-selektie

(14.00u-)
(r0 .30u, )

I

|///SSELiNG tAnt OF WAjCHï >>>j>> zoalg u in. dè laaLsce LE\srevue van vorig jaar
heefE gelezen. Èen ik in'heÈ'nièuv, Eevormde'bestuur' pènningmèesLei geworden;. waardooi'
ik mi'jí activiteicen voor de sEKo zàI beèindigen. UtÈ heÈ oog beÈekenE in dle geval
zeker. nieE uit het. harE. Ik zal op iets meèr'afstand maar naar ik hoop meE evenveel
plezier de verrichtingen van de dÍverse elfE-allen blijwen volggn-

,. !.,;,.
ceiukkig tredfi rgfs xourronhovea àich udreid veiÉIaard nàasu zijn werkzaamhedèririvoor heE
selectiègebeuren ook heÈ wedsEril dsecretariaaE toor dè zondag- en zaalsenioren te gaan
verzorgei. wim Ís gelukklg geen ónbekende in het 'vak' en zal de draad snel en (bijna)
probleémloos op kunnen pa[tèn. Bijna prableemloos, oÍIdaE Í'lim zelf nog op de.zondag (in
Èet vijeae) acÈief is en derhalve vaak zelf nieE adnwezig zal kunnen zijn. MaaÍ met
!u].p van Bert, vtncenÈ en Ferry en iede5s mqdewerking eÍI begi'rtp za1 het aalemaal wel
lukken.
red.ereen, zo!íel voor als achEer de. scheàèn,. eeh goéd yqrvöls vari, het selzoen toegè-
wensE. . - .r.- .i .r- - 'i r , i;. -, -:,

-'r .. I
GERÀRD VÀN DER I(IJEI']

. , '^.,,ir.;,' -'! '.

-4-'darcrusaÉtug

)r

'Vondertlerde
tVeentje

1

.Zinkwerf 27. .

2544 EC Den Haas
Tel.:07&366i1i4
Fox: 07G3675i93

Zoetermeet
Tel.; 079.610233

t



.. .'À i. í\i\A'{ilritrtr:rd,. TRAINING OVEBIGE SENIOREN >>>>>> in-uesenÈtertins'uot eerdere berichieà rË aë --1"
- eersEe training ln heE nieuwe jaar a1 op DONDtsRDÀG 5 irÀ§IftRI 199{ a.B, Iegereen is wèer

van harEe welkoml í\rllnftÀi;r(ri.i§ ],1+i

w ÈiÍ§rhiio pno GRA MMA \ . li t l. $! .',.-:1

t' ;! .t0 íll T,.| ,. ,|f ....:' uitfrd thui§ wedstfid/ooula r vCd
" .{ ti:

ii
!

'.i . si

. r: í- l irr
. i rï.i

2
3

14 .00
11 .00
,q.oo
10 .00
11.00
11 .00
r.2 .00
11.00

cóardàö s Jaàuarl 1i!rË'
ROODWTT 1
ROODIIIT 2
],ENS 3
WASSENÀÀR
I,ENS 5
],BNS 6
TÀC'90 7
YEL9_10 -.

zonrlag 15 Jaauari 1995
14 . 00 S. '1. C. 'Í;r. . . .
10.30ÉENSZ..".:,,
10.00 RKÀw 3

I,ENS 4
r,qNs s
wP-4*'
vvP 6"
vvP 7

oPs

- IJENS 1 . . vriendschappelij k
- IrBNS 2 . .. vrienalschappelijk
- ourcK 'srEPS 2' ., 11 i: 30i0i/5431 , i ,."I

- IrENS 4 . . - - 306r/57r .-.-n
- I{lrgEr,MIrs 5 . .. ._. 30s4/s69 . . n
- VERBITRCH 4 , . 3029/56r t. .. n
- LBNST-.. .j. 442L/626 .. n
- ],ENS . ..446!/649..n

Hokkei .o, {r. q r.} .} u}
5

:

.'ilr. .; '.1'

11.00
11. 00
12.00
10. 00
10. 00

],ENS 1
AI'PHBNSE BOYS 2
I,ENS 3
VOORBI'RG..5
VREDBNBI'RCH 5 .
IJENS 5
IJENS 7
I,ENS 8

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

À. de GrooÈ
w. Heijnen
S. de Nennie
R. WaBBerman
G. DuivesÈe].n
R. Vermaat

32s1550 : "ia,.
3451088
3935936
079-51200s6
01891- 1794 3
321,2392

1ii

J.r,
'J - r.i,r,'
n -r. r I

r-007 /s2r S. Verbanac

3048/s43
3L34 / s7 t
3!2s / s69
3086/s61
4449 /626 .-.- ..
4509 /649 " ". ' .L

,f .H. Ialtegman
n. n.
n. n.
n. n.

i,,ï;'*: à r à:r c

2
3

rÈL'+iNg.Fry," .1^; '''.,.: ..,,.1' . 'i _, .. .:'.
LENS 1 E/m .3. ..' . : .r rrordE door de trainer same.ngesEeld-:ii -,- ,,; . .),,..Jr t )
LENS 4 t/Si 7 r,;:. :.ir. a1s bekend, , ,,, .,r.,
LEN.s B'1s zttN r#F ,;rri. ;.;i;-Ëil-;;à,-.:("giitGiq".i.po ,,ril"oot àa"tlai,g oÉ ïE.Nèt

AFSCHBIJVEN,>,,,, IJENS 4
].ENS 5
IJENS 5
b.g-s-
I,ENS 7.I,ENS 

8

ter
teI
tel
te1
Eel
te1

sèD:Lorea zondas : wtn KoureèDhoven -.t61 ' oroir:t*fïlaq 
{,tr ".i I *LI G GI N G VA N.D E. T ERREIN EN :

WÀSSBNÀÀR .11 r- CharioEEestraaE 7. Kèrkehout, I{assenaar; .tel, ,0i751-79748 ...\-
TÀc'90' "i' '::,Ààgje Dekenlaan. 1,.-teI,, 3800419 ' .i .:: "-. i r r 'r
VBLO r NooÍdweg 26, waEeringen. tel. 0L742-92779\ "-'.: - '!,.,ï

l, i- , : !:.. .1: . i. -t.,1 ,,r. ,. :.r '!..,4 {. .,,-. I., ,r,

LANGS
r. li.",,r 15 '.'Ë "

DE SPORTEN ,i ) :

. ,,;
t. tlur

WEDSTRIJDPROGRAMMA

!,..\,..\....tiid thuis uit wdstiid/ooulenr. tdd
' |:-!,1'.L .l

zatardag 7 JaarËrt- 1995.'
14-30 LÈNS r"l''1,)'í. ''- GDS 1 . . 1012/006:
11.45 r,ENS 2 : ._.!f ..: - DUTNOORD 4 . .. lozsl ö].2 .
' btl afhdiiEíugÍ 'lrq4llgtsE tralnea @ 11.00 uurl I I

,. 1 __V_ ,

zBterdag 14 ' Jàuarl .1995 -
i+ . àö iËrqs. r': .' . ..-.\-.1 , - -,}eLAUw zwÀRr 1 10201006
11.45 I,ENS'2,: .1 . !':l';. " ..- a pGS 3 rO49/Ot2

:' ;: i' i';ri'-Jii ';:'AFscHR:ílVÉru,i,,ïJ'S;o*, Ii p. Krot, Eet. 323s502

-dij :.É,1-g-.ty'r*.,Luws z, B. v.d...Noiria'ird, .t.el'
.:r r.--- !'. §.--' tL- , 1j.

Ita' | ...1 '\ :r r. li...*Í . í -

. 
^€, r.-.1..,," ,,---.*-P iltï:. .."rJ.

. /!{F}*' -r. , t 
" 

1,.' -aa-t- .-.

r''ií:'*. 
sh" - ! b.,,._:À;_, a rr--fin

R: V.. Ballegooien
C.,r. ' Demner
L\

. Guyts
't Hart

01718 - 34 s23

'--(fr è ,? "-' .+ ?
'de LENSREyUE -

1
3

1
3

iI. J
À-

5-



SENIOREN ZAAL {

rtbsss ad . . ,,, -. .,..{ ' scrws/ecrrtel

.,1

datum a1d thuis - uit

vrtJ- 06.01 20.45 LENS l'.,{ï . zo:oo:1nrvs^z'-
Daar. 15.01 '20.30 SEY 3
vrtj. 20.01 21.1s LENS 1

- OIrMO 2
1il:.' ;i' -i' HONSEIJERSD. 3

- LENS 2
- ENGE],SMÀN 1

953/R1C OFÀN,JEPr,ErN e
963/R2C, ORÀN,IEP,,EIN e
963/RzC KÀSTEIJENRING À
953/RIC OCKENBIIRG' 1.1 ,. É

igen
igen I 1.. 

-!
,. Broekhuizen

'{ ." , i'
,v; Maanen

LIGGING VAN DE SPOR^THALLEN
ORAN.]EPÍ,ETN
KÀSTEI,ENR ING
OCKENBURG

SlichersEraaE lL
De, KasEelenÍinÖ, Leidschendam
wijndaelerduin 27
-.i "a

r::14r",.. t' ,.,

DE BESTE WENSEN.:...

t-i .l

t .,r.,r1 .rlrh.l li ..., ti.-.., \r?i.

t'

r., ,"í o

'-., !. .-' --(.;- tl

.l i .í tl t r: i: a. iat:l.jr
t

hï

-lÈI.Ír- I r,.'

zowel het sekretariaat als de redakt,ie zijn de afgelopen weken we-er .oversÈeIpÈ meE ".pracht.ige (zeIfs door jeu.gdleden eigenhandig gemaakÈe) Kerst- en tliéuwj aatskàartèn. ''
In verbànd meE de beschtkbare rulmtè in deze revue kunnen wij helaas riieu iedlereen
persoonlijk hiervoor danken, yandaar dat. vrij u allen hiervooi, mede naméns héÈ bestuur,
1a-ngs deze'weg benaderen: .FIJII DÀT ZOTTBLEN zO\rEEr.r C|OEDS llEl IrENS \IOOR EEBBEN tr
IJer redakcie.']" I ,'. 11 :! \l \.f i H t J- a. '-,

I
, " ,í fir. .. u' J " .::,..

DE KERSTKRANS

1".!

l' ,i:'.. .:- r)'j' .:1íi.l

: iiiÍ,,;r.",i-1 .'.:t.r:'. i": }1Àg §,i!::3\L
Namens de vroensdagochtend n Irensrevueverzorgingsclub i en de dames Ínge en Marianne dank
ik de redaktie hartelijk voor de brief van 21 deceriber waarin ons de besÈe wenaen r.
worden EoebedachE voor Kerst en Nieuwjaàr,.' .: r -.' .. -.

wederkerig wenaen wij jullie als redaktieleden veeL kracht Eoe om elke week maa
LENsrevue vol te krijgen en bowendien het blad cachet. te gevèn. Sterkte voor he
komende jaar dus en botéiàalieii èen goede. Kei.st'. ra li.! r,,- Í \ -.i 5í1" 'i'
vanzelfsprekend 'waren wij -bijzonder verrast door de smakelijke keratkrans,.die
van ons van jullie mochE ontvangen. KLasse!
wees er van overEuigd daE íDe CIub van líoensdagn de verzorging van de' LENSrevue. met
plezier doet en daE we hopen zulks nog vele ja;en te mogen doén.'r" i{t'L, i,j,;t-,Ut-'-: . i í''!t r'n

rde
t.

íeder.

./t'
íh:

)ë'

,(-:., / a'2

,u'a-

/r*

k

/*"V't'\',".

-6' - 'de LENSREVUS
.'...-.'.r..

tLt ,/i.lt-, {

t ,: '!i rr. f-:i

eel

!lrl .:



Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
Hoofdleidor A/B jaugd: Paulrvan d€n'St€en, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haàg, tetl 3gZ.Ot.S+

C-jeugd: Arnold van deÍ. Donck .. telefoon 397.65.32
D-jéugd: Edwin Kiiik ,

' telefoon 367.73.00

Hoofdlàder

Hoofdlcider

Hoofdleider
.89 "Àj- -'

ri':l'E-jeugd: . Ruud Vereecken
telefoon 391'.04

HooÍdloider F-ieugd: HaÍry ,", 1;n6.n1''i1.r: '.'{J
te,lefoon 361 .8 1i.Í,3, ; i.

,;.. .:, i,.r.

-j:..i,Í . .,.]

zo snel mogeliik, doch uit€rlijk de avond voor de wedstrijd, tussen 18.@ en 19.T gur, öij de desbetref-
Íende hooÍdleider. ln uiteríe nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366.13.14
(zateÍdags vanaf 8,@ uur en doofdewoeks t 30 minuten, en niet eerder, vsor verzamoltiid)

AÍbetten tÍaíninqen: 'É 45 minuten voor aaniang van dé tiaining, a//eeà op'LENS. tolefoon 366:13.14

Vraqen/oroblemen : bel'in eerste instanrie de hoofdleider opt '

l.

'. .:

Í WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD :,

élírel datum adnvanq leoenslander ttiUthuÍs voldltàrrein sem-k LENS

À1
B1
B2
cr.
c_2
c3
c4
D}
D3
D4
E1

E3
E4
E5
E6

E8

F2
F3
F4
F5

07 j
07 j
07j
07i
07'j
0'r 7
07 j
07j
07j
07j
07j
07j
07 j
07 j
07 j
0?j
07j
0? j
07 j
07i
07j
07j
o7j
07J

an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an'
an
an
an
an
an
an
an

14.30
11:00
14.45

,12.30
09:30
09.30
L4.45
10.00

' ':12 .30
09.00
12.00
09.30

'09.30
1r .00. 09-.00

-.112 . 00
. r.0 .00
:.09.00_

10.30
09.30
09.30

-.,11 .,15
11. 15

:,.13 - 00

uit .
thuis
thuis
Ehuis
Ehuis '
.r,huis
thui.g
uiE
uit .
uit
uit..
uic.
uiE',
uiE
uit.

.uit.
uit
uiÈ,
uit.

Ehuis
Ehuis
thuis
thui-s
Èhuis

13 .00
10.00
14.L5
11 .30,08.45-
'08.45
14.15
08 .45
11.30:
08 .15
11.00
08 .30
08.30
09.45
08.00
L0 .45
08 .45
08.00-
09.30
09.00
09.00
10 -45
ro .15
12 .30

( auto)DHC À1 (vr)
.,GDÀ 81 ; ...

wesElandia 83
r.ADO Cl
:RVC C2 . .. :- aErrr n2
vlos M1
DHC D1 (vÍ)
-.DIJNO.DI::....I
Vredenburch D4
RÀVA D2
DHC B1r i. .i .'r ." 'Gravenzande sv E2
Ollveo E1
LaakkwarE ier 83 .
.RKDEO E2 |
Dw9 85 .....
sv,35 E3 .i .., . . .
HBS E8
FC ZoeEermeer F1
Quick F4
'VBLO F6
Wassenaar. F4

,'Concordla F3

Brasserskade/DéIft

. Brasserskade/DelfÈ

. . Mr. Nolenslaan.: .

. vredenburchweg
,.zuialerpark..
., Brqsserskade/De1fE
. Gem. sportpark

Pijnacker
, ,J. van BeerssÈraat

!.IooEdorp
sp.park l{esE/z'meer . -

v. Brienenlaan/w' naar '

. DaaI en Bergselaan t

v2. .v2 .
V 2 , . .i.r..
V2
Y2 '',''

v

v
v

1
3
1
I
3

: ,,

LET OP - WOENSDAGMIDDAGCLUB - LEÍ OP :

, .. 
. i,.r (kijk bij de koPY :

i; . ,

!'

BIJZONDERHEDEN.

GEUTUZTGDE TRA1N1NGSTUDEN E3 t/m F§
I,{OENSDÀq,1IDDÀGCI.TIB ) 

, "
i.!.Í.:

(auto)
(auEo)
(auEo)
(auto)
(auEo)
(auEo)
(auEo)
(auÈo)
( auto)
(àuÈo)
(auto)
(auto)

7-

Àanurezig van de j eugdkoÍruniss ie op zaEerdag 7 januari
À.v.d.Donck, F. Schuurman en P. v.d. Steen.

{i: ! 1!:
Lees onderstaande kopy eens goed door !!l . .-:r. , i!, , -.,

. - ,'.,: oe crainlnglcij den' van ra t7* 'ra en ir t/m F5. zijn met.' ingiàg ]Ían L1

;" .,..' , Januari gewilzígd, Lees de kopy maar een9. .. , . ,. '.' u..', ; ",.

I:

. .:( ,.

Aé; LENSREVUE'. '

J {.' .Jr-r .ii' à

-t'i..: ;, i i



c rrtr \ï'',:,'';ï'iiil'";?-íiJ:|,. I
a i- .

:i uitzondering ''.r. | 'van

I

IJ

M

- j'. ,.r .ï

op8Èellingen al§ bekend meE

0 I'ENS 81 zónder
rg . Í-. '.0: LBNS 

. 
B-2,r, i z.oFd,qr,

,,- 
"'",'-.1.:: 

ii !Èl[S Cz ':-'zËndeï''i ;:,
l.r) l lr' 0'rrENs c3 zonder
1r..r.,g Í,ENS C4." zOnder"l .l;-:

M:
D.

van 'E KlooaÈer .t , -Ë-.i '.".,., l'.i.tn1a.".
cokkaya (geschorat. wegens nieE opkomen) ,- ...,ÀIacà ééh helft sErafreserue -" . -'

(wegens te laat afbellen op 17 /L2l
Esslad en D. de ROO. .:.r ,. '. i:|r r ,'
PeÈruc ën M. PooE. .:.-,,
Lagadeau één helft strafreserve i . r;lt--.r$

(vregena on8portief, gedrag op I7l12)
Yildirim (gèschorst wégene niet opkomen)

(Eeschorst ivm niet.opkomen)

..Àbarqi èí M. - Àminin 't'i. -, 1-6r, ii-gr. r r

ii ' .:' ., ;!-. {'. aG r j : ' ii, l:. .t;ii ,:'t }.r'

o

O I,ENS
O I,ENS
O I,ENS
O I,ENS
O' IJENS

,.,, .:. l:

í'li I 11,

D4 zonder G
El zonder .M
E7 zonder À
E8 zonder W

F5 i' met,, .,.: : 
- -'! ::y

- Droaten
. Rat.Eansiirgh
. Flendrie

,. .;.,. ' .. h .i

'1. 
. ( -.. i

-hi;;F,:li.'.,'

ai, i

,:;ltlir

- i 1i

-.^r ,l,.l

Bij tvrijfelachtig weer mogen de speler§ van''»i t/ni rà vÀNÀIt'08 ' OOr uut - (nleE'^éérder,, rr ,'
wait daí weten wij echt nog nieEs) naar rJENs berren (3651314) en nergens andera heen of
hun vredsErijal dooigaat of nieÈ. MoeÈ Je VOOR 08.00 uur verzamelen dan zit er nietB
anders op dàn gewoón te komeÍr. De spelers van Àl-gE--q. die vooR 09 .00 urrr moeten
verzamelèn mogén ook haar IrBNS belIènl1 Veizaíiell .je, ec.htPp-;paq r!9r;0? ' 00 uur - zeÈ dan de

Tv aan op INFO THUIS ,

..r :É.:_ _

Den Haag en C.À,I. westlanal : kanaal 21
. . Rijswijk": kanaal 4+ - zoeÈermeer : kanaal 4I' I

DelfÈ, ÍJeidschendam.voorburg, waÉsenaar,NooÈdorp : kanaal, 2 .

vanaf * 08.30 uur laten ze zien Íre1ke víedscrijden. zijn afgekeurd,
lende elfEallen worden get.oond bij afkeuring.. Daar deze zender de
Eeletext uitzendt - moet je wel even geduld hebben voordat heÈ be

*"urlij' de ' Ehuisspe-
afgela§tingen NTBÍ op

richt verachijnE.
{J ,i ,t-:.

Er is voor tiet ternemen van de officiëIe afgèlastingen voor À1 E/m C4 npg een mogelijk-
heid : afgelast, ingentelefoon : 06-350.150.90 (50 ltjreE, 75.,cont p€E alnuUt)

.SCHADUWPROGRAMMA
.I!,

week een alÈernatief pro§iarnma af.- Íle verwachEèn
sportkledingi fEralnihgspak, voetbal- en sport- n

denkbqar zoa18 voetballen in het zuiderpark; . op
n de iaal (alleen voor E en'F) of toch eigens een
kunstgras, Gewoon overal rekening mee houden en

- \ Í. . _.

ri,. í ".,i .,-- --, :

' .: ' vERzÀrGr.trJD i ,

Bij alqehele -afkeurlng wer
l[,],E spelers en leiders me
schoeneà. Er.zijn vele 'a1t
het sÈrand, verhard- op. Kïrl
iestrijal spelen op het vel
komen hoor l!!t,

-i t i
ÀÀIIVNÍG ABFTÀEIJEN

ken ,we deze
t blJ zich:
ernatieven
eh sporf; i
t of op het

A1,81 en 82
c1
c2 en C3

;i::1', ''.r'l}'r.i ':' '.r rr,. . '1
D2,D3 en D4 -

81, E2, E4, E6 en E7

rtloóruJi"'.

13.00 uur
11 .30 uur
08 .45 uur

08.45
08.30
10. 00
09.00
L0.45

uur
uur
uur
uur
uur

' r.ers
I,ENS
I,ENS
tENS

. r,ÉNs
I,ENS
I,ENS

: Erainen
: trainen
: trainen
:VRIJ.
: .' trainen
: trainen.
i trainen
: trainen
: trainen
: trainen
:VRLf

, .'13.00 uur
11.30 uur
08.45 uur

J,ENS 83, E5 en E8
IrENS Fl en F2
IrENS F3 en f4
I,BNS F5

.'.}.1.11,5i:io\. oo' ,irÉi Ë í; .1] T.-.!
08 .45 uurt ' og.3o uur
10.00 uur
09.00 uur
10.45 uur,.* t,r - .'. i- r : _' '.1. E:."'.r

, i -:;

WOENSDAGMIDDAG KL l,/8 ,rrrrr- in december -deden. 
vrl j ar een oproep in de

LENSrevue voor een exEra trainer voor on?e x--'èn/of" F-jeógd óp dé wbensdagmiddag
van 13.30,E/m. 15..30 uur. Helaaa tot op héden nog zonder qesulEaaE. Àanmelden kan nog
steeds bij Paul v.d:sEeen, Bij.deze wlllen wij'PeEer Bos en Theo Hoefnagel nog bedai:ken
voor heE ínvaLlen in deceÍÍÈer;bij onze g.ieugà. HeE vinden van een trainer voor E3 E/m
Eg heeft de hoogsEe prioriteit. Bob Henalriks staat er anders iÍuflers alleen voor en daÈ
kan echt nieE.

Om de kans van slagen groter te maken gaan we de ÈrainingsEijden van de E- en F-

- I - ae unsaevug

{r



jeugd op de woensdagmiddag omdraaien A.*,.2. aai: met ingang van de eersEvolgende
training op de woensdagmiddag, en daE is op 11 Januari 1995, de tràiningseijclen zijn:

- E3 È/a EB vaa 1.1.30 t/E 15.30 uur
- F1 t/D F5 vaa 13.30 t/a 1{.30 uuÉ

vlij hopen dat de wat laEere txainingstijal de oplossing ls voor hets trainersprobl.eeÍn en
naÈuuilijk blijven wij ook zoeken naar een exEra trainer voor onze F-jeugd.

HET T O E. R N O O l - O V E B Z I C H T >>rrr,.zoals afgesproken vervangen wtj hee
Eoernooi -overzicht lvaE ín ons klubgebouw hangt zo nu en dan, WlJzigingen en/of aanvul-
Iingen zijn hiervan de ooÍzaak. op 7 januari hangE heE nieuwe overzichE op ITENS.

KONTRIBUTIES >>>>>> het ls 1995 en dat betekent ook dat iedereen. die nier
via een automat.ische overschrÍjving per bank of per gÍro betaald, deze maand het
restbedrag van de konEribuEie moeÈ overmaken op'giro 3367U È.n.v. penningmeester IjENS
t.e Den Haag. Natuurlijk mag u ook kontant. op ,JENS betàIen. Oe klnderbiJslag is binnen,
een goede reden om nu maar gelijk de betaling Ee regelen.

ELFTALFOT O'S ,rrrrr van de volgende teama hebb€n we nog geen
bijbeBÈellingen gezien van de e1fEa1foEo,6: LENS 41,81,82,82,83 en B?. Toch
hebben de leiders allemaal de foEo's ontvangen meE uitzondering van 83.
Bijbeslellen kan a.s. zaEerdag bij de leider als Je direkt FI. 1,- per foEo
betaald. Niet vergeEen hoor.

VERSLAGEN

IJENS E5 $ITNT IIES TOERNOOI I

fn een vorig stukje schreef ik daÈ E5 eraan komE. Nu, ju1lie hebben dat waar gemaakÈ.
Jullie result,aten ín de compeEiEie wijzen dat uit. Maar vooralsnog is wat mij beEreft
heÈ winnen van HBS-toernooi op 29 decernber j.1. het hoogtepunE.
Met goed voeÈba}, maar vooral meE veel doorzetEingsvermogen is dlÈ succes behaald, In
de finale'waa goed te zlen dat, jullLe vermoeid waren, maar jullie bleven knokken.
PE?iIB ÀF HOOR !

Ik ga weer even het rijÈJe afi KEMÀL dartelE op }inks snel en behendig langs zljn
ÈegensÈander (tot duidelijk genoegèn van Pa Àkay), ORHÀN op rechts was voor en achÈerln
te vinden (prima inzeE), MÀRTIN begon.het teornool goed, scoorde, maar begon daarna
teveel na te denlen over het opmaken van de jaarrekening 1994, waardogr een licht
concenErat leverlies optrad (vader Renee daarentegen had het. nieE meer van de spanning).
\TEFFREY Schilt was weer een echE voetbaldier die heE toernooi 2 maal voeEbalde (moeder
Monique bedankt woor je sÈeun), Gt US,,E was r,reer alg vanouds aÈerk Ín de veidediging.
maar heeft zo langzamerhand voldoende technlek in huls om in balbeziE rugtiger Ee
kijken en te plaatsen (moeder Maureen bedankE voor de í coÍq)uÈerization', van diE
stukje). RIETISH is een heerlljke roÍÍnelaar in de voorhoede (maar verdedigen hoort er
ook bij).,AparÈ,e veÍmelding verdienÈ de keeper in de finale .rEFm.Y Poncin. Hij besEond
het om in de finale, die door penaltys beslist moesE worden, twee Etrafschoppen Èe
stoppen, vraardoor hij èen groot aandeel had in heL winnen van het toernooi (dat vond
vader Roy eok, nant hij rende heE zoon het halve veLd achÈerna om hem Èe knuffelen).
,lammer ROBBIB en VOLKÀN dat jullie er niet bij waren, maar jullie vreEen zelf wel, dat
Jullie bij het zaaltoeïnooi op 2 januari veel bijalroegen aan heÈ behalen van een prima
Èr,reede plaats (meÈ het. kleinst mogelijke verschil E.o.v. elrmaar VIOS).
De voorziEter var\ de organlaaEie door HBS werzocht meE nadruk PauL van den Steen de
groet.en Ee doen. Bij deze duE!

Gelukkig Nieuwj aar I
Guus van Oort Sr.

,de LEIISREVUE, - 9 -
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1920 199s

OE DRAAO.
(kauÈ5elè!)

We hadden heE aI beloofd :.we gaan
knutselen en hoe I

In het voeEbal-a1fabér 
- 
daar ' sÈaat de

IèLEer trXtr voor X-mas of andera qezeqd
àË-"r"c.ircop: -' . . ,- ,'ï -r -

Tijat voor veel ledàn, ' die 'àà5r, ver.-
*oéidheld".re.schi j Èeren . 1iJ ààn' om
even biJ !e komen van dé èersËe helft
van dit competltieseizoen of er lekker
een paar dagen cussen uit,gàan.i. r Í:i
0m nu
draad

na a] die.feesEdagen weer de
op te pakken, -dat, vaIE nieE mee.

:
Maar .. weest gerusÈ er is een r'èmedie
en wij zulten u helpen want het word-E -
àË Àóógste tijd om èens rekker meE zlri
allen Ee gaaÍI knuEselen.

om de draad weer oP Ee kunnen pakken
'heeftrir, het volgende nodig; ín ieder
geval deze revue, een schaar, Iijm en
ÈoE sloE wat geloof in uzelf (we Iij-
ken Dominee Grem créI).

Op bladzijde l vindt u bovenaan heE
bekende IJENSIogo, verder trefE u aaÍr
in deze revue een draad.

U handelt nu als volgt : kniP heE logo
uit en plak deze oP de draad.

Deze draad dient u goeal Èe bewaren,
want ala er hu eeng een keer iets niet
meezit of u ziet heE niet meer zo zLE-
Èen en u gaaÈ volkomen in de srress,
maar u rcilt Eoch de draad weer oppak-
ken.dan verrichE u de volgende hande-
Iingen i

u zuchE 3x dlep - IaaE de draad valIen
- Íaap nu de draad Yreer oP en u gaaE
er gewoon weex om met volle energie
tegenaan.' -. !'
Is heL vodoo, , magischea'kr,achten, we-
sret.en het nieÈ., Gewoon proberen -.heE

. rt vEEr, soccEs !t
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DE CONSUMPTTEBON >>>r>, het is Ëen goede gewgoíËe.vaF heE Bpsruur, om. 
"

tijalens de nieuwj aarreèeptie een tweetal consumptiebonneri té"werstrekkèn àan de ' - '-'-.:,
aaiwezigen. Dit ts ieEs waar men G1EE§ recht op heeft maar gewoon tradiÈie i8. Dus
i:.agen iiet te eeinig ll-i'rida! *s natuurrijk onzinnÍg, Yrant ....--.: je.kriJst.let- maaE t ! !

-+''7 4 '-' ': '' ''
Clver deze bóínén- (óndildel l jkheid over de datum, is he! datuÍ uitgifEe of

qefdlqheiàsaaÈum ?), daarovér verÉchillen de meningen en natuurlijk', nam uÈ redakÈie de
íroef-op de som. Zaterdag 7 januari besEelden wíj een consumpÈie -eii 

íbeÈaatClen" met
àeze nièuwjàarsbón.- EeÍi ,oude rottr.in het. barbargebeuren g$ijfgLde even, raadpleegde
meE z'n ogép. een .cotlega en zie we kregèn; keuïig.voor-7.ien vén t.ek8't en uitleg, de
consumptié Írnr r- '- 1":--"-- 

ö-il"Ë"ààd-cie 'proet herhaatd en kijk men wist, niét: gbed raad met de bon en
r""rooi-aà-càrl;ir"pqË'fes ià veist.reLten- I t ' j '' r--' ' .:,,;:t, "r,':i! i

Dir onderzoek geeft rotàÀ! trÍEÍ aan dat de barmebewéiËers niec aoed +"s"tt"iki ' :

zijn - het geeft a1léen aan,da! er onduidelijkheid bes!àat t.a.v. consumpEiebonnen en '"
de geldigheidsdaÈum. .r.- ,,: _ ..i' , , ..r

ub' consum (ptie) entei.r 'ièatakEie
:, . i;-._ .- !, ;

J I§: Íir--i.:+., --. -, ' ., ,

il l-' ;ri rli' :r.

n -Hat BasLuur'
' .1

CONTRACTVERIENGING PETER BOS .

_':.i: - r .l
. .t .t.l:,

r( i'- ,: ..': I .,1;

wij zijn met hoofdEralner Peter Bos toÈ overeenstemfling gekomen- om ziJn ,"'Jirt"àiï *"t
ronie véreniging meE één jaar Ee verLegen, Peter za| dus iook ln het. seizoen 95/96 heE

LENS keurkoips-onder zijn hoede hebben.l Wij wensen hem een succesvolle voorEzeEting, van

I zijn }rerkzaarÈteden toe.

-.. Het BesËuur '''

.,BAR NIEU W,S' '!tr'l
-.+i; -' :' . '- kontaktpersonen : r:'q; -;-'1" 

:{i' algeacea : fnge van der Éèrg'.&'Àndré ItroMí e ,'
lat€rabg .:. MarEine vereecken - zoudag : Inge van der Berg

: ,,
-'! ) i': "Èa|Ro'osrrEB zaEe;dàór+ jairuari, 

"

' 6 -Ífiorgens

tot sluiEing

BARROOSTER zond?g 15. j anuari

. : . h.r..Lenting
Marianhè' Houtmàn

de croot, en "hÈ. ' Gopie
ÀsErid

,lan. Ne1 en Henk
. . .... ,ran

. . lf .r

openen
09.00 uur
09.00 uur
LI.00 uur
13.00 uur

11.00 Uur

mevr.

'a-.morgenE .. .

r.oE Eluitirisi'

\foop en Tinus
Henk

Inge en Ireen
:. ' .'..., i, iJ,. ; .r'..*.r.. ..-:,,1'
B. BAR-RË|JE B E.R t C'i+.'T.(gewoontel >>i>>> arg je: regelmauis
achEer ate bax DretkE of er voor hangE dan ga je'automaÈiBch op de
eet-endrinkgewoonte§vanmensenIett.en..,-.,.,.,j...l
Daarbij valÈ op alaÈ veel mensen èen vàóL'Datibc'n hebben, maar

. zich soms ook laten veÍIeiden door waE er op dat moment op tFNs
iienay ts. zeer in de mode ls, alsi je ÉeuieirdienilE hebt eien' eeà

enn uiE de gr_öte bqk. En lekker dats dat-ii l! '" u'

zo dronken veel. bardameB tot. kort geleden alleen maar gÉape-fruit, Eerwijl bij soÍffnlge
heren, zei het zeer'korÈ, het z.g crit bier in is gelcees.È. Thse is helemaaf in". en de

paratje te ,pikk

- 2- 'a twsrewe'

('



klpcorn na een EurbulenÈe t.ijd te hebben doorgemaakt, heeft nu plaats moeten maken voor
de ikaasBoufflé .

i.\ i-:,rrr. ' _ r,-t.r -

Inge en Màrlanne zijn alt.ijd goed voor een chocomel, tetrrij I een tosÈi'b'ij 'hèn o1i t;n',
tijd bèsE lngàat. Henk.en.Jan zijn t.radiÈiegetrouw verslaafd aan koffle en malE, ''- '
teiwijl'Rob F..'de'zondàg doorbrenqt met, eten van broodjes'kaas en ei.
ne. rettaktié-i,ras àÍtiJa.iir.vooi'e..en porEie mààídagavondredakEieÈit.teibalten. . EchÈér ' :

hebben zij. besloEen dit. niet meer te nuttiEen (zal'we1 Iiggen aar. de goede voomemens
voor.1995). Tinus altijd tn voor een tapie of pilsle, terwijl iloop H. een borreltje
nièE vélsnaadt. .' ' - ':"---;i-lll-l-I-.--, :rt ::' .j-.. '. , - :.-

Mevrouw eï dè treËr"v'.e.'- s. hebben sceevasr een appelsapje meE èen, rletJe en èen flesjè
rooit'. ' ce5w1,j ]. 

'gerr:- palaqj e op eeà bordje ook hoog- §'p heÈ verlànglijstle sEàÀa!;'..., ' .t;.
ToE sloEl zijn OEÈo D. en onze dominee- een ntea-a.hol-ics' en laat GiJs (u weeq wel die "

van r,angs :o§-'_rlj n) zich.heE ge'rsEenat " g€ed smaken. t , ,: ... :

u ;teE het. zomaar eèn willekeurige grèep.
Eijdverd,rijf pm dtt Ee-rbekijklJr. - .: '

proosE eï eet. smaÈèti1k -.:-... È: BÀR-RETi,B
I ..

LeE er maar eens op, het is bebtreen aaidiE -

s (B-.Ií ' .- VooÍ t€leÍoonnumme?s: .zie do èoloÍon op pag. .í

§eniören Kommissie
r

.:
ZONDAGSENibR,EN ,.

' "1ili-r -.' 
L E,N SI\TRA,I N.G S KAM P{ -: . - -I., -r.,-, ,r ,-,ir: \ ; #*-"ó,

I'Br{IZn§

Zink*qÍi1,, : ,,,.),.

2511 EC. Den Hoog
TeI.:07&366iI34."Fài'o7o-367$$ r-'"\

a

t--
t0233

lr.ttwah

1995

rier,roie 6 Januàii': heÈ was eindé]ijk weer zoi
vèr h'et tràlnlnqàweekend sEond vooï dé dèur. "'
wà vercroir.Éen'oí rg.rs uur wànàf LENS richEing
NiJmegen om ulj hec dorÉj e Malden ons kainp op
Ee glaan. Dit kamp was een. sporEcoÍFlex met.
zuemËad. sporthaf en i'raEuurlijk soms het be-
ldnqrijksre DE EÀni.omdat. c,e diE jaar met" de
heIe:.àe1ektié.rjtísieri.(I|ENs:1,r.,2''en.3-ini,'i
Eotaal 34 man {lnclusie-f- de'begeLeiding} ) ' ;, :r
sliepen $e in'Èwee zalen. zonder veel hinder -

van het weer t.e ondervinden werden de slaapka-
mers aan kant gemaakE. en rderd de gezelllge bar
opgezochE. Daar saa gezorgE voor een karaoka- insEallaE ie en er werd daÍr(baar gebruik
v-an gemaakE. Àls soÍffnige jongens het. nieE redden in de voetballertj, dan kunnen ze
a1Eijd nog in de ghowbiz. HeÈ werd een speEÈerende avond met veel Io1 en gezelltgheid.

ir-i'I - rl
ZÀIBRITÀG 7 Januarl : vróeg ulÈ de veren, douchen en."ontbljÈen - sorÍmige met'een kleine
kaEerimaarheÈspreekÈoord2eEt:ns-avonds,èenÏenc
iedereen hoog gehouden 9p één na (namen noemen we nieE). Na heL onEbijt de ochEendErai-
ning en verErokken we naar V.V. iluliana. Daar deden l,e srat. partyspel. en Uempolopen.
Daaina rcas het. EiJd voor de lunch met de gretenschap dat er een 'pittaà€i''1o'ópEià-i nlngilÍíèE
eèn speciaal ingehuurde aÈIeElekErainer op heE programma sEond, bunkerde iedereen er
oplos om goed gevuld aan- dezè training te beginnen. we gingen de boEsen ln en kregen te.
màkeà met-een lciópsurviía} (daar'zag ibdereen behoorlljk Eegenop). Gelukkig kregen we '
bij een fietsenzaak mountalnbikea ln de handen geduud en hup .... de bossen in. Het was
zwàr, maar iedereen had een fantasEi8che mtddag. Terug in het karql--uërden:de 'tàfels !
gedekt en werden'ire geuràkt.eerd op een heerlljFe hdische rfjsttafel.. we hadden honger
én allemaal bunkeralen lye om zo een ondergrondj è te klreKen vóor de avonduren in
NLimeqen. ''1- ' r'

zoNàÀo 8 laEuarL : Er §u<jnden 2'wédsErtjden op het programma, maar ja dte gingen- niet '

door en Cle leiding beslooE (dobr' de te verlrachEe ijzel) eeider huisrraarEs té keren en
dit bleek naderhaid nÍets onversÈaindig. Ik hoop daE- alit ueekend een pos itieve 'ulÈïerking
zal hebben op ale elfEatlen; maar ook op de gïoep ondeïling ln de omgang meÈ elkaar en ,-

daÈ ere diE seizoen tot een goed einde kunnen brengen.
ToÈ sloE sil ik tedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit leukè 'viÉ!ekend'.' De ( I r

begeleiding, het. kanL inepersóneeI, de karaoka-boys, (Stefan en Michael), het bestuur, .de
atÍec iek (fiets ) speëialisa ÀnÉon Thusen en Natalle. '. 1'l

EEN SPEI,ER .
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EENIPAIMA DAOJE LENST l'
ÀIvorens afgelopen zateÍdag naar het.. tralniígskamp van de: ;ontla;sel'ecE ieb af te reizen,'
eerst in alÍe ,Ëoegte even naar LENS'gereden-om nóg wat spullen (nèu ja,'ivaÈ'spu]Ien',
een wagonlading vol) voor de À en B aelectie" op te halen. OndankB dé algehele afkeuring
stond de.koffie dankzij Joop aI te pruEtelen èn ging.de Eelefoon als een bezeEene ,..
Eekeer, lcaat heE door? ,ra, naEuurlljk, bij LENS is gr een schaduwprograírna en dat gaat
àltijd doort' moppert ,foop (terechÈ) een bèetje. Langzaam maar zekèr druppelén de eer-.
ste éhttróusiaste- Ëpelertjès en hun soms nog. wàt. slapórige ouders' (je moet íraE voor je'
kind overhebben. nieEwaar) heE klubgebouw blnnen. De .ruKo met PauI, neE teiug van va---"
kantie, en À!Írold is dan aI van alles aan heÈ Íegelen.zodat de jeugd ondanks de. kou, ,--,(
aneeuw en nàttigheid toch lets kan doen, ook leiders en Èraihers worden - lngeschakeld.
Kortom een fraaie illuÈtratie vàn het nut en de functie die een club, eí zekér de onze,

BSitli.n;rr,rtuijmLsen, Malden om precles .. "iir,. Na een,slgtrc;"èi,rii,obr;àrioei .,lan co-..'
,iroói nou É:.toí ,Ínaen we het scÈltterentle coirplex van \rv Íuliana,-een hoofdklassèr ' '
ïan cte afdelingi Nijmegen Haar ex- international Frans ThijBEen ooit zijn carrière begon,
we onÈwaren veidacÉg ieèI 'bleke bekkie§' maar óridanks dàE.woralgler in de part.ijtjés..
Ëènufr" flink gealold ook fanatiek om de punEen gespeeld. Vèrvolgéns terug naar de ''
'veldschuur'. èen schicterende accommodatie die 'deze naam eigenluk nieE verdien!.. ,

sporthal, zwernbad, bar,/restauranE, overnachE ingsxuimte: alles i§ er aanwezig. oe -spgrenvàn het karaokefeesg van de vorige avond (en nachÈ?) zijn nu ngg duiqelijker op diverse"
gezichEen af te lezen. Desondanks (of juist daardoor) gaat. de. triÍ-tch- ër;9oed ^in. zeker -
àls.uigeindelijk ook het. krachtvoer i-:l- de rvo:rm van gekookÈe eitjes'binnen wofden ':.:; '

àèÉràcnr. óg air toL dé meÈ teer, bravoÉre ;aangekondigde nachÈelijx'e èeóai:adeó . hèeft í-.
óeleid, waàgde,ik (het middagrprognarninei kennende) Eoen a] te betwijfè1eà. Àls t.óeÈje de""
Éestuurlijkè mededeling ower de cont.ractverlenging met Pet,er Bos, die terechE een-.--..-,
applaus en feticitatieó in ontvangsE mocht. nemen. Na de luncl,r. op nairr Groeabeek via ale.-
zewenheuvefenrouEe, bekend.van de-vierdaagse en besneeuvrd en wei eeà :f anÉabEfsèhr', Ji l-':i
uiÈzicht biedend. Na bíj de plaacselijke fietsenboer van mountain:bikes Ee zijn
voorzien, ging de LENstiein óp pad voör een Eocht,van 3 tur door heE Eerrein';. -over.
bergen en dalen, dus afzien geblazen voor de meute. Ben verbrokkeld peloton arriveerÈ
halverwege bij de raviEallleringsplaaÈs i waar ÀÀ en marsen er goed lngaan. Naast.de -.
Ëér.."àà. Ëi tóÀétèr'rreÉëis toch oók'een:aanÉar verrassingen vooràan in Ëet pelotot,.'zéÉer
oezien de , nioht béfoiËi. MeE noq 20 km mounEainbiken, een zwemfeaÈijn, een \rotstelijke.-Índiiche rilsËtaieirËï, é'en sÈappérsavond in Nijmegen voor de boeg, dènk ik dat niemand
er rouwiq om.lqas oàÈldts- geplandè wealsErijd Eegen oranje wit op zondagmiddag nieE door
kon gaanl Ve.i-dtandlg'bm óe-ijzel voor te zijn en reeds om 1t.00 uur naar het Haagje:.
-t.rl,ó r",fÏjdèn. eei complimént voor trainei PeEer Bos en zijn staf die,,zorgden voor ide

"r;rii"'iË'iË'#àSidit 
punt-qare r.,eekend. Dank ook aan spon§oÍ Èdauw & Johanníssen en de

cerard van der Kleij ...,".'. -,';.,,. 
-....

.. :- ,y ,1,i.,, .::. , 
,

UITSLAGEN.:,
zondag 8 Jaauarl 1995 , "SNEEUIí OP DE GROIíD, V.OBTBAL, OP Z'N XONI,tt'.

]' . =':
| , '' t ' t :,

WEDSTRIJDPROGRAMMA , ' !-

tiid thuis uit wadétiid/ooulenr verd

zoudag ts .JauuaÍi
r.4,.00 s. J.. c. I
10.30 r,ENs 2 -".
r.0.00 RKAW 3
11.00 LENS 4 .
11. 00 IrENS 5 .' . ,
12.00 vvP',4 . .
10.00 vvP,6 .,
10.00 vw 7 ... .

, .],ENS I .
ÀI,PHB{SE BOYS
IJENS 3 ...
VOORBURG 5
VREDBNBI'RCH 5

- IJENS 6
I,ENS 7
IENS 8

_ l!-_:1
too? /52L

199s .

2.
s Verbanac

1

'J.ITn.n
n.n
n.I}
n.n
n.n

3045 /543
3134 /57L
3!25/569
3086/s61
4449/626
4509/649

. wiegman'-
2

,..3
r-t

bU a1gEb6].6 afEeuriEg
14.00 IIBS1.".....
r.2.oo HBs 2 . . ',.

. yriendschappelij k

. vrlendschappelij k
LENS 1 ..

IJENS 2

.dlaadag 17 J aruari 1995
19.00 ITMSH 2 . . . .

-4- 'de Lwsnevue'

Í,ENS 2 oefenwedstrij d



, t1. 
\\

zoodàg '2? 
J aEuart 1995

14 .00 IjENS 1 . ',. . ..

1li
--' 10.3b,-r,BNs 2..... J..I,ENS 3
. 11 .00 'r,ENs 4'' .11'. o o r,ENs 5
iil oö vEneuRcH a
11.00' VERBURCH 8
14 . O0 .RÀVÀ 7'' ''.

Igehe
DSO
DSO"

biJ a
14: 00
12,00

1é 
'afkèiÉras 

l.
-l .....

s,Ic .1. ".
GDS2.'
nog niet
HBS 7
wc7
IJENS 6

^LBNS 7
I,ENS 8

I,ENS 1
IJBNS 3

bekend

to72/32L
LO97 / 62!

.3150/571

. 3138/569

.3100/s61

. 4449 /626

.- 4so9 / 649

de Groot
Heijnèn
de Nermie
Wasserrnan
DuivesEelrn'.
Vermaat

J. Govers .. -;.
K. Schimnel'

n.
n.

n
n
.I
n
n

s
ig
s

1aÀnde
n
n

.I
i t.

2':
. i ,:lI,ENé 1
-,.. DENS 2

dLnsdag 24 Jsruart 1,995
20.15 TONEGIDO 1
18.30 TONEGIDO 3

dinsdag 31 Jaaua=l 1995
19.30 rrENS 2 .

r .. +ENS 4 t/Ín 7 i

. 
I.,FNS .q, I ; .11; ,r., .,:1

oefenhedsÈrijd dhï..w. Keizer

.' {' ;1 S,§ i} ,t

2wc2
traÍníng niet geselekteerden : elke dondetdag -2O. 30. u-ui,.'i4Ulil.trlr'I i:t,, É ,.-.. I

OPS'TE-LLINGEN--"" "!"i\';: Àr

LENS 1 t/m 3 : wordE'door de trainer samengest.eld

als bekend. - (verzamelen 1:p0 uur P?. uu11r* ?p,LT:),.. .

AFSCHRIJVE,N,,,,,, I,ENS
LENS

b.g

É -.-,! l!; f ,

i_:'.l.,
í
t.':

:t '''... "

te1
Eéi
Èef
rdr
rel
Eel

'::. ! ),)
4
5
6

I

À
w
s.R
G
R

: 3251550
: 3a6rodó ,1
:3935936
:) 0?9-512Ó056

":: 018 91- 17 943
: 3212302

070 - 391 24 74..,.,, .,
''ir r _ , r

01719 )jeíÀ's3o _. " ! 'lr:
, -1t,! ib - "a -i

T,EN

LEN
Í,ENS

-kontahtpersooD seELoreE zondag : wlE xoun€DhoveD - Eel :

t ro o t ii"i;? i.'À u D' E' r È R Fi E t N'E N :" .-
s.lc ' !'eem. spóicpark, r,ageweg te Nooid,iuijk, t.eI .
RKÀW : KasteLenring, Leidschendam, tsel. 32772Ls
vvp .' " | :t ,ZuiderpaÍk, .2e gecleelÈe, EeI. 3887425

LANGS DE SPORTEN VAN DE ZM - LADDER

UI.TSLAG.EN
- rA I ''!:i.':,

'' SIVEEUI OP DE GROND,

. i(: I r.'
VOETBÀL OP Z'N ROiuIN

WED S-TRIJ D PRO G RA M M4.,

ttt,d thu's ' :'.1 uÍt wadstitd/ooulanr,' veld

zaterdag 14 Jaauar:I

11.45 LENS 2 )'. . .' .J: ."..;..

1995

,:, : BtÀut{ zwÀRT 1
iPGS3

LO20/OO6 ' .
to49 /0r2

; ..,r1

J. CuyE
't Hart

zaÈeldag 2x- Jabuait 1995 .
14.30'LBNS,,1
11.45 LB,IS 2 :. . . . -

.,,; r ,. ti I ll

GDÀ 1
DORR 3

bU afkeuÍlag"s . vg+í, $9,nt Èra{rien o ÍÍ.oo uur

. 1025/005

. t05s/oL2
Mooyman

DayR

,f

:
M
o

I

1
3

I
3.

AFS'CHRIJVEN>,>>>) L

2
P. Krol, EeI.323550?
B. v.d. Nou1and, EeI. 01718 - 34523

).

,JENS
IJENS

'de LENSffiWE' - 5 -

ir.Li
l,"

'r. - :. ;-ri



SENIOREN ZAAL

UITSLAGEN - sc NooRDzEE .' 3
- BI'TTENRODE.3 3

4
5

rJENS r. .'
I,ENS 2 'J

ZAALPROGRAMMA

detam tfid thub ult ldas* àel *hedsiecht*

naau. 16.0
rElJ . ?0 .0
rrrtj. 27.0

LIGGINE
ORÀN',EPI,EIN
KASTEI,ENRING
OCKENBURG

HooÍdleidcÍ

HooÍdleidoÍ

0.30 sEv 3
1.15 r,BNS 1
O. OO IJENS 1
0 .45 LENS 2

- IJENS 2. EÀiGEI,S}TÀN 1
- .QUINTUS 

4. N@RDZEE 4

963 /P2C
953/R1C
9s3/RIC
963/RzC

KASTEI,ENRING '
OCKENBURG..'.1
ORÀNJB PIJEIN
ORÀNJEPI,EIN

t2
L2
L2

2

À..Broekhuizen
'E. ' v. Maaheí *

ergen

VAN'DE ,SPORTHALLEN
: SlicherstraaE 11
r De Kast,elenring, Leldsèhendam

i. . : 'iuli jndaelerduin 27 . *
I

l -:.!.: &

J ".:t

Jrrlí i.... . 
,' .. -:,* " ï-ia ï:"í*'.,,r!

VAN HET JEUGDFRONT
ti a'.:-iJ. , -'rr.r

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en ; ' "
Hoofdleider A/B tÉgd: Paul van den Stesn, Chopinstraat 103, 2651 SV Den Haag, tel. 397.01.64

. i,'1 *,|ri"
Ruud VerèeckenC-jougd: Amold van dsÍ Donck

.. '-. telefoon 397.65.32
D:jcugd: Edwin Kuik 1, "
, 1 . : .' .: telsfooÍt 367.73.00

.,,:j i; ,.., . .
' ir

'' Hoofdleidel ,

HoofdlèidèÍ

E-jcu§d:

f-icugdl
telefoon 391 ;04.89
HaÍry ter,Lióden
telefoon 361.61 .43

AÍbaÍlen voor de:Éadótrlideir:." 'lr '- tr :.. " .,, r.'...,. ' ,..-.,!,,h ., i.
zd snel mogelijk, doch uitàilijk de avond vooÍ de wodstrijd, tussen 1 8.@ en 1 9.F uur, bii de desbetref-. ..
fendo hoofdlsider. ln uitersts nood nog op ds.dag van de wedstiild op'LENS, tolefóori 366:t3.14 ' ' 

"
(zaterdags vanaf 8.* uur en doordewàeks t 30 miàinen,'en niet eerder, vooi veÉ-ameltijdl

AÍbcllen traininscn: + 45 minuten voor aanvaÍíg Één di training, atleen op LENS, teÍefobn 366.13.14

Vraqën/problcmcn : bEl in eoÍste instantie de hoofdleider opl , '

;'i ,' í: -J i- I ''r ', rnr. ',ji.: r ï',Í1 :r q : í':. 4i.l'I.."
.'\

/; i,,' - |
antai':'t daamt

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

aanurno tËo,rrrstandrl, : t 
'rllUrÀ

vcldfterrcin 'J .r#.t realó 
' r '-'

v1 .. 11.30thuis
uit .

thuls
ulE .

12.30 DSO À1
14.00 FuIl Speed À1 ]rr

jan
jan
jao
Jan
Janjan
Janjan
jan
j an.,
jan
jan
Jan ".
Janjan
jan
Janjan
Jan

À I "' 14r
s r-."r..r1. '
B 2' .14.c1 L4
a ,, 1a
c 1r. '.r4c4 14
D1 14
D2 14
D3 14
D4 14
E1 I.4
E2 14
E3 14
E4 14
E5 14
E6 14
E ?' 14
E8 14

Kerkpolderpietn/DelfE 12.30 (auto)(
-.1r4.L5 

"_.rj.10,45_(auro).r'. v3.,.
zuiderpark'

14.45 Te lgerve 81 , .
12.00 ÀI)o cl
09 .30 RKDEO Cl
09,30-,"r Í)z:a C4n : ...r'.
14.45 Scheveningen C3
11.00 vcs D1
11i30. §cheveningen D2
10,;00 " De SEer Dl .' .
09.00 LaakwarEier D4
09.45 . VCS E1
10. OO I,DHIJ EI
13.00 .vCS E3 (vr) .
10.00 Blauw zerart E5
08 .45 _DSO 810
10. oo Dso 812
09.00 Maasdijk E3
10.00 Ktlkduin EI . .

08 .45. v1.
.. v 3 .. v-2 . .
. V 1 ..:".

Èhuis
Í . thuls

thuis
thuis
uit. ,.
uiE .
àir
uit.

, uit .-
ehg!s
uit
uit. ",.-
irtt.

- uiE.. .

,'uit .

08,45, , rjr
,14.15

... 1Q.00' 10.30 (auÈo) ;' 09.o0 (auto) .-'
08.00 (arito)

.- 09.00 .' r
08.45' (auÈo) :'
iz.so,. ,.

.r. v. BeerEgÈraaE
. DedemsvaarEvreg .
Brasserskade/DEIft. -"'v2 -..

Dr. Mansveldtkade/W'naar08.45 (auEo)
, v.Tuyll. sp.park/Z'$eer 07.45 (auto). ,v.TuyII sp.park/Z'meer 08'.45 (auto)

IJange Kruisweg/M'dijk .08.00 (auEo). ..

. Kij kduinseslraat - '09.oo (auEo)

. i.: HoutrusEireg .:

. À. Dekenlaan

.t:
'de LENSREWIE'

J'.'!..',.-

- 6'-

»



1 i.14, jan , !9.30 . ..DSO, F1

- 
j an . 09 . 30 r- PosiduiveÍr PI
jan 11..15 jp Gr. ,w. fI .vÀC P3. .
ian .." 11r15'i DSO F10
iàn ":-rs'. oo. .' ciavdrizaiiile sv F5
.i'{ nÉ I .. i;E .r;. j rri. . . - '

v2
Y2,vi
v2
V2

i ë:si
tt. -1ïr. -*;

lr

' ' À''-
. . 

-,. ' 

"' 
.'.. " o'9..'oo .. ," . .i,' '09.00,:

.:.:':'.10.4s....'

.':'l':.,r 1ö'4si r tj'
;".':..: ' tr135 rt:

F
F
F
F

:

2., "'L4314
.4,.. r14
514

B IJ Z.O,N D

thuts
thui!, -,''thuis
thuis
Ehuls

.ER'HE'DEN z-.:.t ::r, 'rir. ' .;;'j , ..,<:, ? s'r
. , ,:,iti.- ií.: r. i:ïc _.::

:. aanwezig vsn,;ds j eugatkornÍniÉsie op zaEerdag 14 januai.!.,:-.
l :í!'ràDy.rÀ.v.d.Donck, E.Kuik, H.ter lrinder-t en .P..v...d.Stee
- lees onderstaande kopy eena.goed.door l_!l 11.;1 ..,id-t] j

,1.11 r ílei ; ')' ; I
n. :, ,' t.. .r.

_- de era-in_ingsti jden .van E3 . t,/m EB en F1 E,/m F5.
- "1,-, -. ritr.i"t tpslog,ai.tt SaouarrÉ.rlrriàí:',:
- Iéès-lde kopy maar eens.
- opsÈèf f ing'ei. ais uetend met uiEzondering van ,' 1 ';

0 IrENS Bl.' mët " IJ.van 'E Klooóter

r-ï -:

' 'i:
.I

O LENS 82 zonder M.Gokkaya (geschorst. vregena niet opkomen)r - .' I ' !,tt'' .. M.Aldca: een:heut. stràtièsei+è, .xr6g-ea; : i .r,'| !.

.- D.Petruc en M.Poot ,., ..,a' 'f ,.
O.lagadeau een helfÈ . sÈrafreserve rrggeug,:,. ,, ]

" onBportief gedrag .op L7 /1-2 .. . .. . .,, .

1D.Elsing Í. - j-. ,., ,i,,r.... .- G.Yildlrim, (geschorsÈ . wegena .niet opkomen)
. - M. Guerrero

À.Rat.taqsingh (geschorst wegens nieE opkomen)
w. Flendriè

.M.Àbarqi en M.Àminin .,. ,., 1 "',. 
tï l.' + {

' r' '"' o r;ENs c3, j izonder
:Í '- ' o rrENs c4 -. :

."';!\-
Í 0 :r,ENs D1': rzonder." 0 LENS rD4 .i . zonder^,
, i0 ,liENS.r 84 ., àonder

0 ]JENS E7 zondeÍ
0 IrENS Eg zonder

). ,. + 0 LENS, F5 met ,,,

AF.GEKEURD oí.N,lET'????

Bij Èwijfelachtig. weer: mogen. de.spelers van DI E/m. F4 vàNtF.08.00,uur: (niet eerder, ..

íanc dan ieeten ríij echÈ nog nieÈs) naar LENS bellen (3661314) en nergens anders heen'of'hun wedstÍijd doorgaaE of nieE. Moet je VOOR 08.00 uur verzamelen". dan 'ziÈ erÍniets i- r
anders op dàn..gewoón Èe komen, De speiers van ai t/m èa die noori ö9.'00 uur inoet.eí '
verzamelen mogen ook nadr ].,EN§ bellen. verzameL.je echter pa8 uÀ 09.00 Jruf : ?et dan de '

'vanaf * 08.30 uur.laEen ze zien vrelke wedst.rijden zijn ,afgekeurd,-' waarb-ij de
Èhuisipelende elfE.alleh .wordén getóond bij afkeuring. Daar deze.zender de afgelast.ingen
u'fsf op teletexE ulEzendÈ - moei.je wel even geduld.'hebben voördat heÈ'beticht 'rr i

Er ís voor heE vernemen van de officiëIe afgetastingen voor'À1 t/m'C4',nóg een--
mogelijkheid . i- . afgelasÈingentelefoon : 06-350.150.90 (50 llJnen) .,,-

SCHADUWPROGRAMMA i
Bij alqehele afkeuring uerken we aèJà weer: éèn àttèrtàtièh progrramra af. we veryrachten
ÀLLE spelérs,en leiders met) bij zichr sporEkleding; .trainingspak, voeÈbal - en sport-,,.
schoéhén.: Er zijn vele alteÏnatieven'denkbaar. zoal§ voeEbal,len in he,E zuidelpark, op,..
het strand. verhard op Kuiek SporÈ, in de zaal-(alleen voor E en F) oE Eoqh ergens e-en
westrijd'spilen op het.'veld.lof op heE, kunsrgras., Gewoon.,overal ' rekening; mee.houden en
komen hooÍ !!!l

" ,-,!t .',,. ' - "t i, .1, . :. J.

4
L2
11
08

1ö
09
09
1)

.30

.00

.45

.00

.00

.00

.30

uur .LENS

uux IJENS
uur' LENSr.È- LENS
iiur . LENS
uuri : IJENS
uur. iIJENS
uufï.' I,ENS

E8 .,i"

Erainen
trainen
Erainen
V R I,',
trainen
Erainen
Efainen
Erainen

12.30
. 11.00
. 08.45

. r.0.00
- 
, 09 .00,

' :,09,. 00
'12 r'30

A1, 81 en 82
c1
c2 'eÍi C3 "Í,i,. '.

C4r "I,,3 .'Í_...._. ; ,

'D1" iri,r E'-r:
D2. D3, 'D4 

" 
.. . r

,EI,: E2;en E4 .t/m
,83 trii' i lt í!' t

uur
uur
uui

uur
uu,r
ug!,
uur

rli-:.l
,: I

09..00: uur. 1'.,LENS "Fl ien, F2 it ' 
'"

10.45 uur .'' LENS F3. F4 en:'85 -:-
!.!l r ,J

w o.E:N,S D A G M I D D A:G K L U B ,rrrrr' voÍigeriweek srond, her, -al' in- de .LBNsrevue-
maiar àei afgelopen dagen bleek maar weer eeds hóe'slecht dè LENSiëvud btiitén-de èigen..

'de LENSREVIIE' ,"- 7 -

;liir,È.:.. ";



, - ', -\_.,1 ; 
.r ! 1.. 

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

weclsErijd gelezen woÍalt. Nog. niemancl heeft zl-dh iÍnmer§ opgegeven om onze J ongs.Èe Jeugd
tè traiien-op de woenÉdagmiàdag en veel apelers stonden op de verkeerde trainlhgsEtjd
oD LENS. Sommige (outlers) zeLfs met boze gezichEen. Toch stond het heel dutde'liJk ln de
ií"1Ëié'rËr'röï;+,;e';;r*èril. óè iraininssttiaen zi5n meÈ insanÍi van àfselopen J ':' j
;;d"s ir Jairiàrr toorcaàn.ais vorgrt , ' ., 

- 
,, - E3 t/rq E8va7 l4.3o.t[n-,15.30.u1ir- '! ' ' - Ft t/m F5 itàn 13.30 t/il:'t4.30 iur

KONTRIBtITIES >>>>>> heE iB 199s eà dat betekent. ook'ddt iéèeièeít, 
-41è,'nièt', \'l il

via een autoEatische overschrijving per bank of ,per giro beÈaaId, deze maènd heE
restbedraq van cte kontiibirtie moeË.óvèrmaken op giro 335711 t.n.v. pennlngmeester LENS

Éè pen ttaàg. NaÈuirrlljk mag u ook'konuani op 'l,uNs beÈaten. De klnderbijslag iB binnen,
àèn gàeae ieden om nu-maar-gelijk de beEalinE te regelen: .'' * ' z"'' ' '-- ' ...i::"À:,'

ELFTALFOT O'S rrr>r, ,ian'd§' volgende teame hebben Ye- nog geen bijdestellingen .

ge"ien .ran de elfratfoEo,sj r,g$É' ai. Sr. BZ;SZ, n3l -en E7-.Íoch 5óU9n de . Ieicterd -àllgmaa-l',
óe foto,s onÈvangen me! u1Èzondering van 83. Bijbestellen kan à.9-'zaterdag bii .ale _i.J-l, -

róiàèi-ar":èaiíekcr1.i,--perfoÉobetaà1d.iietvergeÈenhooi;..... LL. :.- _ , . .a r.l ,u,., . .- ,. i,. r,i-t', '.i-d,+i
J E U G D V -O..8'T B A L D A G E N'>'>r, rian 2r Elm 25 àugiustus organlseert de uqagÈé

Voetbalbonal weer,.de ÈebruiÈelijke voeEbaldagen voor de jeugd van 10 E/n 14 Jqqr:tOiCi
iaar aordE gebruik gèmaakE van de:koÍrlrlexen van Verburch en R^KÀW.,Ue mag zelf,'je 1.r 7
iroorkeut bepa,fen j 'Vóètbailen staat cenEraal in deze vijf dagen en slapen, ontbij Een- -qn

ook dineren doe jéigèwoon Ehui8:" ,Ie.:moet dus oP eigen gelegenheid iedere dag na-aI'hSt,
sDortkomplex komèn, 

-NaEuurIijk 8Èaai' alles ondèr dèskundige begeleidlng. Heb Je, \'"'7'
i'nteressè of wil je meer.wetèn neem dan konEakt op meE de IM en vraag dan naar ,fohàn

"lnÀèriu*. 
(terefóon: ozo-iàiszori. oe priJs ,oo='dere viif voetbardalen ledre4gt.,.;'

Fr:13s,: pei peraoon.. ,Í .c.i."i, ,-.,'-.:1,,.,..-l; 
:.,.,,..i:..., lr. ï,,,,.- ; ;i.-,; 

ri

BLESSURELEED>>>>>>Hecl'gó'atnogbt,eealsnietgoeiinetiraóksandiforEv.an*.IJBNs
À1. croeiproblemen verhinderen hem om Ee yoetballen. Pennls BlBlng van LENS D1 LtÈeft, iii .

fÀet van àen spierecheuring in,.zijn bovenËeen en ook dat betekenÈ even nlèt, sporEen"
.iiór"i-C"àii";ó-;à; È4 i" Ë"i,Cai iànteruoet'*eÈ'zijfilbreiiEuie. Een sebroken ènkel en
eeri scheurtje in zijn boC leverden hem enkele kilo's gips op en voorlopig ntet sPorten.
ilongens vanàf .deze plaatsl heeI ,Íeel sterk-t-e.!n deze -voetballoze periode.'rÍ, i.- . '-; .,..i , --..., I ,.tlà-..::r il- i,- :r;. r.. ,..:* .. i ..-, {.i.{ ;r,r ;

DE S TART V A.[V , í99§. >'r'i..vanaf deze "plék logmaàts de beste wensen voor 1995'! ,'
SporÈief ge"ien.*asl'Aé.sróit. nieÈ Lo best. Èen atgitréIe 'àfkeuriàg dle echtser:a1 cip .. - '-
Éi3aagrmiàaag bekètid wèrd geíaakt via ràdio. kranÈ en 'Iv: Toch sEond'de .telefoon ' ''
róoóglóeiend-op IJÉN§ afgelópen zaÈerdagr mterr. ownsoorG DUs. ;i 'Èr': 'r \ ' ".tr- Hét reserveprogrranuna -stond op het progianf,na, . maar dat.bLeek voor: heel 'veel r
spefers nlét f echE-'aa;trekke1ijk.,.tcèwoon wegblijven (ook. bij À1 en Bl ???) e9 nlotseli4S .
ziek/gebiesseerd zijn (de..echÉe.Íyorden hier niet bedoelal t!t) kwam ieer veelvuldig -',-..-voor. Een slechte aÈarE dus van het seizoen 1995 wanE de trainingen gingen normaal door;
op een' besneeuïd cràiningsveld i'.' ': t ' . ' .':- NaÈUurlijk werden ér odk volèp §neéu-wbd}len' gegooid en aan inzepen ontk-rÍàm oolt .:.,-
nieC ledeieen. I(orEom de spelers diè er waren genoten meE volle teugen. Zo hoorE het
ook, ToE zaterdag. r . ïlI lf, I ïi'l i.n :* i. \ i.:'íi :- l.i '.i ".

- Afgelopèil zaÈerdag was de gelegenheid om eens een keer lekker te sneeuvrtrall]9n. - .- '..-

Volgéns èns was er. Íets.Èe weinig. animo i. maar toch. een.gÉoot kompliment voor die,t.rai- .

neró,/leiders, 'ouders en spelers die -er !rql:Íraren..' .' t-i ,?,: .'r . : - .i
- ÀIleS àfgélasc sni *iJ vÀn de redaktsie daÍl maar. denken datier.dan.geen v:e{slagen i- , -
binnenkomei. vreemd, wànt er waren wel heel waE zaaLvoetbaLtournooien en kijk, op heE-. 

r

eersEe gezicht GBEN VBRSIÀGEN, Maar wij hadden nieE gerekend op 'HET OOGi. Dom. wanE

die 1e àolàgzàmerh-aïd" oÍeià1. en aIEi jd aanwezlg voor rrENS D2 . . , ."; f, Í.'- : i, "'-. ' ., i' -- r 1 i r':t "de .redaktie Í tll

.Tonqens, Trainer, Oudèrs en aIle Leden en familieleden van LBNS. allereerst de beaEe en 1'
sóoitieve wensen voor.1995 van u inmiddéts bekendé veï§laggever trHET OOGí.'Helaaa moesE
iÈ wegene zlekte versEek laten gaan, maar dan heb'.ik altijd nog heE TVBRITENGDE OOG en i. '

OOn. én kwam er: ,zódoende .'achEer dat het heldaa afgekeurd waE. Br.zat du§-nieEs anders..:q
óp aurr "óoi nèi.eerst dit'jaar een trainlngs- +n ftaats vani een .voetbalparEtj !-...' '' -f
sielen. ook PieE.$ias verhihderd en dus nam, Hard ter r,inden de training m9! Jultle :
géwoon even mee.-i.ru11ie hebben getraind, Eegen de spelers van E3'.en:'(naar lk he.b gehoord
lopen dol1en) '§oéd je best. gedaan. Klasse Harry t 'fongens -de- kan8.bést,aat dat er j ! ..'
aai:gtaande zatérdaE weer niet. gevoetbald word wegene veldomeÈandigheden, bedenk echEer
wel dat. de wedstsrijden ingehaald worden dus bIiJf schefp'trai4en, z-odaÈ aLs ,Ju.I-lie- ueer .

voetballen de' owerwinning kan woiden binnen gehaald. .succEs. -..} - i . r,..,-i, ffiJ 999..

í- + : r,i!l

- 8 - '* uusnewe'
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vaak vraag je je af^hoe de of f iciëIè -;: :i..

naam is vàn- voétoatvérenigingen,i wanË : '

veel bèdienen zich van aiÉorÉihgen. t-' ; r...'
'ÀIs U dàn denkÈ dat feaen de volledige
naam van hun club weEeÍi dan kómt u bij- r

nayiaag Éedrogen uiÈ. Men i,reèc iret' !-.
echc niet. - .: ' !''

. ,,.' .. l! l'De afkort,ing vah onze vereniging die :

weeE naÈuurlijk iedereen crèl,''dat
staaÈ buiEen kijf (??). Toéh.rede voor
de redakt.le om eens op zoek Ee gaan
naar de uerkelijke namen van enkete ur'
clube. . j)."- .. 

_

sóÍmige íaàen.àijn àeer di:iitelijk '-'
(Schevèningen,' Loosduinen) , màar,bij '
sommige'moeE Je we1 even ZoeEen enpuzzelen;. :' .. .-, :.,

WHAT'S.IN A NAME

rí.. _,: ,..r'
Zo beEekenÈ TONEGIDO :'Eot.-oils genoe- i.
gen is dit opgegerichÈ en HBS'staaE ,

íoor : Houdt- Éràef Stand (braefr heeft. I

hier' de beteki:nis'vdn moedig\dàpper)^ .' 'r
wrK = Ílillen Is Kunnen, cèriiir:àe 1'.. i
IeEEers I,VP staan vooÍ yoeÈbalvereni- -.
ging Pancratsius (in de volksmond vrerd
deze naam vroeger verbagEerd tsoE Vul-
ti8 Van'Pastoor). WGZ beEekenE gewoon
voeEbalverenlng Gelukvogele Zwi jn-
drechE .

, a: 
'

Toen vrij zo--be2ig óaren nààdtin, we op-
eens. de smaak Ee Dakken en de-leden-
Iijbc werd ei bij-gehàald; nu inaar ''
zoeken naar namen. 

.. .;.
Bij besEudering van de lijst stuiÈ men
op leuke dingen.

?

Zo zíjít eï beroepen -(Bakker)" :.provln-- .:cies, inwonèrri' (Brabander; zeeusr; '11 .ir 1

spaans) - eten en drinken (Ham, spek,
SÈa) - vervoermidalelen, kleuren of.', .ir^
,rivieren (FieEs,' Bruin, Rijn)'. :'
'ook gronqstotièn ontbreken niet. (xie-t"-
ij, 5teen, coolen) e;. waE d-actrc u van '

bóroepen (schuurman, timmermàh{s}, . '.
Visser) . TensloÈt.e kan je, zuur of vro-
lijk kijken.
$EÀT'S (elgenltjk) XII À NÀl[E -? E-igen-;
Iijk niet.s, waÍit. heE zijn naÍnen die - '

, allemaal- maar één ding gemeen hebben'--;
en dat ia heÈ voetbal.i,

LENS
(

r !, 1,i,. ! l
Aldim6.À trhalfiirtl
Pf, ftla!
R!0!!1§h!n,lg
25€2 cÍ{ 0.n H.!f
ToL 070 3{B 54 '18

f'- :.
S[g-s!E!c!!q

,ssihia íïdg' '

Slniom rldíoElbd
wll.. xo!eorhodr
r* 070 301:a 74
" ii 1'1-'1

sonior.n àlÈdll
J.C. Hun

Tdi (0101 30, 00 0,

{I9.: ii{drid,hs
- LJ"tt. rÀn dsr St.lit- Í* 1070 3si 0l 6{

..,,, -.
Srhrriitri redrltb :

;cÏ Mtrnt"c
'Ieh (O0l 321 §2 85

I r) 11,t__ ', . r, ,

&!E!ciE!-E&[4!
G. ({!0ín![
T.L: (017{0 l2m2

sfoil$RzÀxt:',., .. Íh cht vm t00:
J. Y.d. lllble

'. . " r,!.r, ÍrL: l0?0 329 35 25

:! i: .vrig: "
r, G.J. v.n dr Xl4

;.4 -1 . Í.L l0l l, lsll0-t-,.r
j:ri r' lIEIq-Es-[urEE

mw L Yrr da 8E!
IoL t0701 326 80 74

, 'ir Essc4ël!!@ " ",
. i vrEltra

{: gr - j?,!1. 1

TBÀIiIENS- 
P' Bcr

*.,.,i. r*,loq sÀ m s2 '
lL vrl Het.,on

T.L orq 8l 32 3l

sAuEISIELLltG

Vofrrilli i
J.C CÉllt

t L Oiq 304 t0 7{

sb4gitli"' :'r
P.t- Èro ' i*i I
T.l.: (0r0 303 64 18

. tit :: 't- Eu. u"a,ro

. T.L: Orq 348 l0 Sg

ETSIUUE

i. j.

I!.i'
P.J.U. v![ doll.§60! .

Í* 07q 307 0l 54

'20 Piinóiríieostg :

F.Vrarín' '

TaL: lÍ)7O 307 08 30

ICffiElll ce l(LUBGE80(frtl' .
Hrq*hrn 8í10

Td: 0?q 308 ll t4
a , è r;'r

l@nEsrtE'
GJ. irí dr l0oi
Td: l{ll7lE lslrtg

rcxmllultc tErAtFtG
Poítul : g167ll

RÀ80ö!rt i l2{924228

t

i '':: -; 
' ','-VÀNDEREDAKTIE',' - -a(&

: xÍ;ffi l,H,Jf 
.# Ït'ï :ï 

ri:+r'MÍnP
. fu : (070 367 88 02 tlrl t|tlmd!! 17.00 3q1 .s, :'.

'r ,- lsr. - i,1
ïFthlo8 Iot D!ud!!.v!hd no!!§l I

ITTTB§IE ITIIIYTRITRMTIT{ I(OPIJ :

. !iíd.c m.001{r h ilt ttutíEloqu

h ,i uw redakEie

Ae LENSREWE' f-



:!- .i-.: ili# i"ïi]..'t ':l.-qi.

Vcrn HaL- llezsEUUT... "Í 11,.-,L - r

-ai..

Onderstaand qeven wij u I eetr .overzichE van de besÈuurlijke 'brganiedgi'e van de club''op
àiÈ *o*.rrt. Éet nieuwe besEuut heeft onlangs de Eaken over de bestuursleden verdeeld en
ààn in"e"È"risatie gémaaki van de Bamenstel.Iing van de.commisliep. Xqt.is. belangrijk
daE u onthoudt wie voor welk taakgebied aan8preekbaar is, zodat u meÈ uw opmerkingen.
suggesties,, klachEen e.d. 'altijd qe jqiste* peraoon benadert. Tefefoonnurnmers van de
beEtuursfeden en contacEpersorién doi"de óo-nunissiés' vindt. u in dd iolbf'oÀ'oD paginà''l
van de revàejilrí.r, :'* thl , ' - t i:-"'rï 

'- 
' .'. 

,_.:ir - 
,{ "^F::i;

BESfiII'R
alaap ,Cglpa: vooizitÉei.
Fr€d GreEs ! .a emeen

!'
':ttg secretaris, teven conEacÈpersoon voor1.de realacÈle.s.

cerarfl vid. 'K1eJ.J: penÍl ingmeesEèr, Eëvens, kont,aktpersoon :voor de barcoÍÍm
ggie en toEo- loEtocommissie:

i6sie ( i. s.m.

FraDk VèèrEn §peciadl belast met. de bar-financiën.
PauI v.d.st€ st,meÈ jeugalvoetbal en veranEwoordeli jk voor materia,al.
Igil Eèljnen: s E.iak. de zorg voor de ' accoÍrnodat re.
w:lE Kouvr€[hovea behoorE formeel nieÈ meer Èot het besÈUur. 'maar zal in ieder geval EoE I

heE einde vap di! aeizoen een gedeelte,..van zlJn caak in het vorige be6tuur (conEactper-
soon voor de selektie zondag-aen ióien)'bfij ven uitoefenen: "Hij staat wat diE betreft ln
naUw contacE $et PauI .d SEeen in het bestuur '

:, - ,r .i

íal ri'(

col,ÍtcssrEs
Ben Osse(nfrcè:l,8Nsi), iraE IIah (Eecrl zatserdag).gEEr,oreEco@1.61c: wiÍn KouÈenhoven (secr. zandag) ,

org_arL 6aÈ1,6 op zoDdag: Bert vierLing, Viicent Blom en Ferry Bakhuija.
Hods olokEIè: Rob Pi lon.
J6uE

Err.Jdó6cEot.E16 zoudagE
dloolmL6BLe:PauI v. d. steen (Becr. ) ,lrrnold v.d.Donck,Auud vereeckè[,

RèdacÈlc: À.I.bert Miltenburg (6ecr.), cée8 À1È lng. .'r.
ÍIilLeng, Irou de Boef,.verlorgtug 't BNs;ovu6: Tinira v. 'zilfhóuE, Joop

Barcc'lEnl,oEio: Jan Heins, Àndré xÍol, Inge v,d. Berg, MartiDe vereeèkèn.
Ioto-1otEo: Gerard xemperman (secr.), Fians Di6sè1dorP, Gerard v.'heeaen. (!gpoEsor-cotrE!1,6sLo: HanE v,d; ,Kleii,

Lu.bbe .

Arthur de Groot .
I

2e penningme

club vaD 100:''Oohn v. d.

estei), sponsorcoxÍÍni-:. 2é pennihgqeesEer,
6a: commigsatis, bela
commissarïs', meE'a}

Ediin Kuik, Ha!rie 'cl; ii"a.'
N. de GrooÈ, ,roop IIe ijaen

FIEaEcIóto qölDls ÈEatl'o: Ruud vèreèekèn
goDErlbuEi6-aahlDl,eÈrBtic: Martin Reuver. ' I ..... ., i

Rq6oo@16s1€: RoDald BergeDhenegàuwen, ceeE veldilrk. .u.i Í rn, r rt';.':t. '
EveletÀ6aÈoDc@rlaslc: in ?pti"n:lig . 

.. : '.

Daarnaast zLin er natsuurliJk noq vele menaen bezig in de vereniging dlè regclnatig bardlètiÉÈen
draaien, 1elàer zijn van eèn eliÈaL, wedgtrijdeD fluiten, , Crainingen geven, festivlEciten ''
oig"rrieèr"r,. "rlgo 

-zo 
.maa! door. -Jrr :'- -: - i t 'r' &'i '' 

' 
'

è"Í"í.fig=f"".hiËi"" w" op het ogeDlrlik over een behoorlijk aaneal vriJwlllLgerg, zonder -wiene
iIiàiiiiit"à-"";';;;;igfis-;, .Ëo.""i nieÈ kan draaieD. ioch kunnen wà zekei nog aalvurrir.rs .

jebruiken, -Moche u í;lcéreÉge hebbèB oÍn iet6 in de club te'gaan.doèir, daR kunt zlch eltijd:: r"
àanrnelden bij de algemeen BecreuariÈ. '--: ' 1 I i:, : - -' --. '.
oi i.r.àÈi""ór.iesi; heefÈ nog wat tsoezclgingcn gekregèn vaD ruenoetl die zieb bèreid hebben
ver.klaard een f,unctsic'in de vércnlging: t--gaan vervullen' BiErenkgrÈ ïordÈ hiEr verder"mee.-' .
;;;;;;Ë;;. 

-Ë.iÈ-'àiË-1.i.a"" É"Ë-iiiÍ,iÉii,g: Ín bovenetaande f óriÍqÈ+e, da.n zulrcn *" " *11,e,J.'.7inlichÈen. \., , -L : ,., , r. ; i .! ''tr r i[ "] t' Ft:: r:rït'tlï

HeC beseuur - ) -.' ;,. l. .J

L E D E N:M U r"A ri E,§'D Eè EM B E R- lggt'.tr'.', ..;,;..,]i i'.:r;,:,. .,'; : ;

Nieuwe leden:
,Ari-E-M-:-".d." Hoek, sEzo.- 2a-ar-L964, vlierbooEEcraaÈ L67, 2564 BG .Den Eaag
2514 R.P. vori ovèn, sBzo,-28-01ji955, DÍereDselaan 108,' 2573'NK' Den Eaag bel; 3544L42
2690 L.E.. sendar, À, .!7-o6'Lg7s, VeenendaaLkado 391' 2547 ÀE . D-èn. gaag-.,ÈeI- 3299989
r+rr o.a. ihohàmacheun.' r, oe-io:Ísee; ríölvenraqéis7, 2544 vil . Dei1"t{aaí tel.r 3212598
àaii À. hch;rad, F, o1.o8'-1i46, vrcderuEtlaan 8.Íi 2543. sL DeF.lIEeS.'È+.. ,3.2L23a9
3413 M,. Àbargi'; F, 05-06-198?, Hoogbuurlo§traag e2, 2573 Hz Den Haag Ee!. 3621-977
3414 M.T. .uruInin, f, 01-07-1988, Nieuwe t':ol6t raab' 2+a, 2512 DD Dèn Haag tel.. 3108159

Àdie6 Hiiziqinq: 
----:.,-. 

i r - 
'--,", 

. l.*. .'- rr,lrí]- :ii 
l,;..;ïï.

0441 J.M. Reuver lrordc smaragd 7,,.265r Fz i BèrkèL en Rodcnrijs tel." o1ÏC1:15935 :'"'i' tu:r-'
2825.R.M. Reuver'wordt. smàrala 7. 265L' Rz Berkel èn Rodenrijg ÈeI. 01891-15936
àóio v.e. Reuvei toidÈ snarald t, zést az Bèrkcl en RodeDrijs.tà1..0189i:15936r :

308? R. KeraEen vordt Q.À. NederpelsÈraaC 5s, 2552 HE Den Haag
3244J.F..,anaerrwordÈMldden8Èède161,2543TGDenIIaagr..,,1.',b..1i''.:l1

ffi'c:í:'íc,oL- 30,13 D. Petruc 33?'1 $I.s. Flendriè .
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' kontaktpersonen .: -
. "r algèa€€E : Inge van der Berg & Àndré, Kro]. ,- ,.:,.- 

.

zaterdag -' !.MarEine vereecken - ,o8dag : .In§d vah der aer§ 14§rJííl 'l

-*l tr.rïi". -. - .. - È .
'"'" t"t B.lA'i B -O'O S T E R zateralag 21 januari :

f.:1 .:,till', :' i :: l?it,fJ

09.00 uur
11: O0 uur
13.00 uur

. iloop de Roocle
. . ;'?; r-. 'Marianneièn ïnge

r.....'. AsÈrid
Henk, "'Paula en de heer Peeters
. . .:,. . . .;.. . rIan

'!

op.enen

töt. sluiting

openen

i.- L
i .,

.fan.

'BARRO O ST ER zor.das 22 J anuari

11.00 uur
13. 00 uur

Henk.
. .'-'Joctl) de Roode en Tinus

Achmed Bouali, Peter en EI van Fesaem
Rina BruysÈens, ,Rein Heiclel,

..," lenk ,líuh.I- en Tinie P-ronk
._ Inge en LeentoE sluiting

L

!'BINNENG EVLO.G EN BERICHT,EN : "

-ll
., GEPAKT-an GEPLAKI >>>>>>^ het ' diàà45è van vorige.irèek heèf' voor hijel wat commotie geiorgcl'bij onze kranÈjësploeg. 

- (veeI
i, . i: " -: .. .: geplak en een adverEeerder die daar ook nièÈ zo blij mee vras)'.

atgelopeir zaterdaglrnidd-aj kwam dan ook The Big Krant.jesbose hirnself rbriezènd' het
reàattiehot binnéilópèn-en vertelde fijntjes-dàÈ, als wti meq nog eens zo'n geinEje
k!,ramen we diE zelf màar moeeten gaan vèrzorgen. Nadat lre een en-ander uiEgelegÍd haddin,
hopen we maar dat deze redaktie-aktie tot heE beoogde aucces heefÈ ge1eid. i
Hierbij willen wij onze ,daad" onderbouvren meÈ het volgende; dit soort 'akEiea zullen
eij NooIT doen a1s wlJ ons nieE geruggesteund weten van een. fanEasEische. floenadagoch- -

ueidploeg die er voor- st.aat. !t vérgeÍ5k het maar met het voètÈa:, t:-tËrs 'je'*éeC.à;it "3eeen solide achEerhoede en sluitpost, (keeper) hebt kan je als middenvelder soms een

-r'-sleekje laten vaIIen, v.w.b de àdverEeerder .ging de gedacht.e uit. daE men heÈ 9raadje
zou opnemen en auÈomatisch even de naam àou lezen (daar gàEit heu tensloEte ook om) . Hoé'
hec oók zei, in ieder gevaL heeft. de Ploeg dë draad vaak opgeP.ÀICI. en,GEPIrlxÍ. en.qij,'
wij .,... belovqn- beÈe.-schap. '': '- "'-',. "DE -IEDÀI(TIE

BETERSCHA; rrtrrr krantiesploeg en beterschap; zo Fomen we bij heE wolgqnde onder-
werp, want de sEil1e hard Íverkendé krachE van deze ploeg LOU DE BOER ls opgeqomen in
het westeinde ziekehhuis (11e eEagé, kamer 70) en heeft..een opeÍaÈ1e (heuprenovat.ie)
ondèrgaan. wij wehsen hem beEerschap en een spoedige . hersteL toe. BinnenkorE hopen lrij
hem huppelend op ons complex te mogen begroet.en. DE WOENSDÀGOCHTBNDCI,T'B . EN REDÀXTIE. ;..

DE REDÀKTIE
r. I l,) i.)' i)". iri

)t !

HET MATJE >>>>>> wat ook voor veel 'opschudding' zorgde was ÍheE sÈukje bijr'/heE:r
barnieuws van B. BAR-RETJE. Terwijl veel mensen wat ;gèpikeerdo waren dat Zij' er niet
bij sEonden, vonden andère het. niét ào geslaagd dat zij:wel genoemd werdei'r. WiJ'hebben
de heer,B. op heE matje geroepen en deze zaak grondlg doorgesproken, deze,gaf ong te
kennen daE het. nieE ln de bedoeling lag om mensen in een kwaa:al 'alaglichE-' t.ë zeËten, maar
het een constaEering was van éën gèwonè gevloontse. Na heE gesprek ltet hij zijn pen'
achÈer bij de redaktle met de'mededeling dat hij nieE zo snel een wilg kon, vinden en
nam Eerloops het maEje mee. .ll-. 

,:.

KLAVERJ..4 SSE/V en'. JOKEREN >>>>i> op,weler verzoek
hebben wij weer -wieI 'awonden gepland. ï.v.:
NoEeerE u vasE de volgende vrl,Jdage!:

. 24 f€bruar.ll 
_ 
3 tr'' 24 Íoaalt, 7 aPtll .. . :

Àanvang v-an de,,avonde4:, 20.00 uur t\
.]AN HAM EN JOS WITTING

'do L4tISRE1r,1.íE' - 3 -
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Voor t€|oÍoonnummers: zia de colofon op pag. 1

ZONDAG,SE,N,IOREN'
-,. -.,l. ,fictbth

UITSLAGEN
Ja.nuart 1995
. - r,ENS 1 . ..
:.. --: , ÀÍJPH. BOYS 2

- IrENS 3 .,
- VOORBURG 5
- VREDENBURCH 5
- I,ENS 6
- IJENS 7 . . .'
- _;.]J.ENS I ..

YonderYelde
'tVeelrtl'è

#.**r**
VERHUIZERS

;-,
ZinkwerJ2T
2544 EC Den Hoag
Tel.:07Èi663134
F.oi:,070-3675191'

Zoetermeer
Tel.: 07*610233

r(i -. ;- ,Ír í

É 'i..,-r

.,i

_ii:r--

l -1 \

:,. . il
tt. j'.; ;1 - :'

. - :zondag:t1s
,i s.,J.c. 1
, ' LENS 2:-.. .

r, , RKÀW 3-

b
-1

3
I
6

's
2

0

2
3
5
3
3

LENS 4
],ENS 5
wP4
wP 5'
yvB. 7

s.ré t'- r,sgs r ro-o)
" N-en.eangal'zware Erainlngen en een, perfecu traiilingskaÍnp begon Í,ENs 1 afgelopen
. ,ànaao zóriOer Niels -Schuurman,. Brian- Linger, Brian Brunings _en Ricard€ Tet.Eero aan de

zwàià-*reastrijd tegen nummer drle siIC. LENS nam direkE heE inlEiaElef zonder echE
àevaarlilk Ee dordén. Het werdedigende deet stak deze keer voorEreffelijk tn elkaar en
à"", frua- fret, aanvallende gedeelEe treEer van moeten- profiEeren. Helaas wa9 diÈ vandaag
,iEi àr" derbidè waardàoi:er te1 ueinig kansén'. oht'stoirdèn mede doordaÈ SJC éen echEe

"ïi"uËËróàg-ËrèeÈl-àiè-"eàrai 
mer neóen spererg achuer de baL.bréef ..'KoTqom .moeili jk

. rÀ""" tè ,oéCbalten en bovendien heel-goeÖ oppas§en voor de codíEers en"d-àt,werd
p_eifekt. .ge-daan: In.de IaatEEe minuut.scoorde SiIc,:bijna Ítgg ln:een scrimmage. maar qe 

-àintenaeliàq was eén Eerechte uiEslad voor beiqe ploegeri, Jammer was heE daE een aantaL
àoelers ií ae slot.fa'8e weer nadrukkelijk in de fout ging.' ..:
iË.-à*óu op eèn veider goed gecliscipliÀeerd gespeelde wedsErijd. zondag aIIe concenÈra-
Eiè.à.ur oi treu spèI en-dan iekenen sre weer eens op een overwlnniÍig. IJeE echte wel

. ttèèr óóèo--op hun i:unirher 13. succesl - ' ^,.,',.,,.' ,';.":.] '.;' t'l''. '.

sen -toe-"chJu*e.'.

, WEDSTRIJDPROGRAMMA .
L

uit wedstiidloouhor slcharïsrechÍcr valdffi

. =dÍ4"à 22 iJ"ïGii) rggó": ,.-'Í._.lr.,r '-', .t

14.00 LENS 1
10.30 r,BNs 2

-r,BNSr 3--' ' '-VRI.I .
.LENS- 4' . i.i..:'- --'.: HBS 7
ItENS 5 ' . .. ','jr-: ., '- ' wc 7 .

- sJc 1
- GDS 2

. L0L2/í2L

. ]-097 /62r

;.. . 3150/5?1r.
,. -3138 /s5 9.. .3100/s61 '

. . .4449 /626

. 4s09 / 549

GoveiÈ - ' .
schiÍnmeI
. *.:1j"..È

,. iI.
.K.

:n
-.n

n
n
J
n
n

1
1

3
2

";. .' ..i *-r

11r0
,.+ t 3:0-r?ii.ó

14.0
btJr

:r, 14 .0
.1,2 -'O

6,
7
I
1
z

0
0

0
0
a
0
0

0"11

VERBITRCH 4 .. - ,JBNS
vriRBLrRcH.'B ': . '. .r'': n' trENs
RÀVÀ 7 - ÍJENS

1geha16. afksurt[g .. ' , -"'
DSO 1''.- . !::1 ',i,..: .ILÉNS ,.. . lrrlJnoscnàppert jk'

-'. .. vribndschappeltj k -'

' l:tr'; "'-- -.\..vÉtendsch'aÉpeIij k
vriendschappellj k

. .'.1o6i/s+3

. .. 3145/57r
!, .' 3739 /569
:{rr" 3io3/561
. 4452/626
. 4sLL/649

l lii

)' '.- I .! ,. 'r'
'dlng,llg 2{ J sluaÍt- 1995,"
20.1s ToNEGID9 l,r. .. -.:. r,

, 18 .30. TONEqTDO 3 .i.-. . - ...

i t if:'i {i 'i-i

_, .-) í '15 , ,

I,ENS 1 ....'
I,ENS 9 ,.. .

il :f'1 , t

,,ri:. ,.i
.1aj :i...ir

zontiag 29 JaruarL 1995
14.00 vros I ..-.
10.39.,"V. C:S. 

" 
Z '. !'.

11.00,LENS.3',.*
.-'10r0G-PÀRÀÀTr3' . . .
':t 10 . Ó'0- coNcoRDrÀ 4 . .',ii:oo LÀrs 6: '2

1r;00.ÍJE§s. 7; .
13 .00 .r,ENs': 8:

-;t:.fr*,**,

1
3
2
3

n
n
n
n
n

I.
Í
M
q
n.
n
n
n

.. verbeek . ^.(. -sytces ' 1 .' :à

.. Flandèrhij n

;r:

-i, 'i r.J.,:È,Ii r ,':

H.v.v.2
Í,ENS 4
I,ENS 

'5
VEIlo 8
RÀVÀ 5
VEIO 18

,1

I'

i,'

1



. i rq^!?:.tftí,u-.!
dtssdag .3l..Jaruait 1995 :
19.30 r,ENS 2 .... - wc2

g;).1;-ï1-.i í.T! r*ïa
i. -,1;;,.,i

Kèlzer'l

F r:: 'ii?atl

liz-r
!i. v ï

o

.,.. .:r:.i., ttaining
.i;, ,. 

= ".;".,"DÉ 
'rr ,.r.-

O,P.STELLINGEN
1 lENSrf1'aElÍÍr,.3r.i..,'r,,:..:

LEI!S'-4 iÈ-lm-.7 s,. - 3

!N§,_9..i 1-r1 ..,., Ír ..,i
' '.1 r:1

AFSCHRIJVEN >>>>>> LBNS 4
IjENS 5
I,ENS 6
b-q.q.''" LsÍs-z

' ' ;' ,t:'li i r IJBNS .8

érenutiasrriJd " àiiL.I w;'

níet geselskteerden: elke dondedr$149-0-.lltt1,;Íic): ritiir.ïil !.. . ,

i.,:, '. 
.i1 ; , r. .-. :- r ,:.i nglr :..u l,rr j ,1,;;i::i o A rli::-í;;ïrrli!

,:l r

cror.dE..dooÍ." de trainer samgnges-tgld ,i .i pr. ; 1 ,ri.i,itr:..r.1
als vorige weèk
a1s- bekenq = (verzamelen 1.00u uur .vöèr ,$aly-Af9 pji.l^jj,,

.Lr oL( I
." t'1

À
rl
s
R

.G

.R

. ale Groot. , r.'f i;1", :32stsso

. Heijnen ..- tef : 3461088 ..- de Nennie Èel. :.3935936

. wasserman Èer':''079-5129§5i rr. lilrl.

., iDnlitesEelm'! t],]É È€i],ï:, 018 91 j 179431 i J'i-,' l

. Vermaatr .'ir L-',: E-eI: : ;32'1238_2;;;.1 :.; r. -'i.l.4l

konÈatEp er_8.o@ 
. 

gTl"te+. ï"ïq."s
-l.t ,1,,-," - i '-\i\:

V A N D E T E R R E I N.E N. :,',7i:í' -'i'r?.;
'Àrckelweg 20, Poeldijk. tel. 01749-46136.
zuiderpark, 2e gedeelÈe, tel. 3887425

i í;.t.. , t.. ,., -Ji..1il'1,-:3:r,l 1r '..';',t.;.i'Jt,

'rr . 'Il ïr.:l ;1t_,,1;lb :È' .i
:.*. , 

" 
lti ,r. ,:: ! .-. iJrA!:::LIGGING

VERBURCH . .'..':

RÀVÀ :

i J.{.ïr.'Jt.

LA.N'G §::2E, SPOFTE N:. VAN D E..ZM - LA D"DE.R .

.ITBNS 1 '.

I,ENS 2
BhAITW ZWÀRT 1"q
PGS3. 2

- . , :,.- 4 ,t.
fi

i.itd

{l'
WEDSTRIJDPROGRAMMA

. I.':
tiid thuis uit *àlmuinrl*r:" : ;ëheidh
zateralag 21 Jaruarl 1995
14,30 LENS 1'..;--:. 'r'

1L.45LENS2,.. . i

zaEerdag 28 Ja[uart 1995

14.30 Vitesse DEIrf-f 7
H
T

: GDÀ" 1
, DORR 3

.r.-LENS, 1
I,ENS 2

. ' 1o2sl006

. 1055/012
. Moolman
.R. Day

.-r
.M,,. 9

,i

1
3

--in.t,veld
.N. ían' Dijk f5:

r\

a ,.

.
bJ.J r afketirtug: vorplLcht tralDer @ 1L.00 uur

-* r.,i I Í,.. .
A F"S.C H RIJ V ENt,;>>>> I IrENS 1: P. Kro1,,,i,; "{ \, " LENS 2: B. v.d,

' t Li.. ., .

SENIO,REN ZAAL^

teI. ' 3235507
Nouland, te1. 01718 '- 34523.t,

t I t"i: l,-

6

3
6i, - OL,WEO 2 , ','-: 7',, -

- HONSELERSD]3. 2

14:. il
UITSI,A,GEN

AALPROGRAMMA

IJENS 1
LENS 2

- t' ir._1 riljl C

, -, r):.j,
'i. - Àrir'.ii-

tfrd ,hrtls' . zDd,ir
.11 

'',

r-. lla.sse stheirlqechtàraltrum

vrlJ. 20.01 2rÍ5
YaíJ .- 27'.01 20 j 00

_, ,1 .É. .20:45

EaaD. 30.01 19 .45
dlas. 31;01, 21:30

ENS
ENS
BNS

-I,
-L

L
RKDEO
SIIPTT

1
1

- . ENGELSMÀN 1
- QUrNl'rrS 4
- ',NOORDZEE 4
. l IJENS 1Í
- LrENS .2r

r , .aI
9s3lR1C
9s3lRlC
963 /P2C
9s3./R1C
963 /RzC

, gCKENBURG

I OR;ANJEPIE IN
,.ORÀN.]EPIlEIN
. RKDEO i. .
HOUTRUST .

Ai-a

E. v. Maanen
eigen
eigen
elgen
eigen

2
7
5'

,'dà La8nÉws '. 5 -



t U Ií@ VAN HET JEUGDFRONT
,:: .: ril

ALGEMEEN KONTAKtiTEÉëöOru en*,,) '-'.:ííh a!jÍ; :'" i1i6-4;i11 ,i1";1 ..,-' 'ii; '!:'-
HooÍdlàíder A/B jcugd: Paul van den Steen, ChopinstÍ€at 103, 2551 SV Den Haag, ,ïl 

Sqrr.ir;ïn
Hoofdlèid6Í

HooÍdleideÍ

C-ieugd: Arnbld van der Donck ir

lelefoon- 
397.65.32 -. - .' D-iougd: Edwin Kuik

.;, ; .,,. teloÍoon 367.73.00... i
it t'r'. ,' - lt I

I Hoofdleider'' " E-jeugd:

HooÍdlèidèr F-ieugd:

Ruud Voreecken
telefoon 391'.O4.89
Harry teÍ Linden"
tlgr-".o9 

19,1191 ;a9 : l r,I

Àrbatton ,olr aà weaitriiaeri: j ", 1 ; .:,,; :' 
-:rr'

zo snel rho'öelijk, doch uitsrlÍk de avond voor de wedstrild, tussen 18.oo en I9.@ uur, bii de desbetref' .,'
i.nà" tràotàf.iifËr.'lh uiteistó nood nog op de da§ van de wedstrijd,op LENS, teleÍoon 366.13.14- -r'
(zaterdags vaiaÍ 8.@ qur.en dooideweeks + 30 minuten, 97 lel eerder,,ltoor verzamehijdl

Afbcflcn traininoen:. r 4s minuièn vooiaanvang Van de training, afeen ïÉ rciuS, tétetooí àoo.ï s.ih " '"
Vrcqen/oÍoblcmon :.bel in eerste instantio do hoofdleider.bpl !', i.'.'- Ï .' i', r-, O

--,-.--.--.--!

WEDSTRUDPBOGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

-\ -i ) §am|klEIVS rr rdftà,

i.n
lan
Janjan
jan
jen
jan
jan
jan
jan
jan
Janjan
jan
Jan
Jan
Janjan
jan
jan
Janjan
jan
jan
jan
jan
j_an

2t
2L
2r.
2r'.
2t'
2t.
21
')a
2L
23
2L
2L
ZL
23
2L
23
2t
2L
2r
2!
2r
2L
2L
2I
2L
2r
2L

,',ÍiÀt.'
s ii;_
B 2 'Yc 1-'
c'?.1:
C'3-:-
c4

,?,1-.

D2

D.3
D'4
E1

E2

21', j an 12.30
12.00
14 .45
13 .00
11-00
09 .30
14.45
11 .00

' iz'.'r s
10 .30
17. 00'10.00'

. 09.30
10.00

10 .00

13.00.
11 .00
09.00
09.00
11.00 q
10.00
09 .30
13 .00

* 11 .15
11.15-
09.30

wc À1 Ehuis
Blauw Zwart. 81' . uiÈ .
ODB 91 .'. :. : Ehuis
RvC CI uits .
velo C2 .. thuis
Monster C2 . thuÍs
GravenzaÍrde C5 . thuis
Excelsior Dl . (vr) uit'SJC br voo'rwedstrijdhuis
BMT D1 uit.
LENS E-cornbinatie Ehuis
Gr. Íflr vÀc 'D2 iric
Laakkwartier D4 Ehuis
Wassenaar E1 uiE .
. . . ''zrE roPY.oEFEsEN oP

vredenburch 82 uiE
. . . ZIE, XOPY OEFE§EN- OP

Concordia, EI (vr) Ehuis
iluventas 81 . . r.ruiE l.'
Blauw ZsrarE E3 uit
DÍe hagh'e.E3.' .:. .. uit ..
velo E5i. . . .'. , uic .
JuvenÈas E2 . uiE .
vcs F1
Tonegido F3
MonaEer -F3 -

MonsEer F5
Die Ea.ghe 

. 
M1

Ehuis
Ehuis

" thuis
thuis
thuis

v 1, . . . . 11.30
dr. MansvelEkade/Íl' naar J 10. 15 , (auEo),: t

v2 -.. -' 14'.15 '

. sp.park Pr. .Irene 11.45 (auEo)
v1.... 10.15
v 3, .-. ..Éi .'.J:09..45ir,.eil._t.l;
v3 ... 14.15

. woudestein/R' dam 09.30 (auto)
'v1... . 11.30. -.... "'ttHengelolaan 09.30
v 2'. . .,.t1;16.30'., 1-r. !i

. BdufE$reg/w' naar . 08.45 (auto)
v1. . 09.00'

. Kerkehout.,/w' naar 08.45 (auco)
GROOI rrELD .i.'r. ... ,1.ïi :,; t t,))n'
... vreAeiqburchweg . 09'.00 (auEo);;
GROOI VELD .r '. i:-+ : t' l.(. '

v2.... 12.30
i .Huis Èe landeIàarr ..' r10.00. (auEq)
dr:.Mansveltkade/W' naar 07.45 (auto)
. ., Ockenbursh.'.. ' .; r,0.8.:q0..(auto),'.
,.i. , Noord$reg 10.00 (auto)
. Huis Ee Landelaan 09.00 (auto)

. 09.00'. r12:30r,r*.. ^

. . .:'ro .45
. 10.45... ïr ilg.bo. ii .a \ *

Eà
E4
E5
E6
È7
E8
F1
F2
Fj3
F4
F\5

v2
v2
v2
v2
v2

, !t.nd. rl :

!

' o 
"r,ÉNS ca;,\'o r,Eiisr c4

;:;,,0 .IJENS. D2
. 0 tENs: D4

O IIENS E4
O IJENS F3

1'meE
zonder'í
zohder' zonder

zonder
zonder

à"r

B IJZONDERHEDEN,
aansrezig van de jeugdkommÍssle op zaterdag 21 lanuari

À. v.d. tlonck, H. Eer Linden en P. v.d. Steen
leeB ondersEaande kopy eens àà§DÀCHTIG door ! I !

opsEelling elftallen bekend meE. ultzondering .van r

0 LENS B1 zonder L. van 'E KloosÈer'' als,vasEe leider HEtiMÀN' BODAÀN. ! I I :'r r, t: rl D: cUnay (geschorst rregens nleÈ -opkgme-n).31'rRiv.d. Sàndè (gegehorsÈ gregens:.9lechÈ gediag)
T., SÈuivenberg en D.'Unnu . r .'i rr) a, -i:.jir
(belden geschorst ,wegens nie-t ,opt-o-men) 1,,u,;.
M. Guerrero
rJ. Sahin (geschorsE wegens niéE opkomen)

- :;.: 6 -.,,'d9 LElttsRE:ttuE'



AFGEREURD$t ruter ????

Bii twii fetacht.ig weer mogen'der spelers van D.L E-EÍ!' vr[ÀF 08..0.0 .uur (niet'eercler, , ..

wàí:t aai weten wij echE nog nlets) naar ],ENS bel]en (3561314) r'en nergens.-anders ,heen of
hun wedst.rijd dooigaat, of nlet. Moet je voOE 08.00.uur verzamelen ilan zit er nleEs
anders op dàn gewoon te komen. De spà!.ers van'41 ,t/m 94 die voOR 09.00 uut"IToeten
verlamelèn mogen ook naar IJENS beIlen. verzamel ie echter pas NÀ 09.00 uu! - zeE dan de
flr aan oó INFO THUIS.:'./ ' '''t '. 'r'^:iL -r ..,.. ,. .t,..t ,.,.:

valaf r 08.3ó uur laten'àe zíen welke wedsErijdèn zlJn afgekeur{, bqarlij'Aé thut8sÉe:
t-ààoe érrrarren worden geEoond bij afheuring. Daar deze zender de afgelastingen NrEr op
telètext riigleriàÈ - mqeÈ je $eI even geduld hebben voörclat'het berlchE -verÈchiint". -',:

Er is:vobr heE vèrnemen van dé'offÍciële afgelast,lnEen voor À1 .E/m q4 n6g een mogeujk-_
heid:àfgeiasÈingente1eÏobn::06.350'159;.9'0i1501r:a€.D).

À. r...l.t I !,.r'.., §,...1..i:rl.r '.. 
" 

't*. i
SCH,ADUWPROGRAMMA-.

!!-rf ',-',:,r ;r ' ;*+ g.; 
".-

Bij alqehele afkeuring werken rre deze week een alternatief prograÍ&na af. I{e verwachten
ar,ín-l[efërs en leideis mèÈ bii zich: sportklealing." trainlngspak, voeEbal'-. en sfxifÈ-'": \i
.schóenèn. Er zijn vele alEernaÈieven denkbaax -zoals voeÈballen in, het zuiderpark. op ..'tràt strand, verÉard op Kwiek Sport. in de zaal (alleen voor E en P) of toch ergens een
west.rijd spelen op het, vetd of op heÈ kunsÈgxas. Gewoon overal rekening mee houden en
komen hooa !!!! r.,.,:,.-.
ÀÀIIIIA}{G +. EIFTÀBIEN r 

" -

11.30 uur _ LENS À1 . .

10..15 uur I,ENS 81 ., I
._LENS 82.. .-;

11.45 uur I.ENS C1 ,, -
10 .,15 uur LBNS . C2 .

IJENS C3 en CA
10.00 uur LENS D1
09.00 uur ]JENS D2, D3 en D4

iF5.-
:f,

rGi rk r'.;-.
. . .. \IERZTIIEI,TIi'D '. ,_.ti _f.

',.11.30 uur '-
, _. 10.15 uur -

.,. 11.45. uur
10.15 uur

10. OO uur. 09.00 uur
09,00 uur
12.30 uur
10.00 uur
08.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
12.30 uur
10.45 uur

crainàn " 
.

tralnén
VRTJ
trainen
trainen
VRIJ
trainen
trainen
trainen
trainen
trainen
trainen
Erainen
trainen
iiaiirèir
tràlÀeí,.

E,

!i

09.00
iz:so
10. q0
08 .00
r.0.00
09 .00
12.30
10.45

E1 en E2
E3
E4
ES en E6
E7 en Ë8

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

!ENS
!ENS
I,ENS
,JENS
ÍJENS
IJENS F1
.IJENS F2
ITENS: F3 .-g+i

J: i-

i.-.,
E - KLASSERS OEFENEN OP GBOOT VELD

deze oefenreeks
Eegenstànïe'is l të
van El en'E2'diè
dan verzorgd.,doo Koos. qriit

we lat

met een weds
.,öeËa]enL Pé'niet hoèden

trlid tecen LENS D2
sbÉtaísÍwoiden" ofi. i
tè.sÉé1àn/viqr-aen we

ers- MeL,,de overlqe
ei' bèrenën'op heilt-sp

io uur 'oör r,hqs :vrer.ílàéht
dp .dd Ei;iitiih§ -veïwdcht
kla§s'erB die. vollgënd Fe

>>>>>> de kàmende maanden gaat Íheo Hoefiia(le

6. SDe' jönÈens
1. íèze :wördt
E- izoen overgaan
eIèn op een gtroot.' veld,

7

1"
regelmaEig oefenen met spelers
spelen op een groot veld. NieÈ

van.. E
l.ecler

1, EA en, enkel, e, Jongens uit de andere. E-Eeams,op het
esPeler 'Ïoirit steeds in ledlere wedsErij d aaÍl de

beurt. ile krijgÈ het van Theo Ee horenaIs' je moet spelen. À.s. maandag beginnen we
om. de sterkEe van de uiÈ të nodigen

r
naar de D-klasse gaan

KLEEDLOKALE,/V..>1>i!i.deafgelo.pen-weekhebbenÍqetllaine.rdespelersvanr,ENs82
en D2 een puinhoop gemaakt van de kleedlokalén.:De modder za-É werkelijk overal.
Natuurlilk- heuuen wij hierover gesproken meE de spele/s.'Dit deden wij aI eeÍder mec.
andere eiftal len, . De- tlj dtivirril piaEèn i9 echÈ_er voorbij..wanneer!e_ql-w-eel.kleedlokalen zo
sorden róégeÈàrera ààrt àulrén"riíj heÈ 'èIfÈat 'uitnodigeÀ ( ''1s nieg viijwilLig ) om
zatérdags éen hele dag de kleedIókalen te komen aa$trekken en:achoon Ee maken. Wij _doendir echÉ: ilullie ziin dus . qewaarschurrd. -Heren. ÈraLners.houdE. toezichE op heE omkleden
Ë"-r.à;-CiótÈÀi-;à ;Ëíàót àe-kleeÈllokalèn'erién: rfiliein§t1zo'n niboi boraieibp de:biirnen-
kanE van iedere deur. Echt het is haral hodig. '. ..r

A:S:\2öttirA'G,:,EENIZONDAGJE LENS >>>>>> ià"; B;'- zotdes iF nou 
"Eypi,§ch 

zo' ni;z"ondag iom.,
eens lekker naar' LBNS te komen. 0m 10,30 uur sPeelt.IrENS 2. Eegen GDS. OÍn 12.15 uur
speelt LENS D1 ( altijd leuk om Ee zien spelen ) weer eèn voÖrwedstrijd 

- 
tegen _sirc en

nàtuurlijk levert D1 ile pupil van de week. HiJ mag de narming-up doen, in de dug-out
zitten en na afleop op dè ioto met zijn favoriete speler' Om 14.00 uur beginE. vervol -
gens de r,realsErijd Éusèen LnnS 1 en SJC. Tussen alle bedrijven door verkoopE Kees ],ut

:t
'ds IENS&EWE'



... ;;..,,,.:Í.r_ $
natuurlijk weer loten vooÍ een spektakulaiÍe fiiwsfoterij. Te winne! _valt er tleel wat.
zoa1s, dè weatsErijalbal, een'staafmixer, ee-n Etofzuiger r.cD' s; een sErijkijzer, videoba!-- 
dèi1, FÍ€s Rick waardebon, Levdnsmiddelenmand en.als klap op de vuurpij I een' Echitterende

; ,-'-. t:'-,- i, ,'l; r-r. r .'j :-
:.iir- ).r i t. G'::'::t "..,'.',rj..: GIÀNT: ltOIr§TÀt .BIXE

.i l-, :'.'l ' :';t :, i') i" -' - ,'1 , r. ,' ' ; l
De loEen kosEert slechEs ,1,o0 per stuk en zijn vanaf heden Ee koop op I,ryS achter Cle ,.
bar. De trekking is a.s, zondag in de ru§E van de wedstrijd van LENS 1' NàEuurlijk
komen de winnenQg- IoEen,in_de .I.,ENSrevue van volgende ,week .Ee g!aan'.. Tot _?ond.q-. , ?. ..,,' ....=, .,. .:-. .. _.:". -. .,: .

AU|OB\JSdHOOL P Hl L I P P O BEDANKT >>>>>> r,ENs A1 riep argelopen zateidas voor
de Eopper tegen DSO in achlEterende trainingspakken rond.. volgens de spelers uas diÈ
haral -riodig en eerlijk; ze hadden gelijk. HeÈ vinden van een aponsor was,echEer een.
probleem. MeÈ medewèrking ua FRÈE KiCK §POBI'wi'eÈen ve auioriJschool P.H1I1PPO zo'r,er
te krijgen dat, ze ale trainingspakken wilden schenken voor 41. Grot,e klasse hoor en

naruurlijk Lessen alle spelers van À1 binnenkort, +bij auto- en mOtOÍriFChOOl PHILIPPO

aan de Fahtenheitsfiaat. 
' -'"'-r'r 'I "t !r --''- " '

VERLOREN >>>>>> Pau] Knorr, speler ,van' rJENs c1;,is eind december zijn kliklarÍPje
voor zijn fieÈà kwij E'geïaaÉt. i ÀIs lemand hem gevonden heeft alan.kan hij. hem teruggeven
aan paui Knorr ot aan-pàul v.d.SEeen. Afgeven aan de.bar is,ook-mogelijk-

J E U G D V O E T B A L D A G E N >>>>>> van 2L L/n 25 augustus organiaeert de Haagse
voetbalbond weer. de. gebruikelijke voetbaldagen voor de jeugd van 10 t/m 14 jaar. Dit.
iaar wordt ge.bruik gémaakt van de komplexen van verbuÍch. en RRÀw. ,fe mag zelf je :

íoorËeur bepalen. VóeEballen sEaat cenEraal in dezë vijf dagen en Blapen, onibij ten eÍr
ook dineren- doè je géwoon thuis. .Ie moeE dus op eigen gelegenheid iedere dag naar het
sportkomptex 'komèn. Naeuurlijk st.aat alle§ onder deskundige begeleiding. Heb je
:.irt'eressè of wil je meer wetén neem dan kontakt. op met de HvB en vraag dan naar JohaD
v.Heertum. ( Èeteioón: 070-3295701 ). De Èrijs woór deze viJf voetbaldagén bedraagt
Fi.iàs;f per bersoon. Meer i.nfo en ook de-aaimeldingsformulieren liggen-oók op de bar
bij r,ENS.- ,,iu .,,. , '.,_, !'' : ' ,'.,.

t;J i I ! - t. -.: ',,t .: .,
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UIT-enVERSLAGEN

Op vrij dag rolde de gemeente onze velden;
een Eeken dat er weer gevoetbald kon worden
op LENS; wie had dj-t vorige week krinnen
denken. HeE moest. alleen droog blijven en ..
..,. dat. deed heE. slechEs de uitwedsErijd
van D3 bij De ster werd afgdkeutd en C4 moest
ondeiling voeEballen omdat Scheveningen te
seinig spelers had. Ook dat weïd een leuke
wedsttiJd.

VERSLAGEN.,
LENS À1 - DSO À1 (1-2)

In hun nieuee Erainlngspakken begon LENS
À1 de warmin-up, Eoch besE wel geBpannen
aan de belangrijke wedEtrijd tegen DSo. In
de winÈerperiodë was er door de meeste
spelera goed doorgetraind. Dat. moest ook
wel als koploper in de promotieklas, LENS
begon goed en zeEte DSO direkt vast op
eÍgen helfÈ. Ben wat gelukkig doelpunE .-
bracht LENS op een verdiendè I-q voor- i
sprong. Dit was ook de rusÈsEanq. Na rusE
eerst hetzelfde spelbeeld maqr langzaam
nam DSO heE iniEiaEief over. LENS kreeg
echÈer de besEe kansen maar verzulmde' Ee
scoren alleen voor d.e keeper of om over ce
spelen als de situatie daaroh vroeg. Mede
daardoor bleef hec slechts 1-0. Toen de
scheldsrechter een vermeende handsbal echE
nieE zag ( verklaarde hij nogmaals na af-
loop ) en LENS geen penalty kreeg raakEe
LENS van slag af.
In plaaÈs van even rust te nerfien ererd nog
nadrukkelijker de aanval gezocht. en daar
profiteerde DSO van.

HeE werd 1-L en zelfs nog Eegen de verhou:
ding in 1-2 .
Jamner jongens maar echE nog nlets verlo-
ren. Het koppie erbij houden en zelf de.
kansen beteÍ benutten. - 1

Heel veel succes en wie weeE.

PÀI'L VÀN DER STEEN ,

Í.ENS C3 - Í.rR À C{ (3-01

De 1e overwinning in.heE nieuwe jaar. Door
goed samenspeL (IuÍmelen) kon, KÀHIN in de
2e hekfE 1-O scoren. Omdat we als een echE
team bleven voeEbalten kon JIMMY 2-0 en
ÀBDOE], 3-0 scoren. De jongens die elke
week zijn komen trainen waren ieEs beter
dan de jongens die nieE zo vaak komen. {
Denk eraan nieE moppéren op elkaar,-
iedereen maakt weleens een fout. PÀT?,ICK
was a1s laatgte man een bntdekkirig en RE-
WÀN is met de:in$otp net. ,Iohn de Wolf.'',

'i rl:
P.S. : meE voorEaan a1s E§EE leider Her-
man Bodaan moeE de 2e helft van het sei- i
zoen Ieuker voör eenl ieder worden. Doe

. alLeqaal 'je best, hieivoor.
gch€vèninoèr D2 - LENS D2 (2-01

Eindelijk weer eens in de wei na al heE
feesEgedruis, heE vuunverk en de vele nat-

' t.igheid. voor de derde keer dlÈ seizoen
r. Legen Scheveningen, alwaar we gespaard

" 'bleven van dé nodige poEvisluchEen.
' De derde keeri-eni heE eerst.e verlies. Het

vías, evenalg de eergte twee onEmoeEingen,
een gelijkopgaande strijd met wederzijds
de nodige kansen. Er werd goed gespeeld
door onze IJENS mannen. maar in dit. soorE

' wedst.rijden heb je een beetje geluk nodig,
hetgeen helaas aan LENS voorbijging en bij
Schevèningen in goede aarde viel. Het ls
vaak zo dat de eers! scorende parE.ij alan. de winst mee naar: huis neemE, zo ook van-
daag. ondanks een aanEal fraaie doeLpogin-
gen die objèctief gezien een becer 10È

- 'hadden verdiehd,wist I,ENS het Èij nieE
meer te keren. HeE is nog vroeg in de com-
per.iEie,'. dus zaEerdag er met vol gas Ee:
genaan wants het wordÈ weI weer eens Eljd
voo een aaflEal flitsende doe]-punten.

, ROB VERGEER

P.S. Àt gfuproefd ? die broodjes potvis meC
mayo. Wellicht eer-r gouden tip voor de bar-
ko; geef ze gratis aan de Eegenstander. . . -
serwlce van LENS, ga je subiet hard van
lopen I I I

UITSLAGEN
1{ lanuarL

].ENS À1
Ful I Speed À1
I.ENS 82
ADO C1
Í,ENS C2
I,ENS C3
TENS D].
Schev. D2
De SEer DL
Lakwa D4
vcs EI
DHI, IE1
T.ENS E3
EI1- :Zwart E5
P5o if ro 

"'-"oDSO E12. r' ', *,
Màasdijk'83 '
Kiikduin E1
I,ENS Fl
IrENS F2
IJENS F3
I,ENS F4
I,ENS F5

DSO À1
ÉBNS 81
Te Werve
I,ENS C1
RKDEO Cl
Irfra C4
vcs D!.
LENS D2
I,ENS D3

. .'1-1
3_7
5- 0
L-2
3 -0
5-0
1-0

afgelast
. L-2
, 2-s
. 0-8
. 2-3
. ,'g-4
: ^ 3.-7
. 4-4
. 3-8
. 2-4
. l-2.. !.4 -4
. 6-0
. 2-2
. 6-2

B1

],ENS D4
LENS E1
I,ENS E2
vcs E3
I,EN§ B4 . .- .j .
I,ENS 

.85

,LENS E6': r .,'i. .. . .
],ENS E7
I,ENS E8
DSO iiFl '; r' . í,. 

' 
".

Postduivéh Ft.
Gr.WII. VÀC F3
DSO F10
Gravenzande F6
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I,ÈNs E3DHIJ E1 s. E2 ( -81 s E3 (2-3)

' Na wat ger
sr.ri jd. He
KEVIN' en v

t lrerd heel mooi 1-0 benuE door
Iak daarna werd het 2-0 door LEx

- Na regen'en snèeuw,, -ginglhet. voetba1Ièn
- eindeli jk ïeer door. :' - ' " i' . . . 'J

''NieE de compeEitie wedsErijd Èegen-goek v.
- Hol}and maar een vrj-endschappeli j ke'tr '.8'

' .wedstri jd t.egen VCS E. 3 . ' " .l
Het was een aanEr,ekkelijke wedstrijd met.' diverse kanse4, maar zelfs bij A,lÀx
of AC Milan ,]oopt,het niet a1Èijd zoals de
bedoeling was.

en 3-0 door BÀRT. Toen werd het een roE-
Í'redsEri jdr' , 1 . maar toch 4-O door MICIIÀEL
(mooi Eiouqens) en 5-0 door BART IJ..
Halverwege, de 2e helft werd heE 6-0 door-
BarE Ir. en 7 en 0 dooÏ SOUF'

SOUFIEN en KEVIN '',. Toch 1iéteri mijn ÈijgeÍs een aantal zeer -

mooie acEie's zien.en heE was een
goeie oefening voor volgende week.
Een tijger lrerd gemisE en ik hoop daE hij
er volgende week Íreer bij is.
Randy nog gefeliciteeÍd met je verjaardag
en ik hoop dat je een leuk feestje hebt

Mocht heE i.v.m. de weersomstandigheden .

volgende vreek nieE. door gaan, 
-

mogen jutlie zelf kiezen, training cq
voeEballen op het. strand of een
keer lekker gaan zwemmen, ik wi1 dit wel '

vrijdag 2O-01-95 weten'. -

{
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-- LENS D1 : speelt. op woensdag 4 januari bij IIBS op het kunstgras. Schoenen meE
afschroefbare nop zijn verboden, líw,ves, SparEa. Die Haghe en HBS zijn de tegenstandera
in vredstrijden van 2x12.5 minuut. Binde toernoói om 17.30 uur. De opsEelling is als
bekend .

- LENS E1 : speelt op woensdag 28 december bij HBS op het. kunstEra8. Schoenen met
afachroefbare nop zijn verboden- In poule 1 spelen HBS,ÀFC, DHc, GDÀ en R!4D. In poule 2
ziÈ LENS met als tegenstanders Die Haghe, Graaf Willem II vAC,o, SEeps en westlandia.
vier pouleHedstrij den van 2 x 15 ninuten gevolgd voor de numners 1 en 2 van iedere
poule in een kruisfinale en een finalewedstrij d. Binde Èoernooi om 7.00 uur. De
opsÈelling is als bekend zonder : M. Drosten en P. Musterd

- LENS E4 : speeLÈ op maandag 2 januari een zaalyoeEbaltoernooi in sporthal Zuidhaghe.
's cravenzande, Honselersdijk, RKSVM en vCS zijn de tegenstanders. Einde toernooi om
12.Oo,uur en de opsÈe1ling is als bekend..

- ÉEIIS E5 : speelE op donderdag 29 decerÈer bij HBS op het kunatgEas. schoeneh met
afschroefbare nop zijn verboden. In poule 1'spelen HBS. DHC. JÀC, Qulck en. Graaf willem II
vAc. LENS spee]È in poule 2 t.egén ÀFC, GDÀ, Devjo en !{est.1andia. Vier wedBErijden van 2 x
15 minuten gevolgd voor de nul[ners 1 en 2 van iedere poule in eeh kruisfinaLe en een
.f inalewedsEri j d. Einde toernooi om 17.00 uuÍ. De opsÈelling is als bekend. i

Op ltaaDdag 2 JaEuari nog een zaalvoeEbaltoernooi voor IrENg E5 in
sporthal zuidhaghe. Vios,'s Gravenzande, Honselersdijk en RKSW zijn
de EegensEanders. Einde Eoernooi om 13.30 uur en ook nu is de
opsEelling aIs bekend.

- IjENS E6 : speelt op maandag 2 januari een zaa]voetbaltoernooí in
sporthal zuidhaghe. tfuventas, RKSwl en vcs zijn de tegenstanders en
om 16.00 uur zijn juIlie klaar. opstefling als bekend,

"[àËffiE}ïllql 
fXR frus is ses]oËèn van donderdag 22 deceÍnber Ë/m zaEerdas

iH' H#'[{i f,f nfinÍqae van 27 decerÈer t/m 4 januari in ove;Ieg me! de
deg1pt in$qq{n6fli$n voor enkele toernooien in de zaal of op het kunstgras.
n4hntqtt fïf 'ïr,eU wedstrijdprósramma en .l: kopy hieronder.

, qFSf, -,St f ppgelt op donderdag 29 deceÍnber mee in he! zaalvoetbal-
qeSFfi,eql Hàrl'VFC. spelen en verzamelen in de Marimbahal te Rijswijk.
t{gein Fnh sp§lpqe zaalsporEschoenen mee. Tegénatanders zijn: JÀC 1,
SP, lfr SF {fi§'i p. ninde Eoernooi.om 16.00 uur. OpBEelling ala bekend., I 'I
, lrF*|fl §[ q FppelE op dinsdag 3 janirari bij HBS op heÈ kunsÈgras.
§$hQaFC+ lí,,ét ëfschroefbare nop zijn verboden. HBs, Devjo. Blaurí zEart
eà FeéËl4dÈia zijn de EegensE.anders in weclsÈrijden van 2 x 20 minuten.
Bind$ toerjhqoi om 17.30 uur.
De aÉsEelling,ls als bekend zonder : w. Leder en D. v-d. SÈeen.

4 HEE
31
*eI
Iei
ïi"

- [tNS E7 : speelE ook op maandag,2. januarÍ een zaalvoetbaltoernooi
in sporthal Zuidhaghe, Juventaa, RKSvll en VCS zijn ook ju1lie tegen-
st.and.ers, ook voor jullie is heL om 16.00 uur afgelopen. Opstelling
als bekend. 

I

- LENS Fx ! speelt op dinsdag 2? decerÈer bij HBs op hèt kunstgrras. Schoenen meE
afschroefbarJ nop ziJn verboëten. LENS speelE in poule 1 Eegen HBS.DHè en Hvv. In poule
2 spelen AFC, Quick SEeps, Rx§vM en westlandia. wedsErijden van 2 x 12,5 Finuten.gevolgd
vooi de nununers r en 2 van ledére poule in een kruisfinale en een finalevledsErijd:
Einde toernooi om 17,00 uur. OpsEelling als bekend.

op diusdag 3 J anuàÍl een zaalvoeEbalEoernooi in sporÈha1 'Itansvaal. De Eegenstanders
zijn Quick Steps, PosEduiwen - en Àrchipel/Ornas. Einde Eoernooi 11.10 uur en ook nu ia de
op6Eelling als bekend.

- r,EHS FZ : speelE op dinsdag 3 januari een zaalvoeEbafEoernooi in gporthal Oranje-
plein. De tegenstanders zijn vredenburch, ODB en vcs. Binde toernooi 15.00 uur.
opstelling is bekend.

- LENS F3 r speelE'op dinsdag 3 januari een zaalvoeÈbaltoernooi in sporÈhal fransvaal.
De tegenstanders zijn Q,Steps, ODB en RKSVM. Binde toeïnooi om 11.10 uur.
opst.elling is bekend.

'dc LWSËV\IE - 1l -



'MEDEWEnKING GEVRA4 GD rr'rr§ een vrienderijk verzoek aan de ouders en
spelers om deze LENsrevue goed te bewaren. Deze bevaE nanelijk belangrijke lnformat.ie

.vöor de periode E/m 4 januari. De wolgende IJBNStevue verschijnÈ pas op donderdag 5'ianuari 1995. caaE u ln deze periode op vakantie geef dit dan a."s. vrij dagavond alvast
óven door aan de hoofdleider6. zij kunnen dan op tiid hun zaakJes regelen en ook even
afsLand nemen van het voetbal . Alvast bedankt. voor de medewerking en een gezellige
per.iode Eoegewenst voor alfe LENsl.eden en de ouders wan onze jeugd.

De jeugalkommiB§ie van Í,ENS i

DE NIEUWJAA AS-P ECEPf lE op IENS >>>>>> zoals gepruiketijk houdt IENS
ook diÈ jaar weer de traditionele nieuwj aarsrecèPE ie op LENS, Op zondag !. januari
nodigen wij aIle jeugdleden, trainers en leiders alsmede de ouders uit om naar LENS toe
te' kómen. orn 14.00 uur de l,redstrijd Eu+sen 'OuDo IrBNs en heE huidlge IrENS 1a1§ heÈ
weld diE tenminsEe toelaat. Om 15.30 uur begint vervolgens de nieuwj aarsreceptie. De
oliebollen en appelflappen staan klaar en de ba, is oPen toE 17.30 uur. Kortom een
gezellig samenzijn met voor iedereen de mogelijkheid om eLkaar een gelukkig nieurjaar
toe te rdensen. Een verzoek aan de jeugd om heE vuurvJerk thuiB Èe laEen.

p.§ Àangezie ik op vakantie ben 1i] Ík langs deze weg iedereen een gezond en
sporEief 1995 toewensen' paul van den steen

"w I I

VUURWERK
oggverbllndend'eh oorverdovend som§ erger

Ji

JE BENT EEN BUND ALS JE ER MEE STUNT !!!

: ,2 - ae LENSREVUE'
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VERSLAGEN
2 í10- 12 - 9íl )

vol goeale moed gingen we naar WC. ja
van die jongens haalden we aI gerromen.
Makkelijk, dachten Íre! Maar niks van dat
.was rraar. vuc stug verdedigend liet geen

,...isEeek valIen. MeE ?0t in balbeziE. voor
LENS kregen we de eerstse 3 kuarÈier de
bal NrET Eussen de palen, dlÈ door zeer
sLechÈ afrrerken van de kansen dle we
kregen. Àfstàndsschoten mogen ook eens
geprobeétd wqrden, zoals het rlucky
shoL" in dë 50ste miriuut van .TOCHEM

met Spoorwljk en anderè
uitkomsE. ÀIiIiE teams

n,jd een paar personen
.p.v. thuis. DaE hoorE
een achtersÈand ot bij

KEES

LooBduitrèo eI - f,E§S C2 (2-3)

Na een apannend begin kreeg L. Eoch loon
naar werken (1-0) en bleef ons onder
druk houden, t.oen 2-0 (wat. dubieus) j
Door het speltempo op te voeren hielden.
we stand en zo gingen vre de rusE in. Na'
de rust gingen we er met, z'n elven fana-
tiek tegenaan, maar bij 1,. zaE er een

'engelEje op de Iat. Een kwart.ier voor
Èijd dachEen veel mensen : "kom laEefl $e

. de warmEe opzoekenn. anE Loosduinen
heeft de punEen op zak, Niks van dat was
waar - Eijdl om Ee wisselen - de achter-
hoeale ging spelen "man op mani uaardoor
heÈ middeveld nog sterker werd door het.
t.empo op te voeren en zo werd heE door
goed spel 2-1; vlug de bal uit het. doéI
en L. de afÈrap - bal verov'eren en het

' ererd- 2-2. Toen rraren we niet meer t.e' sEèppen en traktseerden we ln de slotfase' de trainer + suPporters meE een schiÈte-
ïentl doelpunE (2-3). Iedereen PRETÍIGE
RERSIDÀGEN Au,eEA GOBD, SPORTIEF BECIN
van' 1995 ll
EEN SUPPORTER (gEET) VAN C2

EENS p1 -arutck p1 (4-1)

Na atle verhalen en smeekbedes over heE
vuurwerk Ee hebben gehooral, verwachtte
lk toch wel enig vuuÍwerk en spekEakel
aan de kanE van het nDream TqamE: De
fantastische 0-2 $rlnst op DSO sloeg Èoch
in als een ístrijkern in de vereniging.
gleldra merkEe lk een verdubbeling van
het aanEat Eoeschousers (gelooft men dan
nu pas in de k$aliteiten lran heÈ nDream

. Team" ?). Na langs de IijD lraE Ee hebten
gehoord daE Sinterklaas een waa[zinnig

Veld 1 en 2 waren echE zeer matÍg. Goed overleg met de consul,
verenigingen dte eigenlijk bij ons moesten v€etballen brachÈen
konden-nu spelen en ledereen zou due'ei-genltjk bfij moeEen zij

De meèsEen waren dar ook, maaÍ natuurlijk moeten er alti
(ouders) zeuren daE zë op spoorwijk moeten voeEballen of uit.l
erbiJ ner zoals het EEIrÍl-rGa GEUoPPER op de scheidsrechEers bij
verlies.

wii echEer waren echt bltl dat.'ÀIÍE Èeams konden voeEballen en geven ons deze
keer zBLÉ maar een pLulm zo op heE einde vair 1994. TOT ZIENS IN 1995 l1

(0-1)..Toen gÍÍIg het. een beeEje draaien
en oerd .het aI gaue 0-2 door FBIZÀ!. Op
naar de volgende wedsErijd en benuE de
kansen die JuIIie krijgen.

UIfSLAGEN
17 d€c€pber

I,ENS À1
Gr.zande E}1

wilhelmus B2
DHC C1
Loosduinen C1
Q. sgeps c2
Den Hoorn C2
],EíIS D1
I.ENS D2
LENS D3
LENS D4
I.ENS 81
I.ENS E2
T,BNS E3
LENS E4
I,BNS E5
Í,ENS E6
I.ENS E7'
ÍJBNS E8
Quick Fl
SEP Fl
v. Delft F5
HBS F6
RVC F5

Scheveningen A1
I,ENS B1
I,ENS 82
LENS Cl .
T,ENS C2
r.rENS C3
],ENS C4
Quick D1 . .
Rijs$rijk DL
.ruvenEas D1
Quick D6
WC 81.
ouick 82
osc E1
SEV E3
wesElandia E4
HBS E4
RVC .E4 .

Wassenaar E4
I.rENS FI
I]ENS F2
I,ENS F3
IJENS F4
tENS F5. . .

3-1
o-2

14- 0
4-L
2-3

Lr-2
7-3
4-1
0-0
5-3
2-3

L7 -2
6-3
4-2
1-)
) _.)

4-3'3-1
9-0

' 6-1
t -4

13-2
r-b
,-§
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kado had gekregen ging ik meg een hoog
verwacht.ingöpatroon naar IrENS .dat zeker
niet Ee laag was. ReguIEaaL was'een ;^

Ínooie wedsÈ;ijd met een wiàs! van 4-1
dat mij goede,hoop geefE voor het nieuwe
jaar. Misschiën vliegt de goede man wel.
naar de hui'sjes van de spelers en heefE '

hij het kampioenschap in kleine pakjes
verpaltt onder de kersLboom. Ík wens heE

"Dream Teamo.plus aanhang À IEBRY x-r(Às .

en. een SPORTIEF líIEm{'rÀÀR.
Jo-ho jo-ho jo-ho !l!l! ,ri,
IEMAND DTE OP ZOEK IS NÀÀR EEII ÀRRESI,EÈ , 

"

... i .t,

i zoek naar de geli j:iiià.kerr.en door^ goed
.". samenspel en flink jagen könden r'I.it J.

" '' vasEzet.ten - weer haalde Röy van behoor-
;," : Iijke afstanal flink uiE (3-3) .. r,ENs ïook

' zijn kane en wilde meer. zÀNARrÀ.uerd
goed aangespeeld en schoof de bal mooi
in de uiterste hoek (4-3) en door goed

. door te zeEten kon hij ook nog de eind-
Etand op 5-3 brengen. Jongens iedereen

.._ .. heeft..klas6e gespeeld
l',,-,,:':. '..' l :,].,,.-,

: TEUN. ., , : '' .:',t

'ENS 
D2 Rit8ntJk D (o-0)

De redakEie wordÈ hartelijk bedinkE vóàï.
het uiEbundige verbod op vuurrcerk op dB
LBNsvelden. DiE verbod is door de D2
zeer serieus genomen en sel in die mate
daE afsLandschoten nieE gegeven werden
in de angst verwijderal te worden wegena
vuurpiJ lgebnrik. HeÈ is geen gelijkop-
gaandèl§trijd geworden. vanaf de afErap
heefE 'LENS het spel gedomineerd en,,be-
heersE, maar zoals al eerder gesteld de
bal mocht er nieE in. Desondanls een:
lekkere kijkr{edsErijd meE meei dan de
broodnodige spanning maar zonder ook
maar één enkel gelukkie. De eerste Leke-
nen van de nieuwe competit.ie zien er.
overigens veelbelovend ulL aangezien ,er
reeds 4 ploegen meÈ een gelijkspel ger
noegen moesten nemen. .;
De D2 gaaÈ dus ongeslagen de, Kerst in en
ik vert.rouw erop dat aIIe spelers in,-januari, na het vuurwerk, ook ongeslagen
Éerugkomen. Mede namens coach, Bpelers,
het OOG en de fanclub, wens ik a]le..be-
trokkenen bij LENS PIarrÍE FEESIITÀGEN toe
en een enerverend VOORSPOEDIG J,enig en
nog sneller 1995.

ROB VERGEER

nooÈ rsdakÈ1,è : wij a-ls redaÈÈle waar-
schuwen a.ILeen voor de gevaren van even-

'itueel afgerukEe handjea, rondvliegende
'oogjes en dove oortjes. Maar uiEeraard
NIET vdor nvuurwerkr a1s vcietbalspecia-
1iE.èit,'dat julchen wij alIeen maar Eoe
en zien wij graag' ... en dat hebben JpI-]ie. Toch is heE inderdaad VEREODEN om
het NIEÍ sÉortieve vuuruerk op ons com-
plex bij zich Èe hebben, we wen8en jul-
liE PRETXIGB FEESIDXGE}T.T ! ']

voorríedst!:lÍ d : D3 - Ersv D1 (3-3)

Door bemidaleling van een zeer fanatieke
D3-moeder konden vrij een voorsedstrijd

. spelen (bedank EIrS l). HTSV D1 mochE' het
opnemen tegen IrENS D3 en om eèr1ijk te
zijn de 1e helfE was voor HISV. Rusten
meE 1-1 lraS du§ niet slechÈ. De 2e helft
was IlElS .iets f,eIler en werd er meer
gejaagd eraardoor wij 10 min. voor tijd.
op 3-2 woorsÈrong kwamen. Toch wist. H.
enkele ninuEen voor Èijd de gelijkmaker
Ee §coren (3-3). diE was nat.turlijk een
gerechtvaardige st.and. Een leuke wed-
sErijd tegen een sportiek IITsv.
Jongens PR.EI':[IGE 'KERSIDÀGEN en een rfOOR-
SPOEDIG IIIEUÏíJIÀR t

TET'N

wc El - r,EIS E1 (.17-2)

Ín p1aaEs van THUfS wercl heÈ een Ultwed-
sErijd. om 10.00 uur gegonnen we en vUC
kwam aI gauw op voorsprong (1-0). Maa4
Eoen ging LENS xvan kieÈ af' en het en-e
doelpunt na het andere werd geacoord '

door goed aamenspel en hard werekn. Na
de rust !{eral de keeper PÀIRICK een ve}d-
speler en llfKB (met ale grote voeEbal-
schoenen) l t{erd keeper. Mike liet er maar
één door.eD Patrick scoorde er drle.
Einduit.slag 2-17. Een goede overwinning
voor LENS. LuÍt,jes zo door gaan met spe-
len en het samenspel was zeer goed.
PREETTG PEESID:AGEN tI I

EEN MOEDER

IIENS E2-qrick 82 (613)

We speelden in het begin sterk; vJe k!ra-
men ook op 1-0 door souFIEN en Eoen werd
het. 2-0 voor LENS en toen werd het 2-1
en weer 3-1 door KgvIN en toen werd het
5r1 door Kevin en Eoen Herd het 5-2 en

,Eoen werd het 5-3 en loen werd het 6-3
en MICHÀEL pakte de bal in zijn handen.f,ENs p3 - Juv6ntaa,Dl. (5-3i j.'"---r- .;. --;i;--; -=

r'ÀiS er Ewed' befij ktÉiardige Eeàms tegen
elkirëf,. mo'dEen sErijdèÀ dan FeLoofd daE
vee'f ; ën.2o. cair hèt- ook-.

..J,ENS kwàihröË J,-o door wÈsiiEy ilie de bal
goed.meèhÉÍd ëh de keepeÈ passeerde. Kort' dadropr íiaË.'de beurE aahj,l.. (1-1)'- vèeI

, sBa'hnendesinomenEén aan'wéerszïJde. ROY
, . haaldè'hard uiÈ (2-1),en toch kwam J,
: le-rug op slag VaE rl.lsE. Na de-ruaÈ ging

,l.1 oveÈ orls hèeii (2-3)': LENS ging op

ÀIiBERT &:CEhs.r,''-rr"'; , j: :'
, . i:. ,. i,,._1§ r '.-.. ,' !.tr',., l,.j(-:

souFIEN en KEV]N . Í,..

ook tleze Ewee schrij fkar,5 efsliriensen
uiÈeraard iedereen PRETIfGE'FEE§ÍDÀGEII
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,'Ha, einafeltjk. i, gcoedeqqrgen, clubge-
bouw ITENST: "rJa:Be.E mij r' gaaE het
voeEballen'doof ?i, jlNee de wed-sErijd
gaaE nleÈ doorl Denh je nog wel even
aan heE schaduwprogramma ?i'rI{elk ,r
schaduwprogranma? ' Nou dat ln heÈ
clubblad sEaaÈ-l .:clubblag, oh, daE. ,,

RING.:".;..:. .RRRRRRR I .N,,§

worden? tr

ncoedemorgen clubgebou-w IJBNS. ' "Goeie
il;A;;-Ë; reggén de" verden'erbij?"
nNou nog precies op dezelfde pla4Es
a1s gÍst.er.H 'Nee,. ja daÈ,begrijp ik,
ik.bedoel .9f err gevoetbald,kan .1 .r

RIt{G

, :, ' -,\ r'; l l' 11, + r': I r "ï
: zomaar.»EyJeet wÍllekeurige, van de Eien-
callèn. telefoongesprekken die in e.en
voeÈbalweekend bi j .,de WKO..of baÍÍnede-
werkeÍg biirnenkomen. .,- ., g.1

i.,1!i: - tÈ t ,".
vaat hebben mellsen! zo "hun elgen origi-
nel-e manier. om er achEer' te komen of
er öesoeeld kan worden of niet, "als
er Ée.il*en op hec veld zitEen dan ligE
heÈ er opzeker afn -,'opiqijn binn9n-
plaat.sje- ligr..geen pias dris gaaÈ heÈ
àoor.,- {-1.,': . -'- '.' f;' ;",:"'. . ',,- tfl "" ir ;-:; "
Maar de meè5ten doen echter heE vol-
ggnd§-,*_.. _ _j..-,-
. 'i .. zI', PEÍ.LEI g-Erc0o§ NÀÀB. LBIS...

... .J- 'r' ': I
nei'qévórg :'de Èelefoorí staat rood-

-gloeÍend én'a!91,je pech hebE en opbèl-
Íer nummertje zóveel bent dan kan het
cgqleens- gebéuren daE-je $rat. kregelig'
Ee woord gesÈaan worflÈ. '

sest i;Ë'sii:Éérijr, wantlneË ió' oor'
geen prétje.om. steeds maar seer heE
Zerrdè té moeten'àanhoïen en Ee ant-
iooldit,;. t,,, t
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set,trijtt ieder. seizoen, erg moeilijli oin te. hegrijpen hoe men te weten kan komen
vranneer de velden::afgekebrd zijn of nieE. l* ï1.: * l, .Èt,.;Ë.. ;.:.. rÍ:.r--l.iílu ...,_:._r_-,1 l}-Ï:ltrr:
En de regettj es/richt lljnen zijn toch zo Ínakkelijk, ze sEaan elke week weer ln.de
LBttsrerrué. Màar ja, wordts. deze wel goed gelezen èn begriJpen ere.wel wat rre lezen ?

A ;;;;í-t ulrDErssru#nsffi;rE'n
;l: aÍ'f fi1ï t.i.'-rtr} ,. -.rt l.;. I i ,! Ll;:.T.-.'É. r. t ',litt

'I
;

HEREN T;R:A I N E R S OPOELET

!1a.')t ,, I,e -.'r ;:, .,i

..'afgelopéh riieek,hebben, wij eén gèsprek geËàd'met de tGénieèiTte. Speciale aandacht ging iit
' naàr dè EoésÈand Van vefcl 3."De Gemeente wil besE exEra aandachE geven aan diE.veld '

mdar dan vxagen ze vJeI de médewerking vén onze verenigiiig. :

: llun veizoek aan de t.rainere is om na àfloob ï'an de training a1le doelÈjes van het
vdia te venrijderen., zbdat zij het.: íe1d kunnen beÈerken. Àfgelopen week hébben àij drie

; keer tevergeefs bij ong derde veld gestaan. ViJf,ÈoF.,zeven kleine doeltje8 verhinderden
.hen dat ze-op heE veld konden werken. r" ':';''-'-.. t "Èen-fiËine moeite volÈens ons.'om vanaf hedéii àuè. Èlelne doelt.jeg van heE veLd te' halen à]s je kldài benE mèEatrainen, r,eE er. allemaà] ob' !:!!

.,-' i. I I . ..,r : ,', I | -r ,

I{ET BESTT'T'R ' ..,i''

van .I;ou'de Boei.'i diè hetàas om gézondheidsïedenen nieE acÈief kan ziJn in de 'krantjes-
p1oe9', ontvingen we ondeisÈaande. brief: :ï-. _ .:

lhar ae reda'ctie vari ae &ers-RevÍd: ; ' i;i'" ''"-1'"'r'!'. ..1 ÍÍr.-r,. ,!. Í,
Híèrbij '*i7 ik qaazae'nijn b,irteliixé aaa* uetuige;|àai àèÈ Eesruur van r'€!tr.s wobr è
fraaie-.schaa7 'nét truit'die i*. *ori na mijn àeup- operacÍe van àaar Ille,chË oo.tvangen.
ff.LasseJ i .. ': i ,- ;' . I :
.?evs:s'bedarjk ik.de iedaktie ea de l.édeJr'var de Wo€;lr,s,tagochtenzd.verzadclub va.n de i
trens-Reyue .(iaclusief Inge en uatian) voor de goede :Í|.e5,sen lnzake 'beEerschaÍ) q, spoedlq
àersEe-L. i ':r',r
,va fil.jÍr onËslag uiÈ àeq r,IesÈelade zlekenhuis, zal ik ter verd,ere reval,idaÉie ÉordeE
opgènonei. iD het .litEcgBoPA veÍpl eegbu! B,'. geves ti gd.éaq, q€ Sé!.cve,.jagseï'-g 96, 2581

tAc

va,,_

i
i
i
I

I

I

e,

I Den Eaag.
ZodÍa nogeTTj k daaxr.a-hoop ik weeÍ.nee te draaieÍ bíj' het gereedÉ.ker? en vetzddel
oaze onvolprez en -E(às-Revue, de èpiegel var àeÈ wekelijks geieuren binzq oaze | -

{ ''lvoetbaTclub!
1ot spöedig ,íeis! ra. - o;i ,: 'r,. n

-'.;Í il-.

Lou de Boer ;

ta 1 ,!.
€vonom e,nle,n Homm i ssi

'- :;,1:í. :$i'i

,,evenemeirténkommissië''i iiï öpíichtingq zo luidde de EeksE in de.yorige LENsrevue bij
heÈ besEuursnieuws. Oké in oprichting, maar daarom nieE minder aktief'

''.1 :" "''' ." "; 
: ' '' ., "'i ï,i {'""tÍ- {1 Ï+.'-: \J I

: '1' ':' :', zeredDrb 18 feuruair,{ aaniang zoloo tiui 'orqdirideeiË ,'

' t',, r"i. *ut'toÀ,*K'íJE,D\N.GpARTy's I
t:.. ,1 | .. ..i r ! -,a-.. .,J, ," .- r _rlÍ-r .,1-, ;. :: lti:,-!l 

^:,rtl " :

op IJENS eën gezellige kledingparEy neE als gastwrouwéri: Hir,ní ie)ÀÉ'inrp,l ;irr:: crllr -t' I
.] i'.._, _'.. . 'u':'..1 .t '. -r Ji- r3.;.ir.:. . iïi;). r
:,rs ,.'. . zÀfE'RDÀG 11 Eaart, aanvang 20.30 uur presenEeren EIs en Diana èen- 

" ."i. ^r.' '':. r-.,..tr. -PLAYBACKSHOW vóorjongènoud ; È:{r' ;

voor meer informarie over deze evenemenEen ,"r*i;;#;*ijt:ïj "#iE". ;-;;Èeps die overal'
in ons clupgebouw hangen.
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ATTENTIE: LICHT ONTVLAMBAAR!
rJ i !\'. ' it ?ii!. tJ ,: '.,i ,lt

Om maar eens een oPen deur in tse Erappen, geachbe lezeis &
Iezeresseni ik heb heÈ vanzelfsprek end bver de t.ruiÈjes van c &À.
Ondat deze Èruien door overnatig bors

orden, zag men zich genoodzaakÈ heE Publiek të
Ee len exEra brandgevaarl

waarschuwea
i'ik rwàren
.-MíJà" - À'"Ï.'

geÍJ
Trek U er niéts van aan! (Tènzij u er in deze.advies luidt s

koude'maanden es bfl wilt àitEèh Èuurlijk)na
A1 sinds mensenheuge nis ontvlafibàai iè (U zult. zeggen, Grem hoë

kèm je erop) de KersEboom. vraag
Towers, die voortaan, zwarEer zal

het maar aan Lee 'Towerihg InfernoJ,.t
klinken, omdat op een NiéuwjaarEfuif

- iv -"' à "i
één doodgewoon..

ipne-r_;
warmpl

kaarsje roeE in heÈ eÈen,gooide.. ... ': _ ,' I -..
Een andere KersÈboom, die niet heelhuids over de drelfu)eI kIam, was zoals'$enig

brandhouE -expert opviel, de ,Franse' boom van Grem. De klachEen waren taIrijk,r.. ; .
- Hij rras Ee schuinr ixropc, faEsoeÍisrakkers I Er mlsEèh + regels, zodet mijn'nbgom',

' onóewtld praktisch $oltÉontaat. 'kwam te liggen) i ... "-. '

- .' wàó Frans- a1 onnavolgbaar, U $as.ècht.niet meer. Ee volgen t. .' ! ,j . !.Í
IkkènheIemaaIgeenFransÍ(Tja.UweeEnieÈ!,aÈUgemisthebÈ)

- 'lEr valr geen toís aan vast. te-knopen", verzuchtÈe een lid EF-!l3^e-I$mgo5dne-i.9tngen,.
na mijn warrig bèEoog. I ' :n .r

Doch de mééÉr gehooide fiàËrit was wel (en nu gaau bij iealeteen _een lgry)je blanQen): -. i

"Ik raakte de óraad kwiltlr.r... dàt, was dus daE curieuze draadje, flat onze redacEíe in
onze Revue had lat.en praxkenl r En de puizel is inëens weer comp1e9g.l.r- -; ,í, y.1'. tc- -, ' ' ,- - rMaar waar girigi tret';nu mis?i wilt U weEen. Dan yer§ijs; ik naar het filiqaL -van 

- -

C & À aan de Henó;loIaan: Ceëa & Al.bert. (what'8 in a name). onze redaCtèuren. Onder heE
*"tu" ;riai-SàiJóri *orAc is Íutrr', verÍnoèd 1k daÈ À. het met z'n eh;-..i-.sigàar,..Ër.i';.
gedlaan heeft.. DE,vraag is natuurlijk: wàapom?. ' '. .". ' , 

:

Íotoens eiqen zeqqen (ioor de draad-ermee!) r,ras héÈ doel méér naambekendheld voor dq ...
àà;Ë;Ëe;àË;; ,iÉ"Àirietópe" "èei, de Lens-rivue. ÀI1eeni trèlke ad+erteerder? MiJnb: :

idziend.was het, op g.raiii.neèrdè wijze,.méér aandactit en:aí's gnati"s sluikreclame voor .

- - iiíii u echteruÍt, Revue - liefhebbers, wan!.6ók ïat-u nÉ in u!v- handen-hou9!, i3, .
een C & À-proaukt, en aan een half woord heefÈ ide goeden, papyrom- trHo ho, Grem-l i zuIE -

u roepen, ibent. U zelf na dit alleà nieÈ lichÈ onÈvlanbaar?n- r i .

à"à. ix h""r o""r, naqar iaiiàsi- ii-t"àei 
-ot -*Ijn- inte.nattonàie caiiière 6enkenl

Ei'íui'-aËr.-*ö;àe;:óài'ik;àiè:,riÉge.Var1en. Kpiqtboom eindelljk àah-de aeinan mee. tvant
het sezegde luidr: éi is een t.ijd +àí aomeh, en éi is een'ÈUd +an' ' - :c6eh....... * l.itï".j" .Aq.F++
Irloot tra! dc redaJrÈíe; Zoald fuenigëeu ialien wij hrelèens bij het . Tntikkq';taa 'Cte koPlJ de
dÍaad tatijt, vooÍal a].s deze pas vla}. tegenrde 'deadliae,. Tageleverd rvordt ' .!. -.. ,l

lle àopen 
-Aat. d.è cottecËe, kon-ende àoadii§, bli oDze Dofiiaee, tE|r goede zal k@en aan de

aansc]:af vaa een coÍ1puËeÍ... DaË scheelt een àoop voo.r ull, reda*Ëie.. -. i

,de LENSBEI/UE.
i'l

,t

-3-

í.
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ALGEMEEN i(ONTAKTPERSOOH en
Hoofdlcidrr A/B jeugdl Paul ían den Steen, ChopÍnstÍaat 1 03, 2551 Sv beh Haag, tel. 397.01.54

HooÍdleidar

Hoofdlcidar

*: è§. i.CE. 1ïe Í.;"r:
C-jeugd: Arnold van der Donck

tolofoon 397.65.32
D-ieugd: Edwià'Kuik ",, . - ..

, telsfoon 367.73.00,.{r }. j , .a r:.1 I-()i;?l'f ;..

AÍbellen vooÍ d6 wcdstriidcn:

,.e- ,:-,' "-i" -; -:,\! 'r!Í.Nà ^-".' .^i:-, ., r.
HooÍdlcidcÍ Ejéugd: RuudVere'eèkeri

i -."tt ' 
.

. t,t a '-, I :: íl 5 *r . telefoon 391.04.89, . ,"
Èootàteiacr.i r-icirà-a:' Hàiry ter Lihden- "''J
1,.1 ."-,; 1"1 : ,,. :,, ,teiefg.ol igiiOi.+S

"Y" -,,].--; :, . r r ...;1..
i.... ri

zo snel mosElijk, doch uiterlijk de avond voor do wedstrijd, tuss€n J 8.@ en 19,@ uur. bí de desLetref-
tunde hoofàleider. ln uiteiste n:óoà àbö.op oà oag vaÀ de widsiijd op LEN-S, t€leràon soe.ts.ia :: 1! rrt '

(zaterdafi vanaf 8.@ uur en doordeweeks * 30 mínuten, en niet eirden vóor vezamehijdl '-' --

AÍbèllcn tÍaiÍ$nqen: -r 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366.13.14 . .,

'- :' '1 "' l{ ' :
Vraobn/oroblemcn : bel in eerste instantie de hoofdleider opl .

' ,\ i1. 1( "+

ii

..,';. ' ;;Èt''
{\l.'l''.À: ïj - t:',Strgi';r'1 1.{l.rS.

"*t' daatm aan wtdltcrícin
- ,.:.., .:
sam.k LENS
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À 1 2s Jan ,14.30.. RijJwijk À1'':'. r.':Íl uic . . Ep.park pf. r;'# ' i';'.ío'À*r ''l-
..- 31 jan '19100 " Duno À1 .:'.i.';f' uit... Mr. NolensLaan . L18.15..(Duno) ..
B r 28 jan 14,30 viE.e8se Delft. B1 r.huis . . . v 1 . .i 13.30
82,28 jan,|-t+.30 westlandia 83,. . uit.. Hoge Bomen/N'lsrljk :., 12.30. iJ.e- topy;r:.
c 1_'28 jaÀ',rz.go;Dwo cr '. i\'.'." Èhuis v I . . . . 'rr.3o ..: L.
. .: go jan 't8.30-'; HMSH'cI . : .'.'l'Èhuis ' :v 2 ..., 17.45' : ,

CZ 28 Jan 11.00 vt,C C2 thuis V1.... 10.15
è I es jan 09.30 Quick stseps c3 EhuisÍ 'l-.'. r..' . v 3'. .'.. :.t- 09100.,,,... ,, j,.
C 4 28 jan 14.15 Schtpluiden.C2 . Èhuis V 3 . 13.45
D1 28 1an 10.00 ÀDO Dl .-i'^.'.:n uiE. .. zuiderpark .'1";. t i09-,00:,(auEo) '.
D 2 2S jan 1Í'.15 Quickl, D2 ,. : . ,.. ',1'1;.uiE .- . Sav., LohmanLaan 10.15 (auEo)

30 jan 17.00 íeNS S-etfral Ehuis V 2 . . . 16.30
D3 28 jan .10.30 Scheveningen D3 . uit..-'.:.. 4 HouÈrusÈueg ). ^09.30 

(auEo),..
D4 28 ian. ".l2.OO tRÀVÀ D2 thuis ".- . : '." .V 3 .' . :" 11.30','.i "'i
E r..- 28, jan os.ob. víÈessb oetg-c Er-.a qi!'-. sp-par_k- ranuhóf-zuid 08.oo,(auEo) .'

30 jan .-.:'. .-. zIE- KOPY OEFENEN OP GROCÍT VELD ".r j':(.
E 2 28 jan 11.00 VeIo E1 uiÈ Noordrreg/Wateringen 10.00 (auto)
. 'r 30.'ian ZÍE KOPY OEFENEN OP GROOT VELD
E 3 ;,28. jó ro.oo. ^ Delft, E2. --uit-.. .. Kerkpolderweg/oèttt, . '.ogi;oïI(auro)' {.1
3 4 -28 ljan 11.00 Qulntus E2 (vr) uit-. -- Le.euwerik/Kwintsheul 10.00'(?ruLo)

E'5':;28ljan -. 1O.OO Svprr El ulE . . .' rrnnnnt vros "ogloÖ -\ rr' ' 'ri
E ? .{2_8' jan - 12.00 RKSVM E4 uit sp.park Potanen/MonsEer 11.00 (aut.o)
e gi'?.q-je" 11.00 RKSVM E3 uiE' sp.park Pola4en/MonsEer lo.oo (auEo)
F 1"-..28'ian 09.30 ODB F1 . Èhuis v2.. ..i':09.'00:rrr,"r . ri. ,r

F 2 -'2g'jàn 09.30 Quick sEeps F4 . rhuia v2...."'o9.oo
F3 2g jan 11.15 Gravenzande sv F4 thuis v2.... 10.45
F4 -28 ian. 11.15 RÀS F2.. . thuis V2.... 10.45
F-5" 28 lan' re.0o - voorËurg F2 ,'. . Èhuis .-. .''''. , -.v 2 . . '.'";'.. 12.30 ....r.'. Lr

l :!\ l^ ?ii.

p.jtr.d. st."r,j,! 'l 
' ..rl _"j

.ooËo#,'' '-'..\. .rl ,.,r .ir,.r{
: ('-

t.I 'r:: ï, -. r). if t ;
.l: : ': Í.1,.!'_,,{:, . ... i",,t,:

-'..r;.'.
.:- i '{ j_ jj r'. ,'

B tJ z o ni'ple'A ri,ir:oËry"rï:l ji"l:1. -'.:-,,,. .ll'. , .,. ;

- . aanwezlg; jeugdkormissie op zat.erdag 28 jànuari : À. v.d. Dànck;.en
- opstellÍng elfta}len bekelq.;meÈ . uiEzondering'". van ! ., ,r-'.'". .

iÍ:"0 ,rrENs .B2.Itt-. zonder 3;rr',.tè. Hagedoorn. (geschorsE , vregens nieE
.r._O LENS Cl:ii.zqndèr,i..r'it.I. Brit.tijn en.meE F, casmi . .iT,

0 LENS C2 zonder F. Gasmi. H.'Oemed en D. de Roo '
0 LBNS C3 zonder ' À. Drissi. À !, r r: Ía (1 à r.. rr .
0 IJENS D1 zonder '8. BtiEEijn'en meÈ R.',Janse \' 'r .\
O IJENS D2 zonder. R. ilanse en F. Kuik (aanvullihg E1)

. 0 LBNS D3 zonder M. v.d. Voort - r -': I " 'r1.. (:''r.
o LENS F4 meE .r. ,Janben ! I : ',LT-' . . 'r!ri a't r,' I 

" 
.f.,

'':6'-' 
w,tgv.snewE

_1I

t



,I

.,ir.i., .., AFGEKEURD:ot NIET ???? ïi.al*i'.4\, i.i *q
nii twilrÉïàchriqloeé=,iios"n àà'"pefers taridi s/m ra.rnrnr-o6.oo;irt tni§t éerdéi. :i'"
;:*.'Ëài'ili;ii-iii-àétrt "Ëí-"iétài.nalr r,ENS:EEII;Ir (àeersr+) en nergena ànders hëen of
iliÏt_ËË'"'.rijà'aoàígàài-"i.irËi.-Éà"r je vooR'08.00 uur verzamelen dan ziL'ér nièÈe j
-àià.ri oi dàn,,gewoón te komen. De speÍers van àl È/m C4 die VOOB.09.00 uut moeten

;;;;;;"i;"-ilgËn ook iraar LENs bellèn. verrameflË-ffiEer Íras-J§À1 09'00'tiir-'-'ieÈ dàn-'-dè '

vanaf t 08:'3b uur,i.cun,=" .zien w91-k9 wedstrijdén zijn afgekeurql" y:tP1l-9:-!l'tge":l
lende elfÈallen lvorden getoond bij afkeurÍng-. Daar deze zender Cte algerasElngen N+IB.[ oP

ËËËË;t-;r;tènot, :,,mpeE^iè .w-.ëI- éíen geÈtlld-hebbèn voor{aj "het ber{ihÈ .verschij.ng'r,r,','
.t .'l','1- r . -r

er, is door heÈ vernemen ,ai, ae otitciëIe' afgelasEingen voor À1 t/n C4 nógl een mogelijk-
;;ie",';I;"ïàstingenÉereràon ; 06-350.150.eó (50 rrinea) )

, ..,; iir -:1 ir-_ i"r_... j .j: i,., . :'-'.scHADU:wP.!'oGRAMM4,r::r';ltltÏït:t'ai'tt_11
eii atoètre1É afíeurinq werkeh we deze week een alternaÈief prograinma af. w'e "veriachteniiir"H"r="ffi H"i;àl;;"";;'È-Ëri',ièË, sióieiiàar"à, Èrainigàsnàk) voet!a1,:' en spórg- '
sctróeàèn.. Èr zljn_velè alEe1natieven denkbaar zoals voetballen in tteE Zurderparr, op
iàË-"Ëiààal-"órÉaia op xwiéi spórt, in de zaal (alleen voor B en F) of toch ergena een

ïé"SiiiÀ.;óelè; èp'net.v.rd óf'op het kuÍisEsras. Gewoon oÍeral rekeài"n.nFé.nP"u"".::;.
kómèn hoor lttt -:

' i ''i' 'à
.lÀrnmrc nr.rirr,r.nr VERZMELTTi',D

;...;;;; ,;.;, ;; ""-ia ^ , :'trainen 13'30 riur -!'t
r-1.3o.uur .LENS C1 -' i': r Erainen 11'30 uur
13.Oo,uur :'- 'ESDO Cl - Í,ENS C2 L1'30 uur

. -:'::.:-q-- 1i;[; ó3 ."-dr- ']: ,.i : v R r,r .,. ,:
. ro.oo''uur' LENS D1,D2 ei D3 .' : Erailen 10i00 uur-n'"-l- iËr.rsqq'r'r,.,.-" :vRrJ' *r'q{r-'
O6:Oo..r,iur LBNS E1 1;: 'ii..r :, Erainen . :. ,, 99.99.yup'._ .. t-i
ió.óo ""t LENS E2 È/m Eg : trainen " 19:'99.Yur Í.' -l':".óó - oo uu, LENS F1 Fn F2 : trainen ' 09 ' 00 'uyr,t ti /g I

ió.Ài,"irr LENS F3,r' p4 en F5' . r '': ,j : trainen ,' ,:. 10.45 uur .;

'ltr'- , ,' ";.\ '' I

'LENS:B2 DOÈT HET tN DE BUS >>>>>> ars er geen ouders''neE vervoer zljn en je moet

Ë;;r"r ;;-*"r-à"llr. (west.landia) dan is het openbaar vervoer-de ènige mogetljkhëid
'-a;;t ii.t".n is',er cége;rróóraig niàt meer bij) om er te.komen-' Àr1q spelers van 82

worde'rÍ a.s. i€irerdag "Ë-ià.rS 
uir op LENS ,erirr.Ài met Èi3 zich-een stiiPP"nkg?f!:, -'và"ààà.-iói""à r,aàrluus 129 op ale Stede. om 12.46 uur vertrekg deze richting waÈerin-

;H:-il"Ë;ËË*birït hatË.,i;É,ii"í" in waterinsen om 12.s4.uur. Daa'r ovèrstappén op.bus
i;t';-ï5. ió-uui- richtinq NaalclwiJk. uit.stappen bij halte Ferdilaàn om 13'28 uur ií-
r,rààràïi jÉ. -vunàà.i i" tref nog ongé.reer to miiÍuten lopen naar sporÈPafk Íloge Bomen' De-r.,Ëià-i"íí - 

tó"Ë-j"ir ià 'ié. "ËripË"" 
heen et vier eErippen teruà. veel plèzier.

E-ruISSERS OEFENÈN:OPGROOT VELD'' >,,,>> afseropén tnaanalas glns ae ]beastrijd lieÈ
a.-.- ;r"i". noorirààls deàe tei<st. De. icomende maànden gaat theo Hoefnagel Íeielnatig
ËËià""í-ËË"'";;Íéï§-+;-Ëi,Ez en enliète jonsehs uiL dé andlere E !9am9 op het spelen op

à""-"IË.f-r"Íà. -xi"t iederà spe].er komt Éteéos ín.iedere wealsErijd aàn de beurÈ ""f,e '

iiïlËl'í.r'i1". dt!ó-t"-tóién-àiÀ-ie moeg spelen. À.s. naandas besinnen uc deze oefen-
;:ËíX'#;-;ËiËà"Liíatiàsé"-lssé-pz om dè sterkue van de uit cè nodtsen Èesenatanders

_ i:-Ë";i;":-ii""=t ËiËiË-"ó;É;; óm i6.go uur op IJEN5 verwachÈ. De jongens van 81 en E2 :
'ài"ïï:Ë=ii;"íE"-Ë":IrtËrËi-ióIaéli ;;i-;p-d; È;uii'fis vérwacht..oeie íorat dan verzorsd

,1 
": ,, , 

I 1", 
-'

d e'Z,t g,X'e N_q.,O F,-9..i,;',r, ruuàr-.d3:bekende.,lacky sandiforÈ''J;aà À1 'hebben r,ie eiÈete
.,i..r*re ge.i.nË"à-ï"-a. ziet<enfoeg. . De- fqmilte Brittijn sÉanE Èe ISCogl: zowel Jos uit C1

;i;-il"-;ia oi zijn *"*È"iéói uiËgeictraÈera. ,ros ig geopéreerd. aan'-iljn hoornvlies en
I voerballen is vooi hem diL seizoeí nieE..meer mogelijk (ed hij had door diver§e-
ËÏ:ffi;à:".i',à:iËiïiï öË;éË;;iàl-.--p;iu"óirit"i is-het echtèr dat je'oos weer-helèmaal
qóàà'tomt: Bas heefÈ Íait van gqn yqiw-efenAe l iesblessure 

. 
maar- zal. zeer zeker eercler i

àXilàËiuàlïË; Ë;Ë;s,;;-à?q ;qi. nàé lang her_saar duren-is echter'de.vraas. ,ros,Bas' .
Ímaar zeker oor de re'st:'van'5!i.gezin. heeÍ veel-sterkte ln deze vge-Eballoze periode. ook
, -i=. -dà;;;im prrssi rïàí-L-eïè Ëi=iJ'e"e" uitàeschakeld,. Goed waÀ' hét dat je afsélopen
' zaterdàg. ere]lkwam ktjken. SEerkte. 'a-:I',, : FeÍdi Kuikl van r'BNs D2 heeft.ogk. een pech jaar' Nu ereer' èen . scl,e,rr'gj. .rr, "ijr1.:

e4refuànà. vàivéfeno rroói é" ng maar topen àau rrét hieina afgèlopén.,is met die.e1lqnde.
r!'.: :,:..'.:

:de I.EIUSREWE..-- ?ïr
7
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DE LENSLOTE.RIJ >>>>;> afgelopeh wèek*

' ^l +'\ . -:

werden èr aI heel wat loten verkocht
voor de IoÈerlj op.LENS, Helaas,.ging de,h,edstrijd van IJENS 1 nlet. door afgelopen
zondàg. Bewaar de loÉen heel zoigyulOtg wànE.biJ de eers! volgende thuiswedstrijd tan -

I,ENS 1 zijn.deze loten naÈuurlLjk. ge oon geldjg. 
f'tee5, 

nigrlwy volgE 
,z:s.-m,: . .1 ." ': 

.

s g t i ö e:ru ,rgg5 / rggei,,;;,i a. i,ooiuàréiaiiisèn voor È1 
"etào"r,:1ees/1be5 

zijn aI
rreer 'ln volle gang. Het oefenprogtramma is bijna klaar en binnenkort worden, de beBpré-.'
riI"ó"" g.ópàna-óeË de trainerè. Àlle opecutaÉles tot nu toe zljn aah; öot'àt-lemaal- '

verzonnen.door ....???? ,. -'--:..Ï;Ë;;i.duidertJk ià,'is''daE de kàmpetittè leàtnr öp zatérdag 9 sepÈenber 199s," .í

De'Eraininqen voor de À-B-C- en D-selekLies beglnnen rraarschijnlijk 'iíeer op izaterda:g L2
augusEus. èaàrne zoveel mogelijk rekening houtlen het het.'plannen van de vakanties als
diÉ nrogelijk is...- De rest gaac pas een of_-twqP Y"k""..1_+:.,1:Qt -".u-*'.. If,*r:"1u;11 y.tSt,
binnenkort... . - ^(r- :,-, ,rI tl?.1 .;ijit. tí : r.-..., ,r_j.i. ... ..iÍ.pÍ .r 

.,

HEREN TRAINfrS OPGELET..TT>>>> afgel.open.week hebben wij een gesprek gehad met de
Gemeente. Speciale aandachÈ ging uit naaÍ de toe§tand van veld 3. De Gemeente wil best
ext.ra aq4daèht geven aan dit veld maar dan vragen ze wel de medewerking van onze
vàreniqin-q. Hun verzoek aàn de t.rainers is om nà afloop var dè training alfe doeltjes{
van heÉ. réId re.verwijdeieni 'zodríÉ zij heÈ veld kunnen bewerken.' ÀfEelopen wèek hebbei
ztJ drie keèr -Eevergeefs bij ons derde veld gestsaan. vijf toÈ zèven kleine doeltjes . '"

veihinderden hen daÈ ze op het veld konden $erken. Een kleine moeiE.e Íolgèns ons óm ' ' I

;;;i-h;a;;-"ïiË irété àà.rii"s-"à heE veld Èe haren ais ie.traar benÈ-met Èiaineh.,
LeE er allemaal op M l' ' 'r'

, :-.i:'i r.:;!§' ,'1"t.,1P.1ïu' , i.,rr*

t,
ir' - ]

; UtT-'e;tvERSLAGEN
:l

':.t') t

Gelukkig kwaóèn deze zaterclag ÀULE LENS
Eeams aan:voeÈballen .Èoe. Ondanks. de - r

slechÈe weers-vo-orspell iígen, maar dankzij 1. : 1

de koude,- harde wind bleef heÈ gelulktg - '.r
. droog. " .. . i I t:- jrq : -: r.- '

Enkele leiders/Eoesctlouwers leverden'een : .-

veralag ln. Ga er maar een voor zltEen en
leea, maar r ,ti, * ; ..- .,.- .. ïtl)rt iír;'" !I.1"1;iÈ

1

l.
I {r'

', ..' u,t.T s L A G E.N'-, " ;

GT.WII V. D2 - I,BNS D3

VERSLAGEN -.

',. : i'.1 ...i1
t'' 

l 
'" 

""':ià 
'''R\rc. Cl - LEUS eI. ({-2}'ir',"-;,'i.r..,... '..

.,' ;:i' "À]tijd moeilijk -om, Èesien' een"on§eslagen
roptópei uè moetèn: voètballeri, zeker ala
ie-eJ.zelf ala.team niet.'al té besÈ voor
ótaat.: toch öor wef.eén extrà ''tnotivatie,
zeker als er een aàiitàI è)t:r,ENSerÈ 'bij,de
tegenstander meespeleir.- Reden genbeg' orír .9r
voJ.öp tegenaan te gaan. Dlt deden jullie

;,.

LENS D4 ,.. --1 lakwa D4;1;:;
Íí, naar Eí -, : 'r: ' LmIS Ei
vi.burch E2 , - LENS "82' : .
IENS E3,- - : -,.'Concordla 81
iluventas..El-; - LÉNS.E4 -.'i
81. Zwart..B3 ,,.:' LEN§ ,85,'l'.' .l
Dle Haqhe E3 - .IrBNS 86 . -r'
íËi"'r;Ëï'-": ,-, ;;iiË fi r :
iluveriÈasi E2 , ,- I'LENS B8'-.; '.-
IJENS Fr ." "- VCS 'Fl . ',

F2-, ,.- ,.-. Eonegido.
F3 - "'I -: MonsEer F3 ' j
F4 '"^ : ''' -j MorieÈer F5 t Í.
F5 - Dle Haghe MI

. 3-5 . ook en ,... jullie boden goed tegen8Eand.

. 5-1 Met ruEt 1-1 incluEief een.knal -van PÀUI,

.. o-o'..' KNoRR op de onderËàít +an'de1lad, maai daÈ
- _ 1_5 r. aleed Rvc ook..r: _:. :i) . - .!a r. , ":, r.,.:.t
. 5-J
.'"IJo j, 'Na:de rust sËartEe-RVC ,hee1 :feI en liep.te
. , 2-5 ; ; 'sne1 uits naar.4-1 voorsprong. Gelukig,,.,,
. 1-9 '1 scooÍde SEDÀT sriel' ziJn 2.e doelpunE, en'.,
. 'o-9'.' -brachÈ de eindstantl op 4-.2. HeE veld§pel
- 4-3'.. 'ën:'de inzeË.moeten ee; stimulans voor jul-
. .Órb 

"' ;.lie 2ijn om.'in de .komenalè lvéken .voldoende
. 3-1 punEen te halèn omrVELO en:HBS ronder je te
._'1-5 - ' houden.' Doe je bedÈ en.heel veel succes! ! I
.- 5-0' '.l..:' ,-: . 1...
. 4-11 PÀUL v.d. STEEN

)'

rl!

I,ENS
I,8NS
t,ENS
IJENS

:s ' ',." 4 r' . -._

- " 'dti LaUSEEV.1UE'



ÉENS CA rER C2 (7 -1) $ïerwinning zat er nieE in, 'rnaar nÍet. ge-
treurd, heE Bpel was in iealër geval VEEL,
beEer dan vorige week.

P.S. als wasaenaarse doèIen de normale
afmetingen haddlen gehad, waren er zeker
een paar ingegaan.

T1{EO

EBiS E3 - COECORpII El (5-3)
i

Nadat. iedereeil had vererachtrdat het eigen-
Iijk wel afgekeural zou zijn. iging het Èoch
door. maar waÈ Has heE koucl.

rra9

).i',- voordat ale $ëdsurijd bego! hebben we eerst
in de kleedkamer.de takt.iek be6proken,
helaas was niet.. ièdeièen ob Eijd !?
Na heE fluiE*'ai9i1aa1. gingen wij rnassaal in
de aanval' eh met'goéd samenspel (lummelen)
gaf RICHMoND. een puike voorzèt, die helaas. -
voor de teqenpartij,door een eigen speler
in heE doel belandde., (1,-0). Door goed ja-
gen op de bal 'weÍd de yóorsprong groEer en
groEer, maar door een klein fouEje kvram
MonsÈèr Eerug,naaÍ 4-1. Maar..daÈ werd dÍ-
rekt wee! rechEgézeÈ. He-t laaÈste -doelpunÈ
was van.ÀBDoEL (éen hele mobie Lop over de
keeper heen).-UlÈslag.'-7-1.'. Deze wesErijd .Iu1lie hadden eindelijk eenB ieÈs Ee doen
was bijzondeí sportief van beide ka_nÈen en.. uanE de Eegenst.andera waren ook aterk en
zondèr kommentaar; op j gl-kaar !JI; "',. .. 1 ,.r',_ speelde neÈ als jullie breed en sEeeds
GA Z0 DoOR lll \. I l'1 1- \-.'.'1 -over naar de andere apelerB en zo hoort

/: .' . :. : .: ,.'i \ heE ook. Het taa een letike vredsErijd om te
JuJ,LIE LEÍDER i ,,.'1 , zieí, en het was apannènd wdnt Je Éon niet
i :. ,i .' ..," i ' :'i. echÈ zeggen wIe erl zou wlnnén màar het was

. B!f;r p1 - EEIIS p2 (7-3). .! aI snel duidelijk daÈ toch onze tiiserBl:-. ' .-, ;-.--l_-]' . I i ' '"". - neÈ ieEs beter óaren èn dat'was weÍ-ie
..iJóngéns dit was de"eerÈce coÍtpet it.ieweal: '.srrija id,heÈ jaar 1995. Helaas. lieEen

. . jullie'je overbluffen door BMf. Het werd
'aI 'snel 1-o in heE voórdeel van BMT. Nog
binnen de 5.minuten maakte iullie de stànd
gelijk (1-1)'.: BMT begón'haràer te spelen
er-r jf1lie lieten héE kàas win heE brood
eEen vraardoor heE -eerrL bekeken; wedstriJ d
werd voor gl.ÍT.'De;rusE§tand was aI 4-1. Dc
tvreede helft begoruien jullie fet en daar
sEond 4-2 op het EcoÍèbord, Een paar fout-
jes van jullie en de scheidsrechÈer brach-
cen jullie :in de tuar.denk. ik,'ivanE julLie
begonnen sËeeds miiider Èe accepteren waar-.
door het spel werd ver§euen. BMT kon mak-
kelijk uitldpen naar 6-2. Bij deze sEand
sloeg ook heE.:nocidlot. Èoe. Ferdy moest
geblesseerd uitvallen (nioet het rusEig
aandoen de komende Hèek) waardoor ik het.

' merken aan.dé stand het. werii uiEeindelijk
-5:3.. Ik hóop dat heE volEende ireek weer
zo'n spannénde rredstrijd hrotdt als afgelo-
pen: zàterdàg. Dan koÍiÈ zeker lèdereen weer
kijkeh want heÈ is o zo leuk om deze jon-

'gens Eè zien voetballen, iedereen zet zich
àItiid voor de volle 1OO prócenÈ in, ook
al iie je er..ook weL eens een zijn geduld

. verliezen.-maar dan hoëft Harii'la1leen maar
i,99.51.i1e"1:94 heË iis arweèr-róv.ër, soed zo

E1l gera .

ias-:ti$. :; \.;1-.1ï r, rs'r: i t' .r,.',;, ,- .,s hJ]}à *n: . : q
.rrivenèad rr"- iÈÍid-rr 'ir-ot ' i

Na èen donderende toeispraak in cle kleeilka-
mer van één van de lèiders waar naar jul-
Iie heel goed hebbeÍ! geluisÈerd, speeldenjullle in een spannende wedÈtrijd weer,esÈant van 1de wedstfljd niet, meer kon

volgen. In de kleedkàmer hootde ik dat de eerisrzoals heÈj 'ho'orde
NTET bè1anSlErl .r -, maa

.i;Dat' t{e .verloren
i)lje',Étààrs rrouaen enulEslag 7-3

lrat er ook
'was §ewor

gebeurd vo
oen. uongeís b1i jf
eÈba11en. Éat Ía Jul- overEpelen wEL. De Iéldeisrglngen meÈ een

llo Irracht, dan - zal ullle zien
met IrENS D2

daE erÀ 6i ,ÍnieE Ee tèn valb
goed gevoel naar hu
Iiér Lo door lein ldàn

,§àdn. en krljsèn'-juI
in. Denk ook aan de

ls. Hopeltjk gaan jul-
sbe er

j
spot
It !

zà1 rhet. l'§teed
ItË ldi óok (wàeï,..plezier

i
É

succEs ! r t § ï.
uraining en probeer Ee

komeh tíanÈ dat 16 heel belangrijkHET OOG

ríÀs§ENÀÀE.El - I;EtrS 81 (0-0)
,j'j, ,,,

-.+ Hudb
i!r' .i; {'ttà dai, §.f i.,t ï 'L\ tr

lIj.

'i, ,
Nà. de rhatige (slappe).i weliswaar gewonnen

. wedstrijd tëgen vcs; moest E1 deze zaÈer-
'dag tegen wassenaarj. vle. merken sEeeds va-
ker dat. de Eegenotander. heE meE veel inzet.
de koploper probeqrE lasEig te maken. Het
werd-éen eenzijdige rredqErijd. LBNS pro-
béerde meE goed konbinaÈiespèI steeds goe-
dè aanvallen, op tè zeEten. de gÍoÈe, zeer
goede, kéeper van h". stopte alles en
schooE de baMR naar voren. ITENS, ving op
en bego ieer. 'aah 

Ee va]len...ook í+E'qé
vleugelspelers COCKY -en. MICEÀEIJ èn,via.
indivuduele 'actiea van' WILIJfÀM en,STEFÀN
Iukte het\niet , Eè'scoren.'-schouen-tan nI-
CHÀRD, cHRId eir"vrNÖrtfu.-tonaèíi oot ir:,et.
door de verdedigihg heen komeí. Keeper
PÀTRICK had een vrije ochtend. ,JaÍmer, een

,-

l';h'liir rl:eur ici,.1.) iiu, lri[

,dO LENSBEVUE' - 9 -
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DE LENSREVUE

ia[;iir;a:l;i de vildereniing uus
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',_:
ffie jaargang. nummer : 26

L920 1995

EKO IS DOOD - LEVE DE EVENEMENTEN
(LENS is meer dan voeEbal a1leen)

'-.!:

,.',1 r'!

:t:; \ rld . r.tt z ''ieoíuàrt tiss'

k

- cotofon EKO : vac'ature
- besEuursnieuws E-KOà: "in opricht.ing.

Men. Ieest er snel overheen en loen de
-(si.ga-.ren en":reEten) rook uit de re- "

daktiekaÍnèr en'om ons hoofil verdwenen
uas zijn uij op onderzoek gegaan -

Er klopE'namelljk iet.s niet, wanE 'in
oprichting'r is (volgens onze beschei-
den mening) niet. correct. Beter is
"opnieuv, Èe aktiverenn - opgerichE vrias
de korunissie aI. ,i

Indien de EKO toch opnieue, opgerichE
I moet worden,'. i.rordt daE daft gedaan in

"LENS Nieuvre SÈij1'r (wat dir ook moge
zijn) ?

Bij''t6La'rar"n" hebben !,e ÍJeer een
"probleempje! wanE er zijn'wel dege-
Iijk evenqmenEspLannen gemaakÈ, ge-
pland en iliEgewerkE. En wat scheEs

, onze verbazing (nou nee, eigenlijk
nieE) , deze r,rorden vervolgèns ook nog

- ieens - in..de . komende ' maanden geakÈi-
ieerci. i,. ' ï

,'r ' à.
dè eko 1§ dood - lève de evèue8eEten

I

ziet u de bomenKunt U heE nog volgen,
door heE, EKObos nog, ?

Wac kristal helder is daEi er door en-
kele fahaEieke vrijtrilligers hard ach.-
Eer de 'schermen gewèrku $ro;dE. zij
begrijpen heE moEto : 'TLENS is meer
dan voeEbal afleenn en weEen daE naasE
heE voetbal, oqk evenementen/nevenak -
tivlteiEen belàngriJk zijn" voor een'
clubi.'.'r , ."i .,

op blz 2 v-an deze revue..laten wÍj lkort
alle, toE nu coe lqtende,. evenementen
de LENSrevue passeren en Í,rensen de
organisaroren (M/v)..Tor,r'!0r, . ror !ll

-ï --. .).!

us, redakEie -'r, . .- , r.

1

lià-"i" l.rra"iii,,
PÍ. GroíÀ

f,.!.ít !selsli 40

2582 Cil DèI1.tk!9_

r* l0?0 383 5t 18

Ssbohiir.t Tottollollo,
0. (eÍil!ín!E
T.t (0l74Sl 12802

S[Ko ..hotsrirsl :

§ES!§9E4IE!
0, Ckb vio 100 :

J. v.d. L'llts T.k l07O 323 35 25

.Sènirranzond!0.'*-
Sglílrfl ts!lvo61b!l

ll.M. l(ourdr[tlvsr
.-Td: (O0l 39'l 24.74. .

--,ovLio,: '
J.M. vii d.. Kl t ïotr t0231 282185

n.nlÍi,0,ï"i Ía: toior i25 ís so,ï

seldorcr Z!16íd!g

J.C. H!trl

ïeL t0r0l 307 s0 B,

BÀfl(o: B& Ko Ín!§;6

Íllw l. vrí dE B.Í0
To* loTq 325 so 74

'J!I!gj ieusd.ícelin!
P.J.M. vtn ddl $Eon

Td: {0r0) 3SI 0l 54

i .r yr, .
Ísd.llir : .-r

AJ.J.. MlI-liblr0 lselr.t.dslll
Tel.: (0701 321 32 p5

.c.J. Àfih! .1,:
'Tol,: {070t 381} 00 25

fvenrhrhtor Koonilaia

vacit[e .

TRÀINIRS

P. Bo!

IsL (0701 ss8 m s2

li. nn tlotrren

T!l- 10701 61 32 31

SÀlrlCllsIELLlIG OE§IUU8l, rr .l

liCi
til.J.ir. Ieinoo

, Td.:rl()io) 348 l0 88

vocnitl,r : , .
J.G. Cà$r r l'
T.l: l07O 3€4 lg 74 '-

'; soh.tiÈ : 
-

'1.t. Gnnr ' '.
: rd-: {070 363 54 1g

t-id :

P.J.M- tln dsn Slèea

ÍeL: 1070 397 0'l 54

l. P.nnin[moaslcÍ : 26 PBííin[me6lrí :

GJ. vm dr lftq
Íd.:017481 18140

i /_rl r. t. V.-rqi. i iri ï',i, .f
\ i-]tpru m}.so 3o*: 

. t " ,

', , rr iri.'r J'! .,-' À ,, i I

VAN DE REDAKTIE
..te1g.uy,|oqii jtl ryl,qF h:

" - RedaktlebrleveubrÍ;i:kltÈgóouw;:r.".:'*
' .: Hergelolaan 981í.2314 GG.Der Hasg

- Fax : (070) 367 EB 62 (tot Íhamdag 17.{D uur)
. :"È ' l:,r.r

, 
j,-' -r{izlgrqg€1 tot,nra.ardasarond mogclíik !

; il. ir*** ,nr.Bvnnmnulln xopo ,

^ "' ;4aan{ag !0.00. uur ln het klubgóouw
l':
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:..ï*'.'í,*hLirlii UU
{r"§ti

;t:+1 ëf -..Vcrn.."Het BesEu.ur
./ -UIT DE BESTUURSKAMERI, ..r, ,-. : .,r .rt . ' ir.ir',i'.'l 4.:ir"'; le+\ tËi,

De afgeloDen teek:heeft heE bestuur gesproken met de verzorgei van t SlfS c.w.
Edwin CoreE. NaasE kcint.ràktverlenging voor heE volgende se.iqoe&. w-qar, w.e ,zo 'uitlraren,
hebben we meE Edwin de Èot.aIe medische verzorging binnen íENS' besÉrok"en. 

-BinnenkorÈ

komen we hier nog beslist. op terug.

vooÍ de zaEerdagafdeling hebben we na overleg met 'ran Ham alsnog be
Erainer aan Èe Exekken voor. de rest. van dit Eeizoen. De.heuze is qevallen

.d.ie voorheen t.rainèr iwas' bij ó.a oie- Haghe en DITNO. '.',.
11 t. :'l't

In madfE.zullen we met. eèn delegatie van de zaterdagafdeling om de
zieEen om dvér;wolgend seizoen ce praÈen. 

-.: ,,i;; grl . :...'.-.
l ..,.;

HET BEsrt uR' L- ' .-.'r;:
;--J- --- .l:" -i . .li I . i',.:..r ..- :i i. ...,

slotén ^een'op Cees" Roog

ttt: -... ' '
:: -"',' 1 I

Eatel qaan -

-5' 3, -,..- " 
I

....''!'.

.-'-.-.
,
BAR, N,IEUW,S,. :

. i : .''l :,
; ,.1 I kontakEpersonen : : :rr'.. -,.. _.:_..\

'' 'zaÈerdag ': Mart.ine Vereecken - zoDdag : fnge van der Berg..,, tiÍ.)-

r1:-

;!r

,.lt

BARBOOSTER zSterdag 4 februari
il

. . ..1..J

EoE sluiE.inE

, . openen

I i'r )' i

openen

08 . 00, uur-
09.. 00 uur
11.00. uur
,13.00, uur

11 . 00; uur
t2.301 uur

\ ../

.. '.. Joop de Röode
811éir'Muns-1. -'.,'"'. .i . .' :i,ÍarEine

. Inge &rMarianne

. Henk, .làn & NeI'.': Jan

BARRO'OSTER + i"
zonda

:._ '_'. ,g,5 leDruarl ,rJ Jri1',1i;l .1 ?

,. Ft .&
. Joop de Roode,en Tinus

Peter, Tinie Pronk en Henk
Àchmed

Rein Heidel13
13

.00 uur

.301 uur .).r-.... coby & Rina
. . r,Jnge,..en LeentoE sluiEing,v .

j"i 
1

EVENEMEIVTEN '{ Íl1i -ír t .,
.-: :

, ,-i
'1 $: í',lr:S.;r:r

Op zaterdag., 18 .fsbruari (aanvanq'20.OO uiJr)' wordt
gehouden meE als gasEvrouwen Hilda en Àstiid..., 11 p
De post.ers in ons: -klubgebouv, vermeLden naast de parÈy e
dat u uw naEje en.'droogje aan de bar kan bestellen. vee
hebben we niet voor u. .WiJ.zijn dait ook erg nieuwsgieri

Marfeen en Fred,

-e.r op IENS een RLEDL_NGPÀRIY-
.1j,'
en loterij meE Ínooie prijzen eí
I rneer (achtergrond).informat.le
g naar de reakÈieB van de

'qir 'i,,::F

LENsers. ,1, , : ' * rti r'..i{ t.,Ï1{ r.,: ,41.'.}
'' i 

" 

: "É: 
*'' 'it'' "r{":-'-l ':'r: r:rrrt

i our, i=,tËt..de. beurE aan .lan a .los', 
ti$"" 

"orae ,irtt.èn;'36ï',íoèté'í Jrd'"àgdÉ., ;rouEiniers in .het kaarEvak.,. - .. . . . '+.i
zii örganiseren natuurlijk weer ejen kwarËèt 'xr.ewRirÀs/JoíEnÀvÓuogc: Del éeisté -in'

dezè-serie Írordt gehouden op vrijalag 17 fèbruarl. LET OP nieE,,der vl6renbwl.Dttgste)l Op
deze avon§-wórden de kaarÈen weer geschud en is ggzeLligheid Èroef.".Net a1s aIie,,andère
avonden is óe aanvan-q zo:óó'uui. tóiè à.o"àèn iiii ,=1l"ii-*aàiÉ-éi ïïpiiul---- -----,-

'l , t.'.. ;'.'.'. '- zateidag. lr"EaarÈ wàrdt Lgr.rs overspoeld *érl'a;tieóÈèÀ ïànï, Aail'pièéèÀieiren nrs e.n
Diana de Eraditionele IJBIS PhÀYBÀCkSEO!í, De aanvang van deze .avond iS 20.30 uur. Ook ,hièr weteí wij niecs riàn nec prograflma'; want de daàes hoiiden'aar ietieiiËÉEïfil -- 

Itlat we vrel Ee weten zijn gekomen is dat de presehÈat ie, vah. dezé, .aVond . i;i hdÍiden is van

- 2 -- ue uMsaevug

,1;.! rlri



ScIí@,i'

Voor tèleÍoonnuàmerèï zie de èolofoà op pag. 1

Senioren Kommissie
ZONDA'GSENIOR'EN. rfietteDlia

UIï,5;KAGEN
zondà'c 29 l aauari 1995

ook nu,weer sEond heE waEer ons tot aan
de lipben, .nieE alleen op LTENS, maar op
uiiria-àfte welden. Helaas zakt bij ons
heÉ waE.er nog sÈeeds nleE bijster snet,
dus \wordE het. 'gla-gr]}',i{ser."af.wachEen. . . -.' 

.-

WEDSTRIJDPROGRAMMA

Vanderlleíde,', r

'tVeentje ' - I
À,.;,1
RfrERKENDE
VERHUIZERS

ír

Zinku'er! 27
2514 EC De,t Hoir'ii
Tel.:070-1663134
Fax:070.3675393

, Zoetenneer
Tel.:079-610i33

tiid thuis uit

,.t'* L I
,]

weds scheidsrcchtet veld

zoa$ag 5 februarl 19 95
14.!0 LENS 1 . -
10.30 ],ENS 2 .-. -
rl.oo QUICK STEPS 3 . -
11.!0 IJENS 4 . -
11.00 LENS 5 .-
12.00 RKÀr^/ 7 . -
10.00 RKÀw t3
12.15 DEN HOORN 11
utl 

'àlgetrete 
atLer+rl4s: ..

14 . oo.:RKSVM 1 .
12:00 RKSW' 2 ..

*l--r.

ar-neqdg,7 fóruarL 199 5
19 .30 LENS 1 .
..' - . fJ....t

,onda6'tZ f€bruari 1995
14 .00 VERBURCH 1
10 .30 RKÀW .2
r.1.00 LENS 3 ".
12.00 RKÀW I .
10.00 HMSH
11 . oo IJENS 6 i-" .

11.oo LENs t , l'i'.
13 .00 LENS I

ROODENBURG 1
VREDENBTJRCH 2
IrENS 3 .
VRIiI
VOORBURG. 4
I,ENS 6 .
LENS 7 .
I,ENS 8

H.s..r.-ÈIank 1 ': 
".À.J. Kemp

F. Mina da siLva

1072 /52].
L09g/62L
3O6L /541

);r'':.
.I

i n.n.
n:.n.
n. n.
n.n.

,r.
Fr
n.

n.
n.
n.

.) r.' . t- Í l

I,ENS 1
I,ENS 2 

"

1!39 /s69
3O99/s6t
4448/ 626
4507 /649

,' -ïriendschàppet ij k -

. vriendschappel ij k

1010 / 521
L099 /62t
3063 /543
3L5r / 57 7
314r /569
31or/s61
445L / 626

.4509./64

i:.. ":' r 'l

I

2
3

vcs 1 rrriendschappel iJ k À.G. J. Loenen
'ri 1.i " ti ..il J 'ri i.i

I,ENS 1
I,ENS 2 .
QUICK 4
IJENS 4
LENS 5
TE WERVE 2
HBS 10
B.O.C. 5

I,ENS 4
- IJENS: 5I'

IJENS 6

R. van Àst

t

t
t
t

n

n
n
n
I

I
j

Dekker
wcilcers

Toet

P. Bastein
vriendschappelij k

. vriendschappel ij k

À. de GrooÈ
w1i íuei jnen ' .
S. de NennÍe
R. Easserman ^^.G. DuivésEeyn '''
R. Vermaat I' .'

dl.lsdag 14 lebEllart 19 95
19.30 Hr,lD 1 . . - IJENS 1
19:30 Í,ENS 3 - .-: . : .. ::,=:HI'ID 2

: J '1 ,J :trï. J .r;f: ' . ,'.' ,: ',i ;

rï

11ï,"ï. r r.' ïj'i[.* 1t" ; t1{' -'

' ' 'r,r !'rordt door dd t.rai
: ' .r[Í .: a'ls vorigè week ...'
: als bekend - (verz

' 
'.:';'. ':'f 

.' .ner samengesEeld
a!.'. r.. 'i' l. '.'i.' i:iil' r'::,1-;r1:i 

" 
"' i-

amelen 1.Oo uurrvèèr aanvang op..Í,ENS) .iit- .ti r- i1 .-

Eel':
rdl'-:
Èel :
tel, :
Eel:
Èel :

. :,tl tiols.r.-ELLtN
' -'. LBNS 1 È/m

" ' LENSI 4,: E /m
],ENS 8

GEN

,7

AFSCHRIJVEN,,,,,, 3251550
s4 e'r.óba
393s936

t

\.,s.
LENS

I'
'7

I
079-5120056
018 9r- 1i 943

. 32123 8 2. ilr
'' '-it' 'rJa. -'

sitiEN

- ToI : O7O - IgL 24 74
-i.,:r, ' ,, ,t

'de tENsREwË - 3 -

I
I

I



. -.,í ..lr
Lt G,G I NG VAN D E,TERREtN EN : :)

"-i,-.1-.í- : i .,-.$'l .4..:..;. 'íJ;
QUICK,,STÈPS'',: Nijkerkldan, teI.:3 6 3 5050r,. f/.
RKÀW - -': Sportpark Kastelenrihg, Leidsèhenclam, të
DEN_HÖORN 

-'- : sporEpark Den Hoorn, wóudseweg 66a, oen
*? _ . " 

,- 
-l?E::r.g ?m - achÈer Klein .Po1derplein - T

t4 9r'rf,
L. 32772
Hoorn, 't
alualweg.,

L A N G S .D'E S:P-'O:R T'E N VA,N.',Di zIw - LADDER

UITSLAGEN

WEDSTRIJDPROGRAMMA

thuis

'')l,l ,r.lJ J,;
zaterdag 28 J aEuart 1995 -, .' ,': -.Ook hier vras het. nieÈ droog Èe krijgeri..'.' '

t

!' '.. 1i.'

uit wadstriid/noiteàr-' " vald

L4.30 LENS 1 .
12.45 BSC ', 68 2

ÀROSTON '80 r
IJENS 2

'zaterdag 4 feb;iari 1995 --' -

zaterdag 11 feb::arsrl .1995
L4:0.0 GR.Íl IMC 1'.-,','-
11.45 LENS 2 . ..- -

AFSCHRIJVEN.,>,,,,

LIGGINO
BSC'68 :

SENIOREN ZAAL

L. B. C... Merkes-tein 1
R. q..hZij Lstra' .' ..
- r?i::. {..,.-rt-lt.!,ttlÍ.,!t-.

I,ENS. 1 . ,."
HTSV 2

102sl006
7055 /0t2

!023 /006
:.05s / 072 - 3

LENS 1:'P. KroL, tel. 3235507
I,ENS 2: B. v.d. Nouland, Ee1.

VAN DE TEBREINEN
Gem. SporÈpark nons.. Erf " ,

r§

sport raan,' aËnitruiàen,

01718 - 34523

.I

teI.079-313467.

r .i,i.?,,-:1! a

UITSLAGEN

ZAALPROGRAMMA

datum tlid

],ENS 1
sEv 3

.: . - ENGELSMÀN 1. 4. - IJENS 2 12
4
4
I

'i .(
t\.t,_''.

,'.,Í i.-1,".r,,i:",

uitthuls litassó' zeal schefulsechter

vrij .

uaan.

LIGGING
OCKENBURGH :
],OOSDUINEN i

10. 02

13 .02

19.00 ÀTTENT Z'75 3 . - IENS 1
19.45 ,,ENS 2, - ÀDIO 3
21.25 THE" BOMBERS 3.,- LENS 1

VAN DE SPORTHALLEN
liijndaelerduin 2?
Groen van PrinsÈereilaan 76

9s3 /R1C
963 lRzC
9s3 /R1C

OCKENBURGH

9CKENBURGH
.LOOSDUINEN

e].gen
eigen"
ergen.

-,Érí " i lf r,-, +- ,

helaas ..... ,èén prijsverhoging {, * ; ., , . -,
vanwege de gestegen.irikoopsprijzen van vooiat Éet BIER zij;wij íeraÉs'g"nàcioààriÉt o";ë
door te berekenèn aan de gebruikers. vandaar.dat u vanaf HEDEN iets meer.zult moeten

"-1r;..1.i. r. - ."....,,..- : I !. .. _= ,,.. L*.-X\ ..Ít"{..i[,,,-
voor een flesje,bier betaalt u nu ftpg t ,2,10 en voor.een tapjrj gase Í 1-zs -

',....'. ':.' ,.._
voor de trouwe bezoekers van de klubav,ond opi donderdag is er goed nieuws; u betaalt ,,, I

dan voor uw tapjd geen f-#5 ook geen Í-+à maar stechts, í,2S

-;4 - 'de LENSREVUE'

...;
I

W. van Gool ,. !.:.
C ,., . Dèmmèi

. )t: t;E.raC:1 _

'; ! r-;

i l:

i.i
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ALGEMEENKONTAKTPEBSOON,pn, i,:: 1 ' ,' ..
HooÍdleider A/Bieugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103,2551 SV Den Haag, tel. 397'01154

C-jeugd: Aínold van der Qonck
telefoon 397:65.32

O-jeugd: Edwin Kuik
telefoon 367,73.00

r;, .,,r.rH9ef$eide1 q-lgïsdi. 
*r,irlJf'r.ff:Sl

HooÍdleider F-jeugd: Hary ter Linlen
t€lèÍoön 361 .61 .43

HooÍdleider

Hoofdleidet
.89

.,, : i

AÍbellen voor de wedstrlid-en:

zo snel mogeliik. doch uiterliik de avond voor'de wedstriià, tussen 1 8.@ en' 19.00 uur,r bij de itesbetÍef-
fende hoofdleideí. ln uftorste nood nog op de dag van de wèdstrijd op LENS, telefoori 366.13.14
(zaterdags vanaf 8.oo utrr en doordeweeks t 30.minuten-, en niet eerdel voor venameltiid) l
AÍbellon tÍóininqen: t, 45 minut€n vooÍ aan'vangr/an de taining, a//een op'LENS, telefoon 366,13.14

Vraqsnloroblemen : bel'in e'erste instantie dà hootOteioer op! .. ,. ' " , i I

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD ,

;

elítgt datum aanvdno tol,ens!?àdlr. \" ' F + .aÍt/th'iis:. -i\ É ' ' vetd/@eín sain.k LENS .!
,í teur-, '12.30 '.vttésse;.":Derf E À1À I.

B1
B2
c1
èà
C3
c 4.i,
D1
D2

D3
D4
E1

E2

;à
E4
E5
E6

E8

F3
F4
F5

4 ,febi , r15,i30 j.

4 febd '. '12 . 00.
4, f ebr 'r^i 12:'30)r.
6 f ebr it''18': 30 'd

Ehuis ; V 1-. .
uit. .,-,' Sav. tohmanlaan

j.chuis v3. i.
Quick 81
véIo 82 , ..
véId c1' . .
IiMSH Cl (vr)
RVC C2

NoordweE,/watetingenv2 .
sp.park Pr. Ir

v1 .
ene

NÍjkerkLaan
Hout,rugEereg
. v1..

r1.30
14'.15 (auEo)

. 11.30, .,
. 11,.15 (auEo)

L7 -45
. r,rlj..rs íauro)
'111.30
L0.30 (auco)
11.15 (auro)
I O't OO' os,. +s
16 .30" l-4^. oo v'1rIoo '(auEó)

09: 00
.J

10..4 5

4 febr 14.30
5 febr r2.!5
4, febÍ , 1r.3 0
n febr , 12.. 15
4 febr -. 11:.00
4 febr 09.30
6 febr , "u.004 febr ' 14 .30
4 febr r.2.00
4 febr 09.30
6 febr
4 febr 11. L5
5 febr
4 febr. 11.15
4- febr ., 13.. oo
4 feb4 'r,.13..00
4 febr ^.,09..30
4 febr. . r.4 .45
4 febr 14.45

uic
Ehuis
uiE

t.huÍs
uiE

,(r
Roodenbuïg c2 (vr)
.Quick Steps C3
._Scheveningen C3

. DWO DI
Quick D2 .. . Ehuis v3. .

., .ITENS E-eIfEal . .thuis Y2..' vredenburch D4 thuig^. v3....
DHC E1 thuis v

. . ZÍE ROPY OEFEITEN OP GROO,r VEEI)'DHL-81,,:r. ..,. i) thuis. r,,L-r.,. i: V
ZIE KOPY OEFENEN'OP GROOT VELD'

Delft E2 Chuis v
"'erauà 2wart Bs Ëhuis , :' . v

uiE:,.
thu i s,

!huÍs
Ehuis
thuis
rhuis

2
2

v 2 . .r
V2.';
v 2 "r,

v2 ..

10.45
"12,:30
12:30
09i00
14 .15

, 14 '.15 '

' 07 .45
09 .00

2

à

Concordia 82
.'Die Haghe E3

Maasdijk E3' Kijkduin E1 I .t;

4 febr 08.45 ZoeEèrmeer FI . uit
4.febr -..10.00. Poatduiven FI uit
a reur" i1:ió cr.wrr vÀc F3 . uir,

Rokkeveen
MadesEein

BuurEweg./w' naàr, trtr ' L0: 15
KerkehouE/Íf'naar 10.45

cem. sp.park 09.00
4 febr -
4 febr

12.00
09.Ó0

glassenaar F4 uit
Gravenzande sv F6 uiE

(auto).
(auuo)
(auto).,
(auÈo)
(auEo)

fEruS LOTERIJ

op zondag 5 fébruari is er weer eèn
geweldibe,loíerii met als hoofdpriis' een
GIANT MOUNTAINBIKE EN ANdETP ,
fantasÍiscDe prijzen. ;; .l ,;

SPOIIíSORS van deze loteiii'ziin :

J. ORIE (tweelyielers) ,

SIEMENS . FREE,KICK SPORT

'de LENSREI/UE -5-

it

' t.- .'"



B t J z o N D E R H'EiD'E./v'j Í:ï*''i;l i'1'f"/ a4,
ï'

:i'ciàvenberch
. Sandlfort :.: :i'l
, Hagedoorn (geschorg

Y:r;) "ii.,. ' l:Í-",f. r ".,..}r!.iriit
.J r.. 1::- iJ i

E, segens niet opkofien)

.,t;. nt :=l-,:j5ï.::.-

'Id

.t: , l1i

:")i

ahnwezig van de jeugdkommissie op zat.erda§ 4 februari :

E. Kuik, .t. ttuns en R. Vereecken:r, '1',If,'lflcï':'.,.. ?;....
Íij !i.' 'l .1..i:.:" !,;:, -: .r,i<i§ -<,ii irIr,,:(l! *i I .r r..l, t. r i.),-:l;ri:.,."À:..:..,,lLll',. .

Opstelllngen als bekend meE uiEzondering van I

'ó r,slis Àr 'iónàei t "S

.l
À
-r
F
F
À

B
R
s
M
J
.,

t ,. --. i \r: ., mgt
o tBNs 82 zonder. 
O Í,ENS Cl zondèr

met
. 
.ji' O LENS C? zonder. !
- . ,0.IIE§S. C3 .-, zonder.. ,. meE

o LENS dr ': -zondei.'

i i ,,:! , r, , ..1 a.i'i met
0 fENg D2 zonder
O LENS D3 zonder' 0 LENS F1 zonder' 0 IJENS P4 meE

,.:.,!ií.i
:i:U1i J {: j íi :.- : ,a' r lÍlfi+f',},',r'qtii,i,t r ili- i,.,1

: ''::4F.G EKEURD .of Nl ET ????.:,.=.. ,,^',,.,.

Bli twii f elachtiq wëer mogen de spelers van plJE-B[ VlllIÀF 08 . OO uur (nieE -eerder,
,àít-ààí-réièn "Í5 acne nóg nietei naar LBNS bellen. 13661314),ei nergens. anders heen of
nrn-*ààJcri:à dooÍgaar oi-iiöi. -tröeC-ie rcoe 08.00 uur verzamèlen-dan .alt èr niets ' ,

ànOers op din gewoön Ee Èomen. De spelera van 4LllS.§A die VOO-R 09.00 uut mo.eten

"lri"à*uièn mosón oof naar'1,ENS bel1èn. veizamel je echter pas trà 99.00 uur..-.zet dan de

rv-.;':.n lnleö THltli ' .: , ,. . :. , 'i '_.'l 
.".

vanaf r oB.3O uur taren ze zien welke wedstrijden illn àige)<eurg, ï9grP'fj derthuisspe-
iE.,iài ËriËiii""-tiàà" geioond biJ ' afkeurin§. - Daat dète zènder de df§elasringen'mEl op
i;il;g;;-;;;;Ënoi---.""Ë-jà-*àr .í"" geduld:hebben voordat het bertcàE verschiJnE.'

Er is voor heE vernemén'van dè officiële afgeladuingeri vcior À1 .E/m C4 nóg een mogèlijk-
t"ià-, àiè"iuÀtingenteleÍoon.' 06-350.150:9Ó (5! 1lJae61 ''' '' ,. :' .'',-

uur ESDO CX - IrENS CZ (veId)
uur HBS C4 - LENS C3 (veld)
uur IJENS C4

,ïïFo, ifiiaeS;'rt'T'r.31 allïiï.,
uur LBNS
uur LENS
uur';'i rrENs 1

§lrf .l'r,nr'lsuur LENS: I,ENS
IJENS

\'Í.)íittr 4 u.trr -!t

11.30 uur
11.45 uur" '

10.00 uur
1,1.30 uur
'I2 i 00'.Éur:.(r Jö0.ïïr..i
I0.15 uur
08,45 uur
11 ,00 uur

..1 ;r,1;.1,'.09,00 u}]j (.. -,;
,10.45 uur...r, t -t'.. , t2 . 30 uui : . ;; .il

s lxiËlir : o 9 aoo".u0i i'.r" j'.i'r\
fli : .i'" l' '-. :' .'íile rï; -"'

i: '..

:a- I ..

,t

Et..i Àtdchele afkeuring werken ue deze week"een alternat.lef programma af. !{e veriachEen
al,in-ËËffis en leideis meE bij . zich: .spoiEkleding, tralnilgspg\, voetbal-. en sport-
;;;";;;: .Ë;.ziin vele aÍternafieven denkbaar zoals toetballen " in ,het zuiderÉark, op
iài,-iËià"a, 

-"èiËard op r"iè[ iiàrt, in aà zaal (alleen voor'E en F) of toch órsens een
ïËitiiJà.Ji,ut9l gp.n.i vëtd ot-_op het. kuristgras. cewoon -overal rekening meè- houden en
komen hoor !!!! -. -.r -.

, ii '' ..'.
ÀÀIMANÍO Er.arÀr.LBI . '. ! r ,. . ., 

t-." .:' .' YTn?à!@LÍIJD .

s c H A.D.U W P1,R I G R A U.M A

.i.':

uur LBNS Àl " : Eraínen
uur ,HBS Br - LENS È1 (kunsEgïas of weld)
uur HBS 82 - tENs cl (kunsÈgras of veld)

.=,ïr;li.:xf ï t"ï. i
I Etainen
. Erainen
r Èralnenj'r'J: ".
:. Eralnen..1 ,... - '.

i Ëralneii"t'"'
I crai-àeí.,1íi ..

: VRIí
:VRIJ

11.30
13.00
11.15
13,00
13.00
11.00
1.!: 3 0

' 08.'45
11.00
09 .00
10.45

" r2'l3 O

09.00

D3 en. D4

E1 .. - r..
E2.. en E3'r;.!
Bqr'èn E5 . ",., ,.
Èb /! '1"
ez en Ëai,'.
Fl t/m F5l

,-l

_ ij: .- ;'
' .t '.'!

,,: *t

- 6 - 'de uusatvuE' :. . .

,': . 1 ,i t

, 
t,i
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E-I«.TSSEBS OEEENEN -OP GROOT ,VELD 'r,,rr»drie maal is scheeparecht zullen rye maar
denken. Nog steé-dd-id-ftièo Ho"ttrge] van plan om de komende maanden regelrnarig met.
iu]lie te gaan -oéfengà oq Iie.E.: spelen op een groot veld. Niet iedèÉè spelet:komt' §t.eeds
ín iedere wedstrijd-àan de beurt, .Ie krijgt het van Theo te horen al8 je moet sÈelen.
A.S. maandag heginnen we nu hopelijk echt deze oéfehreeks met: éen hedstrijd Eegeh LENS
D2 om de gteÍkte -van- de uit Ee nodigeb tegenstanders Èe bepal'èn.-:lDe ispelers'wotden oÍl
15.30 uur op LENS verwacht. De jongens van'E1 én E2 die ttleE.,,hoevèn Ee'spèlen worden
wet op de trainin'g verwacht, Deze worde dan verzorgd'door 'Noos irFr.ij ters .' r '. ,.'

' \\.í '.' I l''
DE ZTEKENB:OE 6 ,rrrr, 9e1ukki9. Jacky sandifort. heeft. weer wat gevoetbald. Dat.
gaat. dus goed. .los, eàs, Àbdragim en Ferali kunnèn dit. 'íog niet i?ggèn. N.og:pv.en'of lelfs
iat langei in de Lappenmand.; Balen hoor. ,l-ordi .verst.eeg van LENS Fr heefÈ ook pech. Een
qebroken. arm .eri- dat 'betekent gips en .....-. nie-t voetball,èn toorlopig. i
BIË'ïïiir]i''rèïk::èré;È;;-ËyË;-;"à; ËóÀ. ,àr'.!ài"èí-àóóEíiJt.iiJiÈ'"-ilàa' 'je teuii . '.7 |

EEN WEEKENDJE LEN S rrr» a.s. lreekend maken we er met zijnlaLLen eens een
leuk weekendje L,ENS van. Op'zaÈerdag,hopen: wë.naast de.vaste supporEers qok veel. ;.-.1

spelers van de zondagselekÈie op ons veld Ee zien. wÀÀROt{ ???
LENS. E1 .speelE om'9.30 uirr de topper van poule E1 Eegen DHC.:. .Naj een. kop koffie '

komr D1;: tianshebber op de eersEe plaats in poule D1, om 11.00 uur ulE Eegèn DwO.- Na een
pataEje mëÉ sireelE À1 om 12,30'uur de Eopper in de pïomot.íeklas om,de-eerste plaat.s
tegen de naaste concurrent Vitesse Delft. ' l!-'.ti ,.,: - tA
Verder nog veel meer leuk.voelbaI .op -LENS.' Komen dus ! ! !. r- d

crp zondag verwachten wij dan ook weel jeugd bij de i{edsErijden van LENS 2 tegen
vreaénburdti':om ,10 .3 0..uur en ]JENSjlfi.tegen Roodenburg om'14iooi'uur. NaEuurlijk is. er ook

'^weér eèi.r'voörwedstrijd'om 12,.15 uur. De.keus is, gevallen.op LENS.c2'die a"dnEreed Èegen
Roodenburgi C2j. Natuurlijk leveren jullie deze middag ook de: sp.eler vap de weqk. wie dat.
wördt horen jullie van je leider. veel p}ezler. - ; 1,.,r r". '

zoals gebruÍkelijk is er ook weer een grandioze loterij. Een aanLal mensen heeft
aI Ioten in Ëez it..,$aar- vanaf deze week zijn óe loten weer Èe koop aan de bar, voor :'

/-1,00 per sÈuk. De prij zenli.liegen er nÍet.om:.de . wedst.ri jdbat-, 99n sEaafmi3,gr, ,een . '1 .
stofzuiger en vele andere prijzen. De hoofdprij s is een: I

ï1\+i'*-ï . "'-Íi{ii,n*r*or: rwoururfiruàËÈ:fl,g.:, ; à, B ,

' tl§t'\ 
[x ËH\lo ,';'.. ï,f:] !'1,,^ .. =.,.^, ro... *'r"'

-fi8 ..*il lbdliiillt<ug;iÈ!in''de ïfust van de vredstri'id'r,B{s -: RooDBÍBhgil»
r. I i -'t '- 

tt tit'l \' 
"' 

ljÈ 
''{

De uitslaq,komtr ook- in de.LENSrevue van de voLgende weètc te sEaan. .GaaE -de .wedstrij d ;

niep door-dàniurii"Ëp, aei io'ten geldig Eotdat dé eerstvolgende t'Ëri!§yedsÈ-iiig, 'lsgespeeld. 1 '4 't"';r:.r-. 14rq 
= 11È tt.:: ''.'i *.: " ti#,*; :

HELAAS AFGEKÉUhD'i!:.. DttS HET SCHADUWPROGRAMTWA !!! ,>,,,, afgelopen zaterdas
werd al.chèt iÍoetbali iri ÉNèdeÍ,fand'.afgeheurd. op de Tv (rnfo Thuis íraar ook op TeIeEelE)
en via de afkeuringstelefoon werd dëze informaEie keurig versErekt. waaroF veel leden i

dan Eoch nog naaÍ ÍJENS"beIlen bIi'ift voor ons echE eenr raadJgl.. r'.!.. ..--^...,r,..r-
' r;èfslÉÍÉozi jdé i)tïËiï.Ídè.ïör-iÉie I.rtsrevue eens'èri'bok dè wéÈèri jkÈé1'kób'r'

íÀ.FGEXEURD o.E:'NIEÍ'-???? d Duidetijk Èoch:'.r,rat. ook duidelijk moest zijn is dag afgelopen
zacerdag het schaddwprogranma in weiËlng'rtfad. . "i
-.. ..ÍiBN-s,ll- -fegeldè . riial nolf nog zelfs een wedstrijd. Toegegeven heE vras lraE behelpen

Ínaar toch een qoed initiàtsief. Helaas ontbiakefl er. twee spèIers.'
Í! Biji r,BNS'-B1 wareníer slecht.s zes spelers van..de dprtien. Dit. ,8riag. natuurl ij k

ner§èii§ ,oÈ:., Dè rièsèrlr;-q 
"rioor-_i 

de komende wedstrijdën" zijfrlnrj datuurlÍjk,.1èf heèl
gemàlikà'.ri.j Ii I aàn 1të;i-ii'gén en(._.'. .--. dan ook nieu zeuren .[oor..Ls_S h :1, i!.

LENS' c1 wàs oD een ,iekè keeoer na wel kgmpleeE-, en traindé . neE.^een',Ee- k1e in
aantal jpàs'éiË (.vàri:L-z(af vraËi: íveà de rest. ??) op 'Ki,iek bpörtl 'nà oéÈfàrilnö ïi'e;d /ér :

heerlijkirviàÈ geget.èri op!L'ENsll ÍrEus c3, c4 en D1 hadden wrij.
D2:cií D3 speeldén een heerlijke parEij op heÈ strand. Met vuurrode,wangen kwamen

jul l ie-:eterug\ oÉ LENS..,: ï. ry .' . , , J r-. ]}fril:"ítrf gr6ilLlqqtl 7rr,- Ët.aÍriràe s'- ébèrèrdllail. er waren sinqen naai xiieË'§Ëöif mèt:'iiitàbiriaèliir'q van B:
wanr dié'v-ieiaén oè, ïàÍj íardag: rian uarrié mée.een ieritetàwelri)àiEijcen:eed pdEdtje. Dat
was Ieuk. 

=., 
: .:r, iii:n r...!rró. :rr '

ook de F-krassërs dielér waren (te wehlg) vermaakten ,icn"opp"to"§'t ln de zaa].
. r'lgílrliígcÍl fi$ 9ír6rrt1{irl. i(ri,v I

Kortom Í ondanls 'de. totale afkeurinq was er soed Ee voeÈballen.op.diverse lokaties, Toch
h;;;; ;ii-.í;i ..iË:-i'JiiiÈ'àà*à.!.""àce.aàq-en zondaq wàeï'öèÉoài:o trëÉ"ÈomóËuitieprosram-
ma^ doorsàài: :rioiht'- heÈïöhveihbopr Eoch weér afgekeuid Éiiri xdàh",.Eoch'.ààËi-'even trèt
schaduwprofràmrfià r,Iezéh lt :r§.-,.'.,, | ;

:*';#rÈis*drr' ;! z -
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EEN .ÍEU@§CEEIDSRECETER'ÀÀII Et WOORD' :
t

dè.wedstrij d. Eegen de 'Postduiveil (14/1)
sing heel' erg góed. Er werd goed overge-
6Pee ld.door de jongens, .van F2, De Eegen-
6tander speelde .ook goed,- maar verloren
helaas meE 14-4. De 2e Bedstrijd was IrBNS

. E3 (14l1) tegen vCS E3 en. öok daar werd
goèd overg §pee1d . 

'ramme
r daÈ LENS E3 vèr-e

loren .hqef L, (?; 3)..
tori§e week.zaEerdag hdlaas al}es af§ekeuÍd dus nu ma

vind heE leuk om zulke'wealsErljden Èe f1u
JuIIie kunnen erop rekenen daE er'f,egelma

ar uitkijken naar het
iteí en op zondag voo
tig een stukjé' van mi

\ t . '..;Fr ::, .,:

ko-
rde
j in de

mende weehend. Ik
SEKo te werken en
LENSrevue staat.

BERT VIERLÍNG (scheid6fechteÍ en wed§trij dcoördlnaEor zondag)

LENS p1 dí de ÀFEEURING T .t >>i>>> 'afgelopen zaterdag (28 januari) was helaas het.
ïöetbailen ;fgektui.d. Na een. gesprek vorig jaar over een misverst.and, zou iedereèn
Ëóààr-ài"--ir5E-àigèiËura =ou 

'zÍin'en in deir,Éwsrevue st.ond dat we een reserveprogramma
hadden. Zat.erdag vtaren er llÍÀ.f,R 1EER man. ' I i''iióËóï'vËi=ËËàs'"néóii ,iittaÀ sebroken en kaÍr voorlopis niet speren) 1'

'\ ,. ,l'.'t: r -- - .:.- :'. _,.
.Vier spelers zijn nieE opgekomen, Eerwljliik ]riÈ BERKEL we] om !9r,lEg uur aanwezíg was_
om te tiainen. 1t< ben.gebleven ais leider om heE seizoen af Èe maken, omdat het voor de
,spelers niet leuk is a1s"er sÈeede een andere lèideris,. Ik verwacht dan ook da!
IÈDEREENaanwezigisonEeErainena1s.hetafgekeurdiS: -, l

r
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

aanvang
'20;,30' dur

1 1 m aart:.,.?i,r;.:í .i-.,1.:r.:\::\ DE LENS
PLAYBACK

tt

de preserÍaÍie is in nanden vanorganisercn ELS èà DIANA

ílr

met lglkg-priizgn

ui gasivibiwei'àiin.
,, HILDA,& ASTR'D ']',

-. ".:'.:.en-FRED :.'; 'r'"i.r.

voor lnformatle en'boekingen :. 
HTLDA KLEDING PARTY'S
". tel...: 070 - 397 7í 50.

(tussen 20.00 en 2í.00'uur)

I *=iiILDA,,,* '. : :, j -1.'.

18 februari
kIedin9,,-'païty'.s: 'I '-,', . ïL

-,:, d
..:t ,r',' '.,t,

anvan
. r-.. Ír' /

g
..1 à .,...:,{:a 

_' 
' .""1,

.. .een gezëllige kleding party .' : o.à. eén geweldige loterij ' ." 20.00 uur

.- I -.r;íJ rEil.sfg:f/É'

,:.
ti



DE LET{SREVUE I92A r.995

DE POST.Ef
(wildgroei)

Elke vereniging heefE. altijd wel eens'
iets Ee melden aan hun leden daE ape-
ciale aandachE verdiend.

Daar is natuurlijk in eerste insEanEie
het klubblad voor, warerheE niet dat.
deze slecht toE zeer slecht gel.ezen
wordt en dan heÈ beoo§de gffecE mist.

t
De uitkomst is de posEeÍ.

i
Een posEer of affiche,'de-benaming bij
LENS is beÉér aan Plak biuet vrordE
gebruiku , om- ieEs exEra onder de aan-
dacht/ te brengen. 

1'{!r
we Ereffen ze aan bij.,i(de*rc vereni-
ging varlèrènd-,van grooq. Eoq .klein . en
ísNé \iormt. hteióp géeà iriiÈzónaerlng 

' 
. .

ie"tàttàl yaà de voéthàiiercnigilng LENS

6fu jaaqag, nu rflrei:27

.9 íebruari 1995

i

"t

Br zijn echEer, in vergelijking met
aídere verenigingen wat tverschilLen.
wanE Eertrijl bij .indere lyerenigingen
deze posters neEjes opgehangen worden
op een medede lingenbord, urorden (bij
gebrek aan zo'n groot bÖrd), deze din-
gen bij ons te hool en Èe gras oPg-e -
hangen. Mèn plakE'heÈ blljet eche wer-
kelijk overal aan ! ! 

;
op ruiten, de brandslang, over de,col-
Lage van 'de speler van'de weekr'. op
de prijzenkasten in íwaEerloo", ja "ii
zelf op het damest.oilet.

Ook het bevest iging§maEeriaal varieer!
sEerk van normaal plakbànd tot witt.e,'
niet te verwijderen, sÈi'ckers en zelfs
tape (uit de koffer vantE.C.?).

llrvoordeel" van heE op de ruiEen plak-
ken is daE onze glazenwasser vJaE mLn-
der ruiten te doèn heefC en ook de'.
schoonmaakploeg heeft een paar strek-
kende meÈers tègel minder te soppen.

i,
Echt.er,' wildàr-óei dient .lermeden t.e.

'worden. tlu hàngen er zo'iéei posteÈsl
daE je rustig.'kan spieken van "over-
daad - schaadtr en \,rij pleiEen dan ook
voor een GROOT, cenEraal. gelegen, me-
dedeltngenbord.' 

I

De exacte tokacié -*et.en ïij ar (ur- ,"
thans ..r..) eriizullen da'n ook binnen-
kort hierover' van gedachÈen gaan'wis'
rielen met de ÀKKo en BesÈuuÍ.

uw'redakÈie

I

LENS

.i

'Alocncen sshetoriaot

' P.F. GÍeís '
Re!enles!eloaí 4g

2582 cN oer Ha.B

IsL (0701 303 54 18

srhctarissl Toltollotto

C. fr prÍrur
T€L (017481 lZf,P

sEX0 seholori.ll ;

sP0N§0RzÀxtl{

0e Chb ,ran 100 :

J. v.d. Lubt! ÍeL: {070 323 35 25

Seniorcn aondt!

Srniorei 2asfuoolitl

lll.l/1. (ou!íenhoven
- Iet: 10701 3Sl 21 74

0wng l

J,M. vrn d.í Koi Ie[: (0231 282785

AJl. d. Gruol Tdi {070) 325 l5 60

s.ni.Íen Z.teÍd.o
J.C, Hon
Tol.r (0701 307 08 87

g4Erc:.-gs-IeuEbil
DÍí l, val dB geÍ0

- Id.: t0701 325 00 i4

JIIQj ieusi6Ídeh0
PJ.M. r6n den Sl€er

Isl.: (070) 387 0l 54

[wnemerloIl !(oÍnÍiss{
iscatirs

ÍeCatlie l , ..

ÀCJ. Mfllcnhu! lt.h.lir'ràall
Tel.: {0701 321 32 85

c.J. Ahh0

Tel.: !0i01 3€9 00 76

IRÀINTRS

P. Bos

ÍcL 10701 368 03 02

l[ v llelsren

Tel.: (070) 8l 3? 3l

SAllEflSItLl. ItlG : .8C8ÍUUE

VooraíleÍ :

J.G. ColrE

Ie!: 1070 394 18 74

til :.
tïJ.M. H.hel
Id: (0701 s40 l0 88

Selrelorh :'
P.t. GÍ!íi
ÍoLr l0r0l 363 51 16

tid :

PJ.M. Ya[ dsn Slo€n

Íàt: (o7o) sst or 64

ío PeflnhomresleÍ :

-G.J,.vs.n 
d* (lol -

' ,rrt.: lo174B);18148

hl,t tr '

20 Pomhonroslo, :

[. VrÉÍrn

ÍrL: i0r0l 307 00 30

I(OIITBIEUIIE BEIÀI.IiIG r ÍEBREIII.6XIUBEEE0UW
.. Hs[orlolian 800.

Íet: (070) 308 13 14

. Po-íb;nt,)i338fl 1;';1 i t
RÀB0t6ot r t 28s24220

YAN DE REDAKTIE
Irver uw kop[i vóór maandag ln I

- Rerhktiebrievenbrs, khibgebouw
- Heqelolaan 981' 25t14 GG Dm llaag
- Fax : (í)70) 3tl 88 62 (tot mqaritag 17.Q0 uur)

r
wtizigtngen tot maanrlagavond nogdlik !

UIIEnSTE INLEVERIERMIN KOPU I

ma&ndag 20.00 uur in hd klubgebouw

.. 'de LWSREWE'
"-: 

' *l

t.



- . .,' :r'i,, i'.t.
' Í'" .;

t'1 ,

ili'.rr !T.',{ BA..R NI'EUWS'Yr,,' rí (
f :r'r" "'u' ' -;)t'-'

r-- -., konÈaktpersonen :
/ atsÍ'€Íoeen : rnge ,ail der Berg & Àndré IGoI

zateÍdag'!:: Martíne vereecken - zoaalag : - Ingé.:vàn
:+r.v.._ ,.r,i

"'.r., - , -i ..;;.4 -91.r..\$,..i,i.

der Berg..--.r ,,'":Ë-

ï.. BARROOSTER zarerdag 11 rebruà;i ;'"i'.r;''l 'l

de GrooÈ, Ellen Muns en, hr. Gopie
Rina

, Henk.,.,fan & NeI
. . ,Jan

-, tl t.: .

openen

Eot s luit i-rlg
r' . '..Í i"' 'l :

J 09.00 uur
L1.00 'uur
13 .00 uur

mt

a
BARROOSTER zijndas 12' febrtrari

' 11 . 00 'uur1 13.00 uur

t'

opènen 1s .roop Tinus
Henk

Gerry
???2?

I

de Roode en

. coby en
tot. sluiting

SPEt ER VAN DE WEEK >>>>>> gelukkig..weer
een echt IJENSweekend en dan onEbreekt op zonda'g
ook de voorwedstrijd van onze jeugd nieE.,De -

keuse was aliE kee gevallen op LBNS. C2 die de :

sporcieve strijd aànbond tegen Roodenburg C2.'
i'l

Jeje
je
je
je

LENS C2,is een Eeam dat zich gesEeunE weet door de, naEuurlijk enEhousiàsEe leldei Leo
en.niet Ee'vergeËen een fanatleke, rharde", positief opbouwende nkriEischer kern ' i

supporters die-altijd langs de lijn sEaan en voor het vervoer zorgen._ Veel van deze .

suËÉorÈers oefenen, Eerlrijl hun kroosE aan het trainen is, in ons clubgebouw om een .
kaàirspel nog beEer onder de knie te krijgen. liij vermoeden daE het. een Eralnlng is
,oo. àè, inmiadèIs beroemde en gezel l i§e- Élaverj àe - & jokeravonden. "
Uit dit Leam vreLd.RÀIHON;, KOR uiEgekozen als speler van de week en was dan ook deze!' ',
zondag Ee gasÈ bij ons eerste. RÀYMOND wordt door zijn (invaI)Ieider omschre-ven aIs de
betrouwbaré mid-mid van diE team hij koos als zijn favoriete (sEer) speler ERED' SPÀ en
met hem poseerde hij troEs voor de foEograaf.

HAFO - speóiaàIzaak toör.foro en vidéo stetde de.iotà's belangeloos ter beschikkiirg.

..'.

KLA V ERJA S" & J O'R E RAv O N D E/V ',>"' vorsende week
vri'idaq l7 febiuari ià tteu weer zover lirant dan, en nu ciEeren wij de
terEerÍijke woorden w{1r'éèn van hen, oiganiseren die Ewee "maloten"
vreer de èerste kl averj às /j okeravond +an de serie van vier.

U \i,eet daE ?oals gebruikelijk de prijzentafel weer goèdjgevuld en
gezel.Ilgheid Èroei ls. Àanvang ían deze avond is om 20.00ruur tl

+r

uitslug : loter
aa

U ,.. I r'. j(rI r, lil

-ij- 
à,." J;!;--,

, .,i..

in
ij

de ru6E van de wedstrijd LENS 1 -.ROODENBITRG 1 weer de..,alÈijd-.gehouden. De uitslag iè a1s volgp-i.,1 'j,A 
.,,i: i.. ,u ,, , ... l

Àfgelopen 3ondag werd
succesvolle LENS- loÈer

UOI'NTÀINBIKE
Stofzuiger
weasLrij dba1..,í,
St.aafmixer i, . ]
Fi etsbuddy

- ora+
,, Ofan
. oran

oran
oran

Kadobon oiànjè 5ze
3 pr.sporEsokken oranj e 627
rstrandtas .óranje'696
videoband oranje 962
videoband oranje'988,

'wè<Ídpdckèr'.'i' r,'í''oranje 909
KoffiezeEapp. groen 294

.CD. !t ,. - '... ï.r groen 419
Levensmiddelenmànd groen 426
(t]4)e ,fouten . voorbehouden)

t

-' 2 -':de'iàisàEviJE,

346
436
s32
476
710

-Í! i :/, r.

r:.'. .....

t



SGIlf,@ Senioren Kommissie
Voor teleÍoonnummers: zle do coloÍon op pag. 1

ZONDAGSENIOREN

UITSLAGEN ' ",

zonatrag 5 fèbruarí i99E ''

;,' t' i-ri{.,'r;
VanderVelde

tVeentje
^db.IIJíERKENDE
I/ERHUIZERS

' !',,l!t

Zinkn'erl27 '-

2544 EC Den Haogt
Tel.:07G3663134
Fa,Y: 070-3675393

Í .! \l 1.1È r r

r : Zoetenneer
'-,Tel.:079-610233

1- 1.- :

,nwfldrlÀ,

x. ,'!! l, -"

\t
I.ENS 1
LENS 2 àr -'

OUICK STEPS 3
I,ENS 4
I.ENS 5
RKÀW 7
RKAW 13
DEN I{OORN 11

ne fte vleinige) Èoeschouvrers l_rebben zondag nieÈ eèhE kunnen geni€Eerr' van' goéd 'voetbaL'. \ -
De inzet;tan-beide Eeams was §root maar de opbouw was slordig en de aanvallërs Ee zwak
om*er een leuke wedstrijal van te maken. fn de eersEe helft kwam LENS nieÈ verder dan
een paàr.,.kleiné kansjes en een schiEtérende:iknàl van.Rene rÈeuker op de paal! -Àan-de-.; ..'
andeie,kant lieE de uiEblinkende Af,no de Jong zien daE hij ÈoE heel wat instaaÈ is E,oen

hii,met. een_reflex een van richting veranderde ba1 uiE zijn doel wisE Èe houden. Ook
koit voor.-rusc redde hij LENS.

- In de.tfièedà he1fE eenzelfde spelbeelal. Een kopbal van Brian Brunings ererd gekeerd maar
dar was zo'n beeÈje het enige wapenfeit. van LENS. Roodenburg was ;vi.a 'ge , collFEers i,wg]. :!:,1
ÍeLs gevaarlijker maaf weer sÈond Àrno de 'Jong doelpunt.en in de weg. Het bleef 0-0. De
ana!.y6e van de meeste spelers was dat er moeilijk Èe voeÈballenr was op het hobbelige en ,
àiinÍ,àr:.qe ve1d. Oók de- sbheidsrechEer én RooderÈurg beaamden diE. A.S. zondag zullen
íe runneí zien of diE inderdaad de reden was wanE dan komE LEN5 uiE op de perfecte
gr4smat van VerbuÍch.. Dat moeE dus weer eens smullen worden voor ae Í,ENSSUPPORTÉRS . -'".'.i
ióíi. àit"" kijken in Poe.Idijk. " t

. i : " i .'

- ROODENBI'RG
- . 

VREDBNBI'RCH ,'2

- LENS 3
- VRI.T
- VOORBURG 4
- I.ENS 5. LENS 7 .
- IENS 8 .

0
1
0

1
3
I
I

u
1
3

't
2
3
3

WEDSTRIJDPROGRAMMAí: -
I

tiid thuis uit wedstriid/ooulenr scheidsrech veld

Loro /szl
,ro99 /62r
3063 /s43
3tsL/s7t
3]-4r/s69
3101/ 5 51
4451/ 626
4so9/64

van Àst
Dekker . ... wolterà '

n.
TOCE

1.,

'r ?l'; i

:.:1 
I;t ' j..

1: ïe

zondag L2 februarl'1995 í s':
14.00 VERBURCH 1 - IJENS ].
IO.3O RKÀW 2 - I,ENS 2
11.00LENS 3,. ... - QUrCK 4
r2.oo RKÀW I -. .- - LENS 4
10.00 HMSH 4 .. - rJENS 5
11.00 LJENS 6 - TE WERVE
rr.rio .lrlrs 7 . .. .. - --.-HBs 10
13.00'LENS I - E.O.C.5
tfl ;e'rgàUefe afk€urí.rg;
14.'00, RKs\rM 1.,,. . . - LENS 1
12.00.RKSW 2 : - IJENS 2

vriendschappeliJ h
vriendschappellj k

vriendschappeL ijk
rrriendschappel ij k

. ror2/52L -

. . - 1099 / 62L

. 306:r/543 '. .

. .'. '. 3 rs 01s71
: . ".' 3L39 /569
. lrriendschappel ij k
-7. 444a/626 '.

. 4s08/649

2

R.
J.
FT
n.
c.
n.
n.
n.

n.-
n..
n:'

2

2/3
.[ r

/- . *..
dtriidag 'Q februarl
19.30 HliD '1
19-30 J,ENS 3 ,.

1995
I,ENS ].
HWD 2

s.i1..t-

BagEein

lrir ,, ,
I

zondag 19 fEbruarL l99 5
LENS I-',- .
r,rus z.Í', ,:.
CELERITÀS 2 '.;
tiENs 4
LENS 5 ". .
RKSVM 6
ORÀNJEPLEIN 2
WIPPOI,DER 10

'' i_i
,:-:,

WIIJIEI,MUS 1

. TONEGTDO 2

... I,ENS 3 .
. .wrr.,uEr,uus e

TRIOITÍP 2
LENS 6
IJENS 7
I,ENS 8

'.S.iI. Mank'
: Pennlng§
. ' Huis
.n
.n

u'.

1

3

I
:

'I

1

t

:

P

H
.,
G
n
n

n. nir '1. r..
n.n

'do LENSREVUE'

J\ ,r .! .
3

t

14
10
t2
I1
11
L2
x0
10

.00

.30

.00

.00

.00

.00

.00
,00



:. ír _^ ,,i.'i.,,!- , ,'t :r ,.,i.' , . ,.-; n.

O g,S"T.E l:+ t N G E,N', .i -. .ti-itt,í ,i .a",,ïjl i ,' j J .,j,r'- i,ENs . 1r 'tlm '3 .: : r " , :l '." crordt. öoor'de Erainer samengesteld r- "

,Ï -.)

- LENS 4. t/m 7 : .-. - als vorige week
I.ENS 8 als bekend - (verzamelen 1.00 uur wèQr aanvang op I,ENS)

-' tl w; ;, ' ., ..'t, í4 ,r: (:' -
:3251550
:3a61088
r 3935936
: 079-s1iooÈ6'l 1 '. i; -, '. l: 01891-17943 r

t f2L2382 ,..:.... 1.r....
.. .i .- 

..

AFSCHRIJVEN >,,,,, IJENS 4 :. i

i'
Eel

te1
teI
t e.l
tel

À
w
<:

R
G
R

de GrooE
Heij nen
de Nennie
Ílasserman
Duivestseyn
Vermaat

kontahtpeEEoon SèDlorèD zoadag : wi-E Kouwénhovan - TEI 2".O70'- 39L 24 71

LIGGING VAN DE TE.RREINEN : ;
VERBURCH ' 3 Àrckelweg 20, Poeldijk. ÈeI. 01749-45136
RKAW : SportparÈ a/d Nast.eleíring,' Leidschendam, t.el.
HMSH .-. : VrederusElaan, tel. 36752701

327721,5 { )

LANG S DE.SPORTEN VAN DE,Z.M. LA,DDER " ,(

UITSLAGEN
il ". - '

J

zae€rdag .4i febEuert 1995 .'
LENS 1- '. ; - ÀROSTON '80
BSC',68 2 - ,I,ENS 2 _

"t-

11
6

i ï...

3
!
:

WEDSTRIJDPROGRA,MMA

zaterdag 11 f,ebruarL 1995
14.00 GR.W II C 1 - LENS 1
L1.45 r,ENS 2 - .. - HTSV 2

zaterdag 18 februarl 1995
14.30 r,BNS 1 . :- MV9
15.00 DSVP 7 .... - LENS

t.' , .l .: ,.-

io2:/ooo'
loss/012

LO27 / 006
1055/012

. v6i! Gool

. 'f,. Demmer J.
14

c
)r

1 rhf'ï i'à i\ÍàË'd 
'-1 i. '';i' ï. 

'r'.r:is

J, P. v.d. wel

1: P
2: B

A F S C H R l J V E N,,,,,, LENS . Krol, EeL 323 5507
. v.d. Nouland, Ee}. 0L718 -',34523

LIGGING
GR.W. IT VÀC

VAN ,DE TERREINEN , .]

: De Roggei.roning, Éuurrweg 124; wassenaar., Tel. 01751-79083

SENIOREN ZAAL

LENS

i

ii"-" '..r'X,1l,l

- €.I i'rr. r'"-'r. ({ZAALPROGRAMMA

dàírrrn thrtls

)l

uit klessi znel scheidsniÀnr

-4-'aeutsaevue'

953,/RlC
953 lRzC
9s3lRlC
9s3lR1C
963 /RzC

vriJ .

rDaan.
dLna .

LIGGING
OCKENBURGH
],OOSDUINEN
ZUID}IAGHE

02

02
02

10.

13
2L.

9.00 ÀTTEMT Z'75 3 - LENS 1
9.45 r,ENS 2 - ÀDrO 3
1.25 THE. BOMBERS 3 - LENS 1
1 .35 I,BNS 1 -, -WESÏLÀNDTÀ 6
2.20 LBNS ? -: THE BOMBERS 5

VAN DE, SP ORTHAIiTU
: wijndaelerduin 27 , -
: Groen van PrinsEererlaan 76
: Melis sÈokelaan 12 01

1
1
2
2
2

'a, i ".
OCKBNBURGH 

.

OCKENBURGH
TOOSDUINBN
ZUIDI{ÀGHB
ZUIDHÀGHE

I



JrrlÍ@ VAN I.IET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en 1. ; ,3, :
Hoofdleider A/B jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Dsn Haag, tel. 397,01 .54

Hoofdleider

Hoofdleider

C-jeugd: Arnold van der Donck
teleÍoon 397.65.32

D-jeugd: Edwin Kuik
' -' 

ïeleÍoöÍi 367:73.0b ' "

HooÍdleider

Hooídleidcr

E-jeugd: Ruud Vereecken
.. -.. telefoon 391.04.89

F-jougd: Harry ter Undbn
telsfoon 361 .61 .43

Afbellen vooÍ de wëdstrilden: ' "

zo snel mogelijk, doch uiterlilk de avond voor de wed$njd, tussen 18.0o en 19.@ uur, bÍ de djsbetref-
fende hoofdleider. ln uitersto nood nog op de dag vln de wedstrijd op LENS, telaÍoon 366.13.14
(zaterdags vanaf 8,@ uur en doordeweeks * 30 minuten, en niet eedeL voor vezameltijd) I

Aíbetton traininqen: t +S minutef,'v'ór à'aÀVang vari de trainini, izóen op LENS, telefoon 366.13.14
Vragen/oroELemeI :.bsl io eerste, insta-ntie. do hoofdleider op! l, i

+

1r.:, ,:)WEDSTRIJDPBOGRAMIVIA A-B-C-D:E en F JEUGD
riir (til ktl .'. . .,: ':.,.-

A111
B 1 11'
. " 13r
B 2 11
c 1 11
c211
c 3 r.r
c 4 11
D111
D 2 r.1
. . 'r2
D 3 11p +.'Ir
E 1 - 11
. .,' l:
E 2 11

13
E311

E511
E 6 11
E 7 11
E I 11
F1T.1
F 2 1r.
F 3 11
F411
F 5 1t

ebr 12.30 Scheveningen A1 uit HoutrusEweg .
ebr -- 14.30 .: Graiienzahde sv 81 . Ehuis V 1 .
ébr ;r, 19..:00.,.,Be.rFair. 81.,
ebr '' 14.00,:i Velo B2 '. ."
ebr 12.30 DHc CI

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
t
f
f

11.30
13.30

(uit)

(Ve1o)
. .Ehuis V2... ..,-18.15
.. uiÈ . ' .,-.Noordqreg/WaÈeringen 13.15
. Ehuis vl. . 11.30

ebr,..11:00 ':,RVC'C2 thuis'i, V 1 ..,r. 10.00
ebr 10,00 SEV C3 , . . r .: luiE.. -Kaqt.elenring/L' dam 08.15 (auÈo)

ebr
ebr

11 .00 Duno Dl\ l.L: ., ir. t:, i} ru,iE. '12.00 GDÀ Dl (vr) .- uiE

ebr 14.30 vios M1
ebr 12.45 Qulck Dl

ebr L7 ,15
ebr 11.00 velo B2 (lrr,
ebr. .. -13.. 0 0..,
ebr' 't2 loo ^

Laakkwartier E3

ebr
ebr
ebr
ebr
ebr
ebr
ebr
ebr

09.30 ZoeEermeer Fl
09.30''Quick F4 " .

Melis Stokelaan
sav. Lohmanlaan .

.." Mr:. Nolenslaan .
.' .' Maaeàtèiin
. vredenburchÍeeg ..... . v 3 .. .' Brassèrs-kàde/DeitE.

GROOT I/ELD

Noordweg/wat.eringenv2 . ..
sp. parkweg/Nootdor§
sp.park west/Z'meerv2. -..v2 .'.v2. -..

v 2 -'. . .
v 2 ....v2 ,

BràsserskadelDelfE

uiÈ
uit

13
1L
10
11
08
1,4
08
16
L2
L6
10
L2
IO

. 08
14
L4
09

, 09
10

- 10
.i 10

.30

.30

.00

.00

.00

.15

.io

.45

.30

.45

.00

.30

.45

.45

.Ís

.15

.00

.00

.45

.45

. do

(auto);
(autó) ,-
(auto)
(aut.o)

.(auto) i
ebr, 09.00 -vredenburch D4 ., uiE
èbr .. ia.ss -- vredenburch Mr .j. thui
ebr ! . 09 .30 ',: PgC rf - . I uiÉ
ebr '17.15.. . ZIE ROPY OEFENEN
ebr L3.00 Gravenzandé'sv E2 thul

,10.00
,14 .45,

RKDEO E2
DWO E5
sv'35 E3

s

oP

. uit
- thuis
. uiÈ. uiE
- Èhuis
. 
'. thiris

j '-.r.hu i s
. thuis

!huis-
. thuis
.' uiE.

(auÈo) ' "

(auto) '-
(auto)

(auEo)

ZIB KOPY OEFENEIT.OP GROOT VEI,I'

14.45 HBS E8

rr. is,', viEesse Delft F5
11.15 ' :'HBS F5
11- 15 I Concordla F3

ï o "#"à *HTLDAï
F.,EI,{S

vrijdag,l:r
í7 februàri :

aanvang : 20,00 uur.
"!,-, "l':,, '.,), ' ,:

zaterdag
18 februari
aanvang :, 20.00 uur

ktefling.P,?4y's
'; l.;,t, ' ,, uw. gaswrouwen zijn :

HILDA & ASTRID

- t.

zaterdag '

í í maàrt
aanvang : zb.bo uur

ri.r r . i,'i ii
"playhagkphow ,

.J ,'

., " pr€sontatiè i :

MARLEEN & FRED
I

'de LENSREVUE' i ' 5 -

I
I
I
I
I
I
I
I
I



BtJzoNDERHED.E/v,.,-5 r:;.r.i.! ..i 6i"'i.lii,iri ,-;il'.; i' j
- aanv.rezig van de 

-j 
eugdkoÍnmiss ie op zaterdag ll februàii. , ' -. 'r'lÏl "' \ JT;

M. Reuver, P. van den SEeen,en R. vereecken 
t.

Iees oËder8taande kopy eens ÀÀtIDàegTIG door ! I ! 1..L4';)?:. 'r,"illl ii, ,1*',t,a.Ï'Ë'
_ .: ,... .. i, ! ,-., .r ._.tii .,h , i;,._,j ,L.r .. hiA .,,[,:l- n-

opstelling elftallen bekend meL uitzondering wan :

i ,r
0 LENS C2
O I,ENS C3
0 LENS D3
O ],ENS E2
O 

-I,ENS Fï
O IENS F4

;r.; :, "

r i.I.,,Ír'rrl' r:. - .!:,!, .:,V 
:

O I,ENS. A1
O I,ENS B2 ;

zönder
'zonder

met
zonder
met.
zonder
'zonder''"'':'

"'meÉ . if i:

S . cravenberc5 .-l I .. r ï: . l. ' ,
," Pl v.d. Va1k. ' 'i i r-"r'.:,'i l,"u;- Q 'r:i' ,i.'r -

M. Àlaca eent helft,;sEr_afreserve.
R. Oèmed
A. Drissi
aI. DeBcendre :j,-:;li!,,rb1 ,. *' ?_.:.r- r. tóJ.L. Tmmers

. ,J r. ,Iànsen ::t ti : :i'!ri I "rr, ; t: IàJ . Íi 'r,": ". : :':: ..

. ..A F 8 F K E U 4 D,9t.N t Eï ??ll. ;;1.-it.
Bi j r.wi jf elachr.ig weer mogen de speleÍs ïà"* ór g1ií'ra vlWjÈ'teiOO' uu! :r(niet'eerdef 

1.1 ,'I
,aít dai weten wij echE nóg nieEs) naar Í.JENS bellen (3661314) en nergens anders heen of
hun wedstriid dooiqaat. of nieE. Moet ie vooR 08.00 uur verzamelen dan zit er niets
;;à";; ;p dín gewoón të kömen. ne speiers .vaÀ':ai t/m c+ aie.vooR'og.oo urE moeten
verzamelèn mogén ook naar LENS bellen. Verzamel je echt.er pas lIÀ 09.00 uur - zet dan de
1v -aan. op lNFg{.THUlS.. r' i1'-"' ., .,. , . ,':' . '-r .r^;{ ,:t, )' -.ï"',ï.ll ,, .t1I.. . .':.

vanaf t 08.30 uui laEen ze zien welke ,lcedsÈrijden zijn afgekeurd i 'Èaarbij I de Ehulsspe-
Iende elfEallen worden geEoond bij afkeuringr Dàar deze zender de afgelastingen NIET op
Eelerext uiEzendt - moeÉ ie wel even geduld- hebben voordat heE bericht verschijnE. "

Er is voor heÈ vernemen v]n ae otr:.cicru 
'.eà"rr"crngen 

voor ar t,zm c+ non .un mogerijk-

VERZÀIOJI,TUD ' t

' - 11.30 uur

.. ,1t-,,. r. _, 
."t,;l

I

§rs'11 ";

heid : afgelasEingenEelefoon : 06-350.150.90 (50 IiJEen)

,,2
.l .

Bij alqehele afkeu
ÀLL-E spelers en' le
schoenen. Er zijn
heE strand, verhar
wesErijd spelèn op
komen hoor lll!
ÀÀflràNG EI,FTÀI;I,EN

s 9 H A D al W P R O G R A M M A ..' ;, ,

ri,ng werken,*ó du"e week een.aLternaÈief ptogtam$a àf. Ííe véiwach!èn
ide;sr meE bij zich: sporÈkleding, Èrainingsilak, voèEbal- en sport-
.reie aliernaÉieven dei:kbaar.zoals voetbarleà in het zuiderparÈ, op'
d op Kr{,iek SpèrC, in de zàa1 (alIèen vogi E en F) of" Eoch ergens een
het veld of-oD het. kunsLqras. Gàvroon overal rekening mee houden en

1t r.-.

11.30 uuÍ LENS'À1
13.00 uur HBS BI

I,ENS 82
11.15 uur HBS 81
13.00 uur ESDO C1
13.00 uur HBS C4
14.00 uur IJENS. C4
11.30 uur HBS C2
08 .45 uur LENS D2
14 . 00 uur - ,.LENS'D4
09 . oo uur .d l;Èus nr

- IENS

- I.ENS
- IENS
- .LBNS

- !i3Ns
en D3

:i

BI

c1 -

c2
C3

D1 '

( veld of kunsÈgras
-VRI.'' veld of kunsÈgras

veld
. Erainén
veJo
trainen

it trainen.
trarnen
trainen i-
riainenl i
.trainen.
Erainen

11.4 5 uur

t0.00 uur -'i
'11.30 uur'rz 

. OO uur
- 14-00 uur

10.15 uur
09.45 uur
14.00. uur. -,
09.00,;uur: lt

.09 :00 :uur
14,15 uur

trainen

12.30
10.30
09.00
14.15

E2. eh E4
E3 en E5

E7 en E8
Fl en F2

uur '-i'LENS
uuro ' LENSuur LÉNs
uur LENS

09.00 uur IrENS.i
10.45 uur 4-3 I,ENS F3 F4' en Fs

il.. r
$.!

trainen 09.00 uur

.-: !Í' i --' -'i v
>> de eersEe wedsÈrijd op het. groEe veldE-,«.ASSEFS OEFENEN OP GROOT VELD

zit. ei'op...DaE.'irasrèven.wennen zeg. 'Àndere rplaaCseh,meer medespelers,gr.ofere.afstàldeq
en ook nó§ eenè biiieenspel !!! Geen nood'hoor,' door veel Ee oefenen went heÈ vanzeff.
ook a.s. laandag weer eèn wedsÈrijd en vrel Eegen het. nieuwe D1 van Quick SÉèps. Theo
nodigE de spelèis weer uir. Hoef je nieE..te spelen dan wel gewoon komen Eralnen hoor op
de màandagavorid... '.. L.,l i " ; f.-..r' i'rís{í»Jí *:" +:,IL

-6-'dercatsnewr



t,.:;

moeÈen

1'
OUDER S lElls F5 .O.PGELET!!! >>>>>>) afseropen zaterdag moest tENs F5

uiispelen Eegen Gravenzàndë. Èelaas kwàniën M.Àbarqi,M.Àninln, N. oukbih 'ren .À.fhoha
lràin'"r" nieg-opdagen en moesE FS met.slechts vijf spelers weg gaan.'Bij LBNS is het de
resel daE er op viijdagavond wordt afgebeld bij de hoofdleider, in dit geval Harry ter
l,líaen, als je-niet-kan':roètballen. Wij zorgen dan voor aanvulling vah dé teams
i"iàÈràur .vu!t in ) .. Nu.st.onden. wij machÉelooó en reende de teider van E5 wàt' spelers wan
Gravenzëlde en kyram met een overwinning Eerug oP LENS.

FESTtVITEtTEN OP LEN"S >>>>>> De komende maanden. worden er een aanEal.
fesciviteiten op ieus georganiseerd waar wij nu even de aandacht voor rrragen- op '
zat.erdàg 1g'feb;uari is er eei'r kleding party op LENS' Àanvang 2q.09-YuJ, AIIe ouders
van onzó jéugdleden zijh van harEe welkom,arsmede kennissen en familieledén. Een
verzoek ií wét ofn van Ée.voren even de inEekenlijst die op L,ENS hangE in te vullen. Wij
kunnen dan rekehÍnq.houdén meE het aanuat aanwezigen. Vervolgens op zaterdag "11 maart
óèn giandioze . playËackshbw op 'r,rtg voor jong en oud- Doe je nieÈ.ze1f íeei kom dan'weL
r.ijfË".'Ààr.n'g Z'O.SO uur. v;orlopig als-Iaàcste vragen wij speciale aandàchÉ tè'or de
[iíààiu:."ào dió 'rack. v.d.Heijden gaàt organiserèn in de voorj aarsvakanE ie i en wel op
woensdagmíddag I maart. Alle C,D,E- en F-kl-assers zijn dan van hafte wetkom vanaf 13.30

"ui É2.-ro.oo-uur. wij zolgen naEuurlijk voor veel leuke prijzen en houdeh de prijs van
de bingokaarten natuurlijk traag ( FI . 0,50 per kaarE). Meer nieuv'rs ovér deze akÈiviEei-
iào in"ai .rorgende L,ENSTévues . 

-NaEutrr1 ij k wèt wri5trouden deze daEa- i . ' :

I

UtT-en'yERSLAGEN ^:' 
I

l-
i ,.É

EEN WEEKENDJE LENS

onder deze kop vroegen, wij vorig e weèk lrat aandacht voor hets voecballen eB
de. Ioterij op IJENS. wid vinden immers dat LENS neer i s dan alleen Je ergen

EpelerB. of misschien
en. Helea6 zagen
viel, helemaal geeE een wan de zondag§

we afgelopell zàÈerdag
àte

bijna geen
op LENS .

, .voeÈbalvred€trij d epeJ.
kÈie

r (Trainer Peter Bgtr wa6 er !rel-.) Jammer hoor, lrant er flaE Íeel goed voeÈbaI
\ tq ziei'r van. onze jeugd. IIet begon me! LEN9 81 die'Èegen kóploper DHC moèsÈ

r-. [, aantreden - Daor de 3-2 overÍÍlnnl,ng en net eèn gchitÈerende derde goal gaat
on€ E1 nu als koploper op bezoek a.É. zaterdaE' biJ DUc. Op veld 3

werpl-eEterdè ons D2 heÈ,Quick D2-achtttl met 15-3' Een Prèstatie Leverde heÈ gehëIe tean door
Robert vergeer tnaàr liefeu 12 íaal te laÈen Beoren. Daarna liet D1 zien dat er heèL wat kwaliteit
rondloopt in dits tsean. DWO werd met 7-O echt vrègge6pee1d. Vervolgens'rra6 het de beurt 'aan IJENS

82. velo werd met 6-2 aan de zègekar gebonden en 82 heeft dè weg omhoog weer lngèslagen na eèn
er vitesBe.,I9.ld ]. vJaar ÀL de 6tv.rat mindere periode, Terug naar

Deift. Hec werd een keurige 4-2 overwinning voor LENS .
rL jd noesÈ aanbinden met koploP

De laatste vijf wedstrij dèn
ger{onnen worden en dal1 maar -hopen dat viEesse DetfÈ nog een of Èr,ree pun
leverde nog een keurige preetat e middel6'een 8-o ovetwinning en dan verge-ten w

Een laau liggen. ook D3
ij ook niet. de,
dat waB dan ook
t. -

IreéÉ ook de '

. VERSLAGEN
1:i

tra { auadoehc{dsreohtaÈ .ra h6t woolA
.i

De wedetrÍjden die ih heb gèflotsèn waren, erg
Ieuk, alleen wae heE veld vËij, glad., De 1e
rrredstrijd hhB LENS E6 - Dle Haghe E3 en werd
gèwonnen dèor LENS [iEt 6-1. Dè 2e wag de
;ed;trijd tueeen LEI,S E5 en 'ccincordia E2 en
ook dezè.werd doór LENS gevionrièn net 4a2. De
3e en 1aats6ge wedEErijd àie ll< flooi roae
LENS E8 tegen Kijkduin 81, er eerd.goed
overgespeeld en uiteindelijk won Rijkduin
met 3-5, i '
BERT VIERLING

Ouick 81 81 í1-2)

2egeq wan LitNs''2 È/m È7. De enige thuisnederlaag kwam op naan van LENS 88. Maar
È-À-h r.i.iÈh,,ih È1.

K;;;à.;-É;;i"t-iÉel wat.te séniecen op IJENs afseLopen zaterdag. IIouDEN, zo l!!
werslagen tnaar eenÉ.

utrstÀoÈu

].

4 fébruàrL
'lens nt I '
Quick Bi- . '' '
LENS 82
velo -c2 ' ': '
RVC 'C2 r
q.' stePe'i'c:
Schev: C3
,,ENS D1 I
TJENS,D2 ." I.
Í,ENS D3
Gona-DF1
IJFNS E1 .

I,ENS -84
LENS 85. . r

IJENS E6
LENS E?
I'ENS E8
Zoetermeer F1 ..
Postduiven F1
GT.WII Vac F3
WassenaaÍ F4
cr. zande F6

: v. belft' À1!' r.ÉNs sr -.
- vel6 82 ,- .
- r,Ei'IS cl
-' IrENs C2': ,LENS C3 . I

- IJENS C4 1' '-'

- DWO D1 .'.
. Quick D2
-', Vr-burch D4"
- .I,ENS D4
- ]DIIC El
-, DIIL E1
-. Defft E2 .
-'Bl.Zvrart E5
-. óàncordia ez"
- .,:Die Haghe E3
-' Maaedijk E3
- Kijkduin 81
. I,ENS F1
- - É-ENS F2
- IJÉNS F3
- TJENS F4
- IJENS F5

LENS 81 ia na een zwakke eeizoenseEra!,
EIèchEE 4 punten'uit 7 wedeErliden. aan een
indrukwekkènde reekE bezig. U:.rtr'de ]aacete 5

wedeerÍjden werdldè maximale Ecorè van 10
punten gehaald màÈ'een doelEalào van 19=2.
baardooi wa6 bl opgerukE naar'dè 3e Plaats
in de pronotieklàEgè achter DWo .(op 6Pnt) en
Quick, (op 3 pnE). Óm nog den'kleine kane op
promotsie Ee behouden moeE minÈÈenE de 2e

. - -.,' ,1 ..

'de LENSREWE' '7 -

t

);

.'. 4 - 2

,.6-2
. 1-1
. 4.-" 0

. .'7 - 0

..8-O

. a-2

. 11 - 1,.

.. 4;2

. 4-0

. 4-21'

.' 6-1
, 3-5
.. s-1
. 1'- 11,

.. 3-4



EIaaLE behaald rïordèn (en dan ÍE het nog af: -.: VoörzoÍ9 geèvacueeid naef fàmilIe, in het
iachten hoèvee1 llaaqae ploegen degraderen - , ooÉteDr of naar een EPorÈhal ? of hadden ze
,ic a":. tandelijkó diirisià). De Ehuiswed- - stiekem een broodJ e potvis- uit- scheveningen ,

àtriid teoen e. wórd desttjde met 1-o verlo- .. laten doorkomen? De oorzaak za1 duisEer
iÀ".'efg"Í"pen zaterdag op-het hoofdveld bij-: blijven. wat èen verbazing echÈer tosn na 2
o- sr.arÉtsè íENs nerveue met nogal vraE onno- rninuÈen. Epelen Quiek èen, voor8prong nam.
àio balverlieó. Na een klrartiei hram Q. dan door een ho§e wrije ttaP waar heE kleine D2

ooÉ op ,oo."prong (1-o) . Daarna pakte LENS. keèperÈje absoluut niet bijkon. op het zeer
àe dràad een- BLuË beEer op en drong Q. terug' zware ve1d, probeerde LENS druk te zetten
;;;i;;; fr.fft, ,"c reeulieerde in-een aan-- -door combinaÈiee en pteoslèvoetbal. Dat dil .

Ëàf-[í"=." die' (nog niet werden benuE. Q.- J,, gelqkE. is blijkt uiÈ de uiÈElag..Me9 irame. in
haalde met veel kungt eri. vliegwerk + een 'de tweede helft rolden er eEn. aanÈal_prach-

"à"Eii "rrà.tr.dingen 
heg. ruetóignaal meg 1-o : tige. combinaties door de zandbak, welke kun-

vorsprong.r'..digafgemaak!werden.IIè.Eof'erwichtvanLENS'-- ir.- ' Na de rust waren de eerste 5. wa6 deimate grooE dat ook indien Quick com-
miir.lvoor Q., maar daarna wag heE alleen ' , PIeeÈ zou zijn geweeEt de oterwinning zoee
iiiiS ,.U hËt spel dicteerde.,Na 10 min. viel . iou hebben geemaakt. Kortom een grote pluim
il- ""iài.àa. 

g;lijkmaker (t-i) en 0. wankel- voor het toÈaIe team en een .felicitatis aan
J". oÈ i"à""r-van Q. hield zijn ploeg nog Riëardo vooï zijn penaltydoeLpudÈ, Ferdy mec

àr.n op de been door een penalti' te atoPPeil. - heE wegtchieten van zijn 'schoen óver 30 me-
àià-in'ar rebound we1 in Í:et doèI..terecÉE Eer èn RobberÈ ÍneE. zijn 12 doelpuntsen.
kwam,'maai door de echeldE toch r,rerd afge- lca zo door D2, ga za doorl ! I : -

Èàurd (hands??). Q. kwam nog rnaar apaaràaam
over de middenlijn en 15 min. voor uijd Rob vergeer
maakte LENS 1-2. Q{ prabeerde het laatEÈe
kwartier nog de gelijkmaker tse. foËeien riLalir.'''LENS E!' - DBC E1 (3-2)
in de tegenaanval verzuimde LENS het ver-

".frif 
grót"r tè maken. De eindeEand van 2-1 'E-Morgens 09.30 uur, koud en guur, sEonden

in het-voordeet van LENS was een terechÈe wij klaar voor de topper tegen DHc en-wat

"itlf.g 
in deze kvraliEatief goede wedetrijd. vooi _eèn, Na -'een gelijh opgaanai_ stsrijd

Het vEisÉhir .n. n,r,,n"= , r. ' .i§Ld; Ï:":"* iÏ31";n'3*"riË"u:*3Ë:":i:,
hiermee" tèÀsg"irià"rtË-.i"-J-ee" 

-!"iiË à" mèt- r.. ^' ae 'leriitmalcer. DHC ràok dé kàng bp, vooi- .
nog 5 wedetrijden Ee spelen (wàarvan 4 . Eprong en bleef fanaÈiek aanvgIlen,ï_maar 

_

EhíiE) noeten-lo punEe; gescoord woiden ini- _ LENS klram Eoch weer oP vooreProng. .Het. EpeI
. de höop dat Q. dair nog 1 of meerdere punEen Í §ing over en weer en DHC kon rreer de gelijk-
,if ,"i.péf.it r makér adnuékènen (2-2) ' .Zo bleef het tot

. : - , ÀIs de tralningEopkomob van ' vla-k voor tiJd - i,lat"eeri spanning,- Eot'daE
n"r,i.iàé epelere beter iordts ei dè iui"te.in-.. LENS vlak voor tijd heE winnende doeLPunt
Àiài+Í"g 'L iíaé4o. de ÉedeÈrijd getoónd.woidt ' maakte en de óve:*rinning. wae een feit. ;-:'
f.n-it ét""i overtuigd dac àe Ëehaalde doel- l

"["rÍi.g 
,ierwezelijhÉ lai worden ' .: KEEs ' -. 

.,, ]
t-

ToN -' S.GRÀVENDI.IK . -'- : . . r,xNs !3 - Dcl.ft F2 í{-21, È,'f

RVC C2.- IiENE C2 ({-O)
'| ' *r Í

vol ooede moed <rinqen vJe naar RVC en dachten

het ook. vanaf het fluiBÉignaal gingen we
gelijk in de qanval"en kregen in de 2e tni-
nuuE een p€na1ti die'door Àrno1d o. op de
paal geachoten werd, Denie de R. die een
goede dag -had €tchoat .v-ervolgene.,2 keer-. op de
Iat.'De ene aanvalegolf na de andere kwam oP
de keepèr val Rvc af, maar hij hield zijp

' doel sèhoon meb behulP van geroutsineerde c1'
Epelere. ( a !'-'..

Na de ruEE verbaaEte .blikken
van IJENS; wee! een c1 BPeIerr erin. De welbe-
kende,Daniel K. Maar ondanke daze kennis
bleèf,LENS toch meb lege handèn achter. A.e

; zaterdag is het onze beurE (Eucces) . fnval-
lere van D1, rbedankt. voor de inzet die ju.{-.
lie geEoond hebben. GÀ ZO DOOR I I : ...'{

i" tn .de irtt r.i... inr, 'ze 'Ltond vàrmeld, ínr'ts
, Ei'Épeelt. om.09.30 uur de.tópper van porrle

E1 tËgen DtlC. Bij deze aankondiging zijn ze
, . veïgeEen te vermelden dat er ook diverae

andére topperà werden geepe.eld o.'a. de toP-
per IJENS E3 Èegen DBLFT 82.
l{e beginnen dezè. wedEErijd" meÈ o.a. zeer
rnooie-en spijkerhaide ingrèpen van onze top
keeper Michael N. Dan onze achtorhoede Mi-
chaèI g en Michael t.L. Twbe ra6 echte ver-
dedigere meE zeer mooie en spijkerharde ac-
tie's en ook hun opkomend Herk iB zeer goed.
Het middenveld, Illeb o.a. een zeer grootte -

pluim voor tennard dle dooï zijn zeer harde
werk een echte all-rounder aan hat worden
is, tegen het einde van de wedsErijd zij hij
Eegen inij (ik ben kapoE). kunt je nagaan waE
eeÀ inzeÈ er in diÈ Eean zit. Dan hebben we
Ricardó en Hafid dio zeer goed en veel werk

' verrichtsen en de EegenEtander keer oP keor
weer op het verkeerd€i been weten te zetten.
NieL té vergeEen, ia one geheirne waPen Randy.
die te vergelijken ie meE Ronald de Boer van
Àjax ftet zijn zeermooie accie'8. Dan hebben
wé nog twee topPera 'in de vöorhoede Maurice
en Gary die keer op keer het veld breed we-
Ëen te houden ,en Eteedg voor eeD verraeaende
uitelag weten tse zorgen.

KEES

LENS D2 LD1 (as -31

Eindelij k: mochten de jongena van PieE van,
Gila weer eenB de wei iin, hetgeen met
goede moed plaatóvond-': Qrlic\ daarentegen
zonk.de moed énigezine ín de. g-ehcenen aan-
gezien er alechte.r.8 spele{s. aa-nwezig wa,ren.
over,de oorzaak werd druk geePecu- .'
leerd..Waren een-aanEal Vogelt+lJkera uit -

Ik ben zeer ÈroÈs op mijn tijgere.

- 8 - 'de LENSREI/UE'
. \ :iï., ,::.::,r i " ,

HÀRRY



DE LENSREWE ii,:
,ir

wek*ad van * voeWvetenagfrg'til§

&ftrugang, nunOer 1,1§
,,,.'l - r, ' iï

16 februari 1995

L920

'redaktie'.,
_! i:ir ï"rt1t't I

199s

'deLENSRfl/.UE':7''
r-u.I1,'r Èii "B - (.

I

i.

l- lÀ1",.: ..

:1 tdt

i]'

i

i

,. T O CH N O G G EV O ET B A LID-'
I 1," (heE Eournooi),

'r;vue
1ÉsD6!

O'p lfuèg-.naar heEj compl.ex scÉobt er op-
eéns een klnderliedje dooi 'ons hoofd.

\\\

'l'xec,régènt opjde Èrug, inaar ik wordE
nieE riaE - ben ivel wat vergeten, maar
ik weeE nieE liraEn. Daadwërkelijk over
de brirg koménd vrisEen wlj iiat'eigen-
.lijk wel n.Il een put"p1.q-}!l*,.- l,t', 1Í r .-' r l' . \,-l,Ie pa'sseerden hèE bord aan de ingang
van her. complex met daarop die, voor '.
voetballers vreselijke, 'zin. onz-e hoop

' rrèïd 'dè ibodëm':inges lagen:(we. bIijvenl. '
naEuurlijk alt.ijd' hopen).inaar Eoen
wisEeiri,ró,héÈ 'zèkeÍ ob íENs wordt. niet
gevoetbald. ' i i;l':

Een handjevol elftallen hàdden geluk :''
en speelden we1 hun uiEeredsEÍijd en
ialoèrs slofEen vrij het klubgebouw
Éinnen, bestelden een bakkie-en keken ,

-#-é-,uiE he9 ïaaq lna.q,T ígerv€Iden, die
'even 'verzopen'waren 'a1s' w].l .

Bii ons vervoegdè zich-eeri heer ,en !'e i

riàkte aan de praaE í .Het.'bleeR deE :

àËrÈ'""n gr-óot-s,-'opge-Ëet- tor.irnooi had'
"àài"à"i"É"ia 

eri ààt'-rrri'hrí nos een :

Éeam'zochE die hieraan mee wilde doen'
wil ,rifae wé1, maar we waren maar meE '

.d1s { ; rd .: S. Í ij I :{"'r- i,È §;i$';1 i; -',,; " ,

i.gij, bègreep, önslbtobleém eni.ze_a;.daE
cwée màn voldoende was. De één oP
.links en- de 4qd-e-E QP JechÈs en ?9., zon
heE moeten lukken. 

I
Hii besEel4e. nog eein rondje koffie,-., 

.

' dàtiÍvóIóen§'-zï J d'zèggen,: van een gu'r1e..;.
spgnsor- kwam en zo hebben' wij-,toch.ngg

, qèboetbald.
' -".._.r tf ,'i":,,,, rt'Jr-j

LENS

Ah.m.tn t.hallmal r

P.t. Grmt -,i't r'. .r,.
Regml.Ésrhrn!0 .{,,, ..
2502 ct'l 0m Hr8! .

Tlh 10701 383 54 18

sÍ(0 s.krt.rhst :

Soniora[ rondlg'
S.nio6 r!olvoolh!l

ti.M. l(o,ii,erironut .

Í31-: {0i0 391 24 ,4'
r È lI . : -

Saniom Zrtc<drg ' .
: J.C. H.m :

ÍeL {070} 367.08.87

s.lnrrirrt ïottolt.llo
G- Kà@Éo!r

" T6L (0lr1gl 12002

sfoNs1)nztrEN
' Dr Cluà Íu 100 : '

J. v.d. Lut!;Td.: ll)iol }}J 36 25

)
r ovdt! :

r , J.l . v.n dn l0!l Td: l02S) 28216
' Àtl..dr 6Íoot T.l.: 1070).32t l5 50

8AR(0: BàÍ KoÍnm'Ésir

m[ l. vln de. Borg

Idi (0701 325 00 7l

tvar.nàÍler l(o;ÍÈsi!
tlllciulaJllqj i'r!d!Ídeh!

PJ.MI cin do[ Storí

Td.: (0701 307 0l 54

redrltie :

À.C.J. Mit€ihr! l$Ërtdi!.ll
r& rorot szr rz m
c.J. Alrin§

Í.1.: {0701 380 S0 75
r 

_j \-'

' lJ 1' t,r TnAtitERs :

'r'1 -Eï;--' ''

I T,L l0r0) 368 03 02
i:,.1r I , [L wn'ilcteton i: '

Í.L (07O 0l 32 31

' JI ' '. '.:'\

/--.,s À ir-t:t{,s r E L L l I G EESIUUR

-.1 . ' ,r.. {.;.1 .'' voDnittq:,d l' !\- '
tfi$fr;;'l.1i.' 1.'r

ÍeL'(07O 301,10r74 i1.'.

\ -. 
.. ..r .,'. */

Selraliri!:
P.t. §itr
Td: orq 3$ 54 18

le Pomildma€llE : 2i P.r nonrrsl* : ' -' _

f. Vsrcn

;r*i ííio sdr'leo,so,3. Ii tr

ïiI l ..:!I!. lt \:r'* Í "
,Wj.l,M. Hottioi

.:. T* 10701 348 l0 88
{

tí:
PJ-M. vdl d€n Sl.in
Td: (07q 38? 0l 64

G.J. vrr dí lG§

Í.I: {017181 18148
.}.& í3ï3,+ ï llfll

:r.
I(OilIBIBUIIE OEIÀI,IIIG

P.ítlnt : 338711

flABÍ)brnl : 18824220

tr'r
íí- :lï'!:'' :-: .1 .F,,'l
1Èj lrl4Erll .n l(tuEcÉlg}lly:
' Henlelobsn 000'r"' e 'a

Í;'.i
fí- i{

bi Bï:.h
S: . Ï,{l5'r i-

TC.r 070 388 13 14

Íy ï",P
Lcver

- Redsldiódevedus' klubgebour
- Emgelolaan 981,254 GG Detr HrÀg ..-. . :
- rax : (070) 36? EE 62 (tct. trlaon4ee'l?:q0 ,9") : ti'." r ob '

. wii,ierngen tot n'BatrdaqtllgïPi§"jyÍ. i .l,r trre,
:':' InrER.snE INLEvERïEBrrui'{ xopu: J "tl ' ,'

maandag 20.1)0 uur ^in 
het ldubgebourv ': '

J r,-.' rJ]-,ir, rLl -l"r i"-t

(

Ur,i

I'75

,:

rÉ



i*'CtI {}r
BAR

QI: , i1Í,1iíièfi?'Ë,:1,t:11,i

N I E U,;UU'§.;ir.y"-rrriii,i lrl ,:;'s *eu tiilÉi.::r]., .
,\a,L

,L.- -, -- ..t, konEakEpersonen : !-;1 ; ro'J ,"ri.algeDe6n : rnge van der Berg & Àndré Krèil'rir 'i'rt.,; :'':' ';t4
zater'da§ rra::MarEine vereecken - zondag : Inge van der Berg

I ' tllÈ+"t i\ir§,.,-.-*. i.,ït,l

B A R B O O S T E B'- zaterdag -ts ÍebruarÍ

. ,. -.1b{ii'è"iià,
12.00 uur
13 .00 uur'.- 1. ,r-'-'

:L'tJ r 1...,::
B O O'S''r.E,R

. ..r !1..00. uur
.i .. iz'.óo uur
. .t'^'t3.óo uur
: .-.rs-.'iol'uur

. l'\

-.,,.-..-,..j. . uoop de Roooe i
irenny de GrooE, I Inge
. Henk eí Maitine.

zondag 19 f ebru.qri
-;\r:, rr i .'.Í r.,tt el , rrt,
''.' l-. ,'!.',

Jan Lamers en'.Coi ÈeÉers
. . .ran Lamers en leen

Joop de Roode e-n Tinus;
PeEer en B] "van Fessem
Àchmed en Rein Heidel

Coby en ceirie.
Inge en Rina
Inge en lJeenl

I

'*-''
1 ia - -'

J i , ;1'l

' '.,: JEUGDBING O >rrr» op woensdagmidclag 1 maarE 'woiat 'èr 'in
''' de LENSkanEine een geweldige jeugtlbingo gedraaid voor de C, Di'E

' nen. Er.worden 5 ronden gespeeld. De'kosEen van de bingokaarEe.r
ài-5n 50 cenÈ per kaart.

" De aanvang is-om 13.00 uur en heÈ klubgebouw is open om:.3.öO '
'' uur. Neem je broer"tje, zusje, vader, moeder, oma en ogia Ínaar mq,e,

warir f B D E R E E N is welkom.
I l:r!,a]: t,rt j

PLÀYBACKSHOW r,,r,, roor'à.g"r,un die deelnemen aan de
Playbackshow .-is er een.Eenerale r6irèt1Ë1e, op 26 feburarl om 19.30 uur.
,Je moet dan we1 je eigen uuzlek meenemen!' Àls je die da§ niÍiE kan, be1
dan even af. DÍE kan op woensdag van 1,8,00 Eot 19.30 i1ur,'of op vrijdag
van 17.00 toE 18.30 uur.

BTJS EN DTÀNA.,.,i
I

'r i'-t. _

" ZONDA
,,1 '

G l9 FEBRUARI a.s. aanvairg l4.OO uuÍ. .

,:LENS I wItHELMUS',,1

..UW STEUN IS DRINGENDIGEUI| .. *r{r'.' .",.it ,, "' .. ;
ENST!
.1 -r'..- t

,-,;i,.
.,{,:

T
a

i,l

\. ... ---.

i

ln de rust van deze wedstÍijd trckking van de GROOT§E IÖ

-_-.--.-!_-.,-------J
;" .;,i ,. l- ,t.. .ii ': , ,:

:-ri ,trrlf .rr.r 5,;r , I,. t,i'r.l:i, I -;. 11

TERTJ ltoten:à f'1,001 'inet ats I

hooÍitPrijs! ; J'
een prachtige ittuerus ntaouÈiiioNt," ''

Verder vele andere prijzen t.vr.v. Í 1500,=, zoals eenr.VLEESBON,, van,J. 100,;,. eer_:
KoFFIEZETÀPPÀRÀÀT, WEDSTRI,IDBÀIJ, enz., enz. -^r rLí .-r , ,i .!

LOTEN KOPEN = DE CLI1B SfruUew ' r '::' ''r

uI
| ..-lr i

-2-'decusaewt

I

I
I
I
I
I
I
I
'I't
I
I
I
I.l
I
I
t
I
I
I'I.l

rl.t
'I
I
I

i

fl

. .t.



S(Btí@ voor telef oonnummers: zie.dd coloÍon.op pag.'f .i
a a

Senioren,KommISSIE

VonderVelde À
FfrERKENDE
VERHUIZERStVeCntje
':ï

ZinkwerJ 27
2544 EC Den Haag
Tel.:07G36631i4
Fax:070-3675393

.Zoetenneer
Tel.:079-610233

]ZONDAGSENIOREN'
, l,i,

UTTSLAGEN ':'',
zondag 12 fobruart 19 95
VERBURCH 1 - LENS 1

RKÀW 2 . IJENS 2
LENS 3 r à -a.QUICK 4 ..
RKAW I - L'ENS 4
HMSH 4 . I,ENS 5
],BNS 6 . TE WERVE 2
LENS ? - HBS 10
],ENS I - E.O.C. s
vrienschapPellj k :
VOGEL l - - I,ENS 2/3
LEL.IS. 1 - vcs 1

ToÈ zoEdagl

2 -L
5 -2

.afgelasc -

1 -5
.afgelast
.afgelasE
.afgelast
.afgelast

5
2

4
2

VEREURCS 1"- GENS 1 (2-11 >>>>l>' Na hec gelijke spel .vorige week moest LENS aanÈreden 9egln I,9!
D6è]íiiikEa verburch. Zonder de gebroederÀ Eudlich. (béide' zacerdagavond licht gewond geraakt bij
àà"-iiíIiiai"si -moeer eàcer Bos-behoorlijk schuiven in zijn formaÈie: Ricardo Tettseroo fungeerde
;i; i;;a;É. min en Jan líirren de Bruin bezette de spicspoaibie'- -;l'a i,-.- rqet de Etorm recht in het gezichtl-bleef LENS in het eelate half uuE-knap , _.-.
overèind.'.Hèt sÈèelde zelfs bijna voortdurend op de helft van de EegeneÈander zonder dat' èr
;;;;Ë-;;"";;"-ià.i uitqe"p"elàe kaneen. Na een-half uur waE heÈ bij één van de EFaarzeme
Iíil- i r .--i,^i'-aa chuieoíoeà Eoch raak. Eèn Iaqe schuiver lieb Àrno de ,rong volstsrekt kangloog.*--':;-'i 

i;:- t'ra de iust,- nu met de ríind in de rug, heÈzelfde beeld:. rJENs blèèf- stser-ker '- -had....""r, àant"l halve en hele kangen maar hèÈ duurde tot 5 ninuÈen voor heC èirid van de officièIe i;t
ïË"iËïià-a]e-t eus verd.iend op gelijke hoogte kwan (Maurice schurrrman 1-1) . LENS probeerde de
;ï;;;-;; Ë"-fo"".."r, maar. krèeg uíÉeindeliJk Èoch heè lid.op de neus: de- EcheidsrechÈer tselde -
ïil}*.li!'ai-"i"4-a;s."ti ninuceílang bleaeuieriJd bij en hierdoor kon,verburch door een wrije '
trap tóch nog de volle vin6t in huis houden.

LENS treeg' uiÉeindelijk toch Èè weinig in diÈ -duef . Hets verlieE vati koÈEbare.
DuÍ+en doet LENS toch angËtig dichc in de buurt van die hacelijké .tsreep belandèn. Àenstaande
IàiiàÏ iIË-a".i:r"s.; wiÍÀ.rí.rr. Àa ik nij goed herínner si.ngen vre daar ook even voor.tijd-'
;;^r:;:"il; - 

" À:-k"irËnÉ"f; in. Het wordÈ hooó Éijd dat wij het gèIuk weèr 's aan onze kants krijgen-

MÀRCEII JÀNSEN

WEDSTRIJDPROGRAMMA

valduil,iid

zonatrag 19 fébruarl 19 95
14r,00 LENS 1 .'..'.
lol3o LENS 2 .. .
12iído CELERTTÀS 2
11.00 LENS 4 .
1I,.OO ,I,ENS 5
li.oo-RKsvM 6 . :
10.00 ORÀNiIEPIJEIN 2
10.'OO WIPPOLDER 10
blj algebele afkeurÍng s

14,00. RKsvM 1 . .
12.00RKsvM2..

WII,HEI,MUS 1
TONEGIDO 2
I,ENS 3 .
VíIT,HELMUS 6
TRTOMP 2

'LENS 6 .-.
IJENS 7 .
IJENS 8 .

. 1-or2 /52L

. 7099 /62L

. 306r/543

. 315 0,/571

. 3139 / s69
vriendschappel ij k
. 4448 / 626'. 4s08 / 649

vriendschappelil k
vriendschappel ij k

. !, ?o23 /.s43

. 3064 /s7r
vriendschappeli
vriendschappeli
vrienàschappeli
. 4413 / 649

H.b; MarE.in
\r. Pennings
G. Huis
n. n.
tr'o'.','-,'

1
t
2
3

n.n
n.n

1

r t:.J-l l:dirsdag 21 febnrarL 19 95
19.30 JWENTÀS o/23

(§ ;-iq. .-1. t:

zondag 25 fobruarl 1995
I,ENS 1 ' .
IJENS 2
DSO 4 ,
I,ENS 4
I.BNS 5
DUINDORP SV
DUINDORP SV
RKDEO 8 .

7

I,ENS 1
I.ENS 2

LENS o/23

RVC 1 ..
vrij
I,ENS ' 3
WÀSSENÀÀR 5
DUINDORP SV 5

, ,1006/s2r. w. aan de wiel
-- Plugge
J .M. KlerkÍi

.w.cjk
jk :.
Jk'.n

3
2

e
n

14 .00

12.00
11.00
11.00
11.00
10 .00
12.00

I,ENS 6
I,ENS 7
LENS 8

'da LENSREU.UE' '3 -

.'. I _ t:

,tve eolh '., I



OP,STELL,INGEN
....,i LEié 1..r,y'm 3 .. +t
ïr.ii:r:.,gs§ f r.q/rni Z,q,-+ É,

irENS 0.-.- ..._.:

cloor-de rtrainer
r].ge wedr
Ee.nd (ïe rzameLen 1.00 uur vèör aanvang op IJENS)

,{ L ,Írr- }. .r 
ï_-1

samengèsÉèIà.-ï; ;*J, ;. .i-1ï:I"
^.+r-- * L. ' jl 1.. - <?:,;"1 --

*_-;1,
_+,

.r lt. :.f,1ï
AFSCHRIJ-!EN >>;>>> I,ENS 4

IJENS 5
. i r,{ -.1 !r, - LENS,.6.t:.,jït -i;,- - ! b.rs.s...'":

. i,-jr.Ei§-7, ;É
-''f,' LE§§ '$ rr;ci
.i...: - ..

À. de Groot, EeI i

i w. geijnen EeI' S. de Nennie te1
" R. Wasserman ÈeI
. G. DuivesÈeyn Èel
. R. vermaat .- te1
t

slla Rour Eràovaà'j"rel .

!r
,3251550'..
3461088

3?31315';,;'*r.ieïtil'Oi8i1-i?943 .:. ;: ! 15:1^-\r
3212352 . 'l:. .
'!.-

ö20".'rgr 2e zl ., ':,

Jf ..' ,1

...1ï'rr-:í

kortahtper'Eoon Senioten zoadagr :

VAN DE TERREINEN :LIGGINC
CE],ERITAS
RKSVM

, ORÀN.]ËPI,EIN ,

,wfPPOIJDER

, "--t l.

: rJeyweg, hoek Nqordweg', Ee1. 01742-95151
: Sportpark Polanen,. MoisEer, teI. 01749-457?3
: zuiderpark, 2e gedeelEe, EeI. 3895549
,- sl:r::.i?Iï ouj3' l,aan,' schoenmakerstraaE, Delf t, tel. 015-560311

LANG S D"E SPO'R:TEN VAN DE, ZM '' LADDER.

r'ts'.

:

UITSLAG'EN

w e o srn ii o pno o ÉaM rne..

'i .' r:i , :-,r/..
i,

'zaterdag U fèbrusrt 1995
.. .1 -.3
. - ;afgelast rí -

|...\-

t,.' i

\i:,,

: GR.W' II VÀC 1 - I,ENS .1 .

IJENS Z 'É !. -.,HTSV 2

+ i ;' ..r t.

thhis ' ;rredstn'idlDoulinLttit veld

zaÈerdag. 18 fgbruari 19 95
14.30 rrENS 1 . -
.15. O0 Ds\/P 7 . .. -

zaterdag 25 febrardrl 19 95
14.30 IrENS 1 .... :- GDS 1

MVO '72 r 1
LENS 2

L027 /006 { :
.- .'L055y'0L2

Th
{. P. v

. Berg
d. -Í.le1 I

'I

ï.0 1

'ri -\
1I

1015/006 iI . G. de ilonq 1
rÀ$i,lt i, :1' )iÍi,,1i.,...II ellrl-;

?.{ i:\\

LIGGIiVG VAN DE TER'REINEN
DsvP , sport.compioi t'.De Groene wijdEe", .sporÈlaan,. inl.voor afkeuring 01736-92613. -' . _,

SENIOREN ZAAI:

LENS 1: P. Klcol, tel. 3235507
LENS.2: B, v.d. Nouland, Ee1..,017i8.- 34523.

.,(,r . ....r. I {.r. Í .. -. Í
Pijnacker, te1. 01736-94518 r'.. ' . .

, ,i .i

UITSLAGEN

ZAALPROGRAMMA

I,ENS 1
],ENS 2
RKDEO 7
SVPïT 5

- QUI.NTUS 4
- NOORDZEÉ 4
- LENS 1 ..
- LENS 2 -.

-12

,.irI I-r.:'.i.r-:

2
6
5

10

o:

3
5

]:..i:ög:l.ir.-

dins.' 21.02 2r.ES r,sNs r
22.20 LENS 2

naan. 27.02 ÀTTENT Z'75 3
vrtj - 10.03 LENS 1

953/RlC ZUIDIIÀGHE
963/R2C ZUIDHAGHE
9s3/R1c ' OVERBOSCH
953/R1C 

, 
OCIGNBURCH

jÍ:;-'- .' . :.' r Eblrr :i
I'1. F. 'Í,ëinckerE.
eigen Í
,ei.gen'..r"i
.eigen . -.

. 1r! Ë,{
. WBSTIÀNDIA 5
- Tl{E BOIIÍBERS 5
- IJENS 1
- WESTIJÀNDIÀ 3

LIGGINC VAN DE SPOBTHALLEN
ORNÀJEPLEIN : Sli.chersËraaE 11
LOOSDUINEN : Groen van Prinstererlaan 76
ZUIDHÀGHE : Meli§ SÈokelaan 1201

-4-'dëLENSREWE

''t



VAN HET JEU-GDFBONT

, .,1à j

ALGEMEEN KONTAKTPEF§OON en

HooÍdleider A/B jeugd: Paul van den steen, chopinstÍaat 103,.2551 SV Den Haag, tel. 397;01 ',p4' ,:
HooldleideÍ C-ieugd: ,Arnold van der Donck HooÍdleideÍ E-jeugd: . Ruud Veieeckëri

-telefoon 397.65.32 tolefoon' 391:04.89

Jrrlí@
,o-ialsoHoofdleider : tEd

'ívin Kuit

';iièietoon 367.73.00
.HooÍdleider F-jeugd: "Harry ter Linden

, telefoon 3611.61 .43
,'

nttetten vobr'a'à-wëastriiden

.o 
"net 

rrii:iètijnl docli:Jiteaijk de avon d voor de wedstrijd, tussen 18.oo en 19.00 uur, bii de desbetref-

tende hooÍdleider. ln uiteíste nood nog op de dag van de wedstrild op LENS, telefoon 366.13.14

{zateÍdags vanaf 8.@ uur en doordeweeks t 30, minute li .?n:Fi?t.eeder, voor verzameltijd}

Afbellen traininqen: t 45 minuten voor aanv'ang van de training, alleen op LENS, telefoon 366.í 3.14

Vraoen/oroblemen : Uer in'eelète insiantie de hoofdleider opl i

','?, ,''
WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C'D-E en F JEUGD:"""'" r'ii{'ir'ï -

datum
' sdm'.k.elftal

À1

B1
B2

: 1,.
c2
c4
D1
D2
D3
D4
E1

Èà
E6
É7
E8
F1
F3
F4
F5

v2
v1
v3
v1
v1

l8 febr.
.20 febr'18 febr
18 febr
18 febr
19 febr
18 febr
is rebr'
18 febr '
18 febr
18 febr
LB febr
18 f ëbr...
18 febr 1;
20 febr '
18 febr
20 febr
18 febr
20 febr
18 febr
20 febr
18 febr
18 febr
18 febr
L8 febr
18 febr
18 febr
18 febr
18 febr
18 febr

14.15, Gravenzande sv AL uit -

19.30 Be Fair A1 (vr) Ehuis,
10.30 DSO 81 thuis
12.00 Westlandia 83 - thuis
12.30 VCSCl*... . t.huis.
1?.15 wilhelmus C1 (vr)' eËuis
11.15 RKDEO CI uiE.
09.30 -sEv .c3 thuis
ra.+s vios M1 . . thuis -

.10.30 vrèdeilburch D1 uiE'r3.OO Rijswijk Dl . uit '.
.14.45 :de St.er Dl . Ehuis
'12.00 Rava D2 . . uit
09.30 VCS EI Ehuis

: rzr.oo ". . . zÍE KoPY oEFEIIEN oP
09.30 Gravenzande sv E2 ult.
rr.bo 'j. zrE KoPv oEFENEN oP
12.45 Devjo E2 . uiE

. 17.00 , . . . ZIE XOPY OEFENEN oP' ro.0o ' SEv E3 . uit .
17.00 . ZIE EOPY OEFENEN OP

L0. oO wesElandia E4 uit
09,30 DllO E5 Èhuis
13.00 ' RKSVM E4 Ehuis
rO.3O 'HBS Eg . uiu
rO.OO DSO F1 . uÍt
11.15 SEP FI Ehuis
IO.OO Gravenzande sv F4 uiÈ
10. oo Dso F10 .uiE
11.15 Concordia F3 thuis

NooEdorp
v3.
v.2 . . .

. vredènburchweg
'sp.parE Pr.Irene

v3 .

GROOT \;ELD ,.,. . .16,..30

. . Gem. sportpark . 08.30
GROOT VErD . 16r.30
. oosEeinde/v' burg , 11.30
GROOyi/ELD '15.30
. KàsEelenring/L' dam 08.45
GROOT VELD 16.30

Hoge Bomen/Naaldwijk 09.00
v 2 . 09 .00
v2 ... 12.30

. Daal en Bergselaan ' 09.30
v.'fuyl I sp.park/Z'meer 08.45

v 2 . 10.45
. . Gem. sportpark . 09.00
v,Tuyll sp.park/z' meer' 08.45

v 2 . 10.45

Gem. sportpark 12 .45 (auEo)
r.8 .30
09:30.
11 .30
11 .30
11.30
09.45 (auEo)
09.-00,, ".14'. 15 .
09 .-1.5_ (auEo)

i12 j00 (auEo)

(auEo)

(auEo)

(auto)

(auto)

( àuro)

(auLo)
(auto)

(auEo)
(auto)

Í

. . zuiderpark .
tr)

14,. 15
11.00
09.00

E2

E3

;i

BIJZONDERHEDEN," * - |'t -;;;;;;;;J àe JeugaxomÍni'sie op zaterdas re'rÈuruaii '' 
ji :"':fii'-'/P r:4:-'

- Lees ondersEaande kopy eens goed aloor I I I

- KontribuÈie nóg nieu beEaald ??? Dan bijna de PineuÈ M,:r

'Í,tiru 
-::,'i f i: " I

'de LENSREVUE' - 5 -



- opseérri.ngep.a-t " iaË";ar'í!ÉríiÈl.iaëii'iör*ài íi,)i:rliri l'r,,Lr [;j,
.GravenberchjBouali (ge6chorst. rregens slecht gedrag)
.Dèscendre :': ' i,ii,?lr r.iÍ àr..;lr!:r ír;J;,t:; -.r
,IÈmers en iI,. TooiénburE ii:i] 4Íu ltjr, r .L-rt.r: .:À tgi?iIh;Jr,i,
. carolus

i

0
0
0'

9-

0
0
0

I,ENS
].ENS
!ENS
I,EÍS

LENS
. LENS

IJENS

IJENS A1
HBB B].
IrENS 82
HBS B2
ESDO Cl
HBS C4

Àf zonder
BZ zondeÍ
D3 me!
62 :'t 6-1i6gr t"C

met
E6'f : ,!: zonder
FI -!., zonder'
F4 - ' "-zonder

/ ,.-r meÈ . s,Jt 1

ar.r,,t: inet

t-t:,

;
K
.J
IJ
o
o
,I
.,
,J

.,

', i :nf11 1

Li

bE,':. ,.. ',.1:i!.ii*r, r i. ca4olus
.Verateeg
. Jansen
.' dn'D.Lopes de Briro t,I;

r,J:\ \,'. ,r.,"

.ir :i

ti

o ' "- LENS

ÀÀITI/N{G EI,FTÀLI,EN

. Jansen

lees ondersEàaÉde. kopy eens ÀÀNDÀCETIG door M -

', 'ropgE.elling elt.Ea}lèn bekend.met uitzondering van
'.,,!( -',Í:.1 ..,".-i , i,,r-":r-.J,jjj. r:rj,- i .,r t..lr,. :..,, f?: I :.,t",,r, ,-:! -,.)C.:( 

.1,-..1i','....'. ,. 
A F G E K..E lJ R'D:6f N I E T ?22)...-' 1,,.-,_.. j|,.., :.,-r,.1t_ïtL

..- r J:. j.),: .1 ::['!_"-:.,:!,:t i,r.-rlr, .rrj.rÈ,.,.r..r- - ,1: ,rí,i.j-,,1!;rn r. .,t r1,;,:ir .trrldu

Bij Ewijfelachtig weer mogen de spelers van Dl, E/m F1 vÀlIÀF 08.00 u\rr ,(nleE eérde1, . .

wait dan wet.en wij echE nog nieEs) naar LENS bèIlen (3661314) en' nergens anders heen of
hun wedst;ijd dooigaat of nieE. MoeÉ je VOOR 08.00.uur verzaiitelen. dan zit er niet,s ,

anders op dàn gewoón te komen. De spelers van è1 t/m c4 die voOR 09.00 uur moeÈen
verzamelèn mogèn ook naax LENS beIIen. Verzamel je echt,er pas NÀ 09.00 riur - zeÈ dan de
TV aan op INFO THUIS.:.:t i. :r , , ï iJ {,:l :}jr:.r;.1,:''.--fr.i1i.;t}*'J.-ï:..

Vanaf Í 08.30 uur laEen ze zieí welke wedstrijden zijn afgekeurd, waarblj de thuisspe-
lende elfEallen worden geEoond bij afkeuring..Daar deze zender de afgelastingen NIET op
Eeletext uiEzendt - moeÈ je wel even geduld hebben voordaE het bericht verschi ji'It. ,. 1'1

. 
-t

Er is voor het vernemen van de officiëIe .afgèIàstingen "vooi À1 È/m,Ca nóg een mogelijk-
heid- r afgel.ast ingenteletoon : 06-350.150.90. (50 ItJ!èÀ) . -.

. ,,.

, | .tchaouwPàöcBAMMA' -'t'.
bii atq'eUefe 'afkeuring werkén wè deze week:een alternatief programia af. we vetwachten
ÀLLE sÉe1ers en leiders.meÈ bij zich: slloÍÈkleding, trainillgsPal!, voeEbal- en sport-
schoenèi1., Er zijn vele alternaÉieven denkbaar zoals voetballen in het Zuiderpark, op
het sÈrand, verhàrd op kwiek Sport, in de zaal (aIleen voor E en F) of-toch eTgens èen
westrijd speten bp heè veld of-op heE xunstgias. Gewoon overai rekenin§ mee hóId.en en
komen hoor !!tl

vERzÀÈÍÉítr.lD

13 .00 uur
13 .00 uur B1

cI

ur LENS CA

tralnen
veld of
V R IJ.
veld of
Erainen'vètà-'
Èrainen

'. veld
iiaÍnen'trainen

'.Erainen
. trainen
VRIJ
vRr.,
riainen
Èrainen
trairien

I,ENS

I,ENS
IJENS
],ENS

, 10. 00'11.30
12.00' 14 .00

kunstgrag

kunstgras
1 .r. .,r.

13.00
11 .45

uur
uur

uur
uur
uur
uur
liur
uur
-uuruur
uur

'll'
11.15
13.00
13 .00
14 .00
11.30
t-0 .00
14.00
09.00
10.00

ur,
ur
ur

u
u
u
u

uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur

HBS C2 - I,ENS Dl
Í,ENS D2 en D3 t
I,ENS D4 ,.' .r '1

I,ENS 81, E2, E4,85, E6 EN E8
I,ENS E3 ,!
Í,ENS E7 | !.r"- !r
LENS FI
I,ENS F2
LENS F3 en F4
I,ENS F5

. ' r.,. ;,1 0.15
0.q9
4.00
9. 00
0.00 ,:,

1
1
0
1

J

uuÍ

10.45
09.00
10.45

10.45 uur
09,00 uur
10.45 uur

_ l' i-.. r ..i..-t tr- r!§
E-(I,ASSEF§ OEFENEN OP GROOT VELD ,,,r,, a.s. maandas, 20 februari. ' spelen -Ëe

twee elfEallen Eegen vcs. Team 'Ar speelt op vcs en Team nB",óp LENS. Í[e'verwachEen
alle spelers om,16.30 uuÍ op LENS en Theo Hoèfnagel heeft, de volgende e]ftallen
geformeeïd : ' ..: ,,

TEIÈI À speelt op vCS meE de spelers :. R.Bakker,M.BorsE,À.eI Boust.aEi,.r.da CosEa,
L.DroppeiE,S.v.d.Kruk,M.Kuik,M.ter Linden,B.Neuten,M.Nijhuis,G.Rijkers en R.Spiessens.

[eidar : E.ter Ll,Írd.sn >>>>>>

t
meE

-6-'deLENSf,EVuE',

b.,



. ,.]È,

tEÀl,! B speelt op rrENS meE. de spelers
R. HoogerÈeide. s. xraayevètd, B. lamers,
C . Schàapve1d, K. vereecken enrM.vóigE.

',.': '] -

: C',v.d:àosch, o. carolus iM.Droscen,
v. v. Loon;vl.Mulder, P.Musterd,

Í,6ider ! th.Bo€fnag€I

De tralnLng voor ds E-EeleËtl€'Èaat niet "dóor op d,eze avond alsj povensÈaande HedsErij-
den EenminsEe doorgaan ' -

KONT.ÈlBltTlE§rrttrrheraasbrijkc-eenLegrootaantaljelgdle'aien(Ieesou-
ders): hét uetàrèn-ïdn.ae konÈïlbuEie niet erg serieus tse nemen. Maar ]e! op: onze
ààministrateur is klaar: meE verhuizen en binnenEorE ontvangen wlj eel ]ijst met alle , .

i"àÀn-*Ài-è"n kontïiËuE ie- achEerstand. BeEin maarL moet echt alIes binnen zijn en 40.--
niéi, aaÀ.nieÈ meer 'traineri eh.'vöetballen' Eigen schuld hoor !!'
ii;;;à";-;p";ÈNs'Ëéi"iË": Èàn ieaere zaierdas ei ook .,ia siro 336711 t-n.v. penninsmees-
Èer i,ENs i=,b"tql"n mogPlijk. DoEN! ! ! .

JEUGD-BINGO.OP LENS >>>>>> op woens.daàmiddag. 1 maart wordt,ier op LENS een bingo
oehouden vobr alle jeugd van IENS Cl È/m F5. De zaal gaaE open om 13.00 uur en de
Ëerste bingo begint-om 13.30 uur. Natuurlijk hebben vJij leukeiÈrijzen en de bingokaar-
ren kosEen: FI .' 0, 50 per,sEuk.
we sDeLen maar, liefst zes;.rondès en naEuurlijk mag je iedere :'ronde meerderg kaart.gn-.
róoeir. pe laatste bingo is om-16'00 tiur afgelopen. op deze middag rijn er geen
iiài.,tnsuí vóor'IrENS Ér C/m ÉS. De t.rainingen voor C1 .t/m C4 alsmede voor de keepers. '

OpROEp; OUDERSiSP_ÈLERS'F4 L F5 >>s,,, als heE voerbal "is afsekeurd, worden jullie
geacht Ee komen 'trainen. 

. Misschien denken jullie: iwij hebben geen training nodig, we

zijn zo goedl !"
ÀÈó"fóp"í zaEerdag waren 4 jongens van 11 e{I 5 iongens van F5 (waarvan à jongèns tan rS
nÀËràn- gevoetbald-bij rg). óe iest heb ik niet geziei'r of gehoordl,ll!' I

Àts 'ie iiet kan komen tiainen, BEL DÀlf EVEN NÀÀA Í,ENS en bltlf Elet gswoon tr€g. Op deze
.à"jÉ. guat de lo1 van de rrainer eraan, 'en zijn de kinderen die altiid kbmen trainen
sEraks de dupe. DuE koà voortàaa traLoea.

RUtD vÀ]i HERP (IeiqeI F4, Èrainer F4/P5) -:.

I,ENS I, DE VOORWEDSTRTJD, SPELER VAN DE WEEK EN DE'LOTERIJ >>>>>> de meestél
LENSERS weEen heE nar.uurliik wel dat er bij iedere EhuissredsErijd van LENS L een
voof,Iredstrijd 'wordt gebpeeLd waaruie de speler van de week wordt gekozen en daE 'er dan

"ó:.-óàn-gróÉè 
fóÉèrtí gèhoutlén wordt Ínet -daarin schiÈterende prijzen. lgaE opvalE.is alat

de hoofdfirijzen veelàl naar de LENSERS zelf gaan., Zó ging de schiEEerende f iet.s
afqelooen kèer naar onze aktieve t.rainer/leider van LENS F2 Pete! Hoet.
OoË a.i. zondag weer een zondagje LENs. Om 10.30 uur speelÈ LENS 2 Èegen Tonegido 2. De
voorwedsEri.id óaaÈ Eussen LENS=èI eí Ílilhelmus C1. Í,ENS C1 mag bovendien de speler .van

de week tevérei.'Eh heÉ hoofdgerecht beginc om 14.00 met de vredsErijd tussen LENS I en'
Wilhelmus 1. Ook de loÈerij ié weer priàa verzorgd door Cees LuÈ. De hele week maar'
zeer zeker ook in her wèekénd zelf zijn dè loten Ee koop aan de bar of bij ale verkopers

"óó; ii.'r,- 
per sEuk. ceen geltl nauuirlijk en de prijzén liegen er weer nieE om. zie

voor meer gegèvenS elders in deze LENSrevue en OP de affiches jin ons klubgebouw.. De

E.rekking vàn-de lorerij is in de rust van de wedÈtrijd Í,ENS"'-. Wilhelmus en ook,'komt de
uitslag weer in de tENsrevue Ee sEaan." 

.

UIT-enVERSLAGEN.
Helaas volop regen op de vrljdag met a1s
resulEaaÈ in Den Haag een kleine 200r wed-
sÈrijden afgekeurd waaronder aIIe thuiswed-
sErijden van LENS. . .. É r.' Geen À!S!.E!E :af keuring derhalve en dat
dan betekent. geen schaduwprogramma .maar gewoon
komen om te Erainèn op de verzamelE.ijd van het

7-

kospetiEieprograÍÍuna. De heren van LENS 81 weEen
di t 'maar a1Le goed maar helaas maken zij er dit.
jaar een potje vàti bij afkeuring. sEeeds weer andere
smoedies en steeds weer Ee weÍnig spe lers aanwezig om te trainen.

tlat een waardeloze instelling zeg. Toen Be Fair de wedsEri jd voor de maandagavond
afbelde hadden h,ij ook geen zin om nog iets anders Ee regelen. Eigen schuld !!! Bij c1
was ge lukkig wel iedereen aanwezig en ook C2 en C4 waÍen bijna kompleeE en Erainden oP

die er waren hadden in eersE.ede Erainingsst rook. Zo hoort het ook. De É- en F-klassers

,dc LENffiEVUË
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inst.anEie pech. De binnendeur van de giymzaal'zat op BloE en daar hebben wij geen
sleuEe] vai:. Ook zil tÍainden uít.eindelijk op de. ErainingssErook. LENS F3 hèd geluk ..r ,.,. .
,rarrt ,ii speelden oÈ het kunsEgras van RÍjswijk en deden.Eoed hun besÈ volgen8 de,. -: 

.,

iàiAer.-ffet resultaàr was een 6-1 overwinning. Lees verdef.,de, ver§Iagen $aar^ eens.'

. . .:

,..

Schev. À1 |

Qruick Dl
Duno D1
vr.burch D4
DHC E1
RKDEO E2

PAUIJ v.d STEEN

UIT'SLAGEN',

, 1í[_ 1aquarl ,

' 
-'' '' '!'

'' -" IJENS A1 ,. .-;
- I,ÉNS D1
- IJENS D2 

" 
.

- LENS D3
- IJENS E1
. I,ENS E5

.-:

TET'N

.: r DIINO DI - lSlS D2. (8.0) -!r rr,,r,
. ,rongens dit keer geeD verslag vah. !'HET

oocn. maar 2 van jullíe medeapelers.

' i.', VERSLA,GEN

scnEvEltrNGEN À1 - IENS À1 . ír' : 2) :

Àra de 1-í overwinning op dinsdag tegen. ',.: -i
DUNO sénioren 1 en de spaghetti op vrij- -s
dagavond na de training ( bedankÈ kokkies,
heÈ was heerlijk ) wa§ À1 klaar om Scheve-
ningen Ee besErijden. De concentrat.ie vras .r

duióeliik mlnder dan vorige week en daar-. ,.
door weid het een duidelijk mindere wed-
strijd t.egen een atug spelend Schevenin-
qen.-Maar-ook dit sórt wedstrijden moet
je winnen als je eersÈe wilE lrorden , .j,.,"
en ..... dat deed LENS À1.'.

Bij rusE 0-1 voor door'een
doelpunt. van Hassan, Na rusE een onÈerecht
afgeÍ<eurde goal van Ronald maar gelukkig
sneL daarna een mooíe aanval en een trKos-

seklus" en een o-2 voorsprong. Schevenin-..,
gen mochE nog 1-2 scoren' (echE géën bui- "'\
Èenspel) maai LENS íam de belangrijke. Ewee
punÈèn verdiend mee naar huis. De druk 'r:
ligt i1u obk bij vitesse DeIfE. L 'l

,' ook zij,moeten echt alles
winnen. Maar spelen Jullie nu maar geÍvoon '

iedere íeek heel geconcenEreerd jullie ,' ,:
wedstrijA. verl"iezen mag echE niet meer .
dus niemand onderschatten. SUCCES ! ! ! r

'' Bíj aà attrap gr'g Du'.,:o1J"1i:iG;L; il"4"t' 
1. l aan de balij speelde vlug naqr het. goal,

. '-waar Ricardo goed redde en gé1ijk in de , -' 'sredEtrijd was. Even 1aÈer'kwam Duno weer ..' ''en dit keer scoorde iztj (1-0) , daE vonden
wtj jàmmét. :Duno bleef'mààË dborgaan en

. scóoide 2 en 3 - o . LENS r,rerd' lrakker . .vair de
aftrap ging de bal nèar Robbert. die in het' strafËcÉop§ebied we/d"rieeriiéhààLdiI PENÀrjàL
TY. Robbie mocht. de.perial.ty nemen maar.' .

achooErnaasE de verkeerde,'kant van de
paal . JÀl\rMER ROJBIE. .Voor rust kwam Duno '
nog op 4-0. De. tweede helfE wqs Niels.ge:
wisseld op eigen verzoek,. want hij was '
geblesseerd. sEefan: van dè, Kfrik wiel voor
hem in. Helaas niochÈ dlt helpen "want. Durio '

bleef goed doorgaan en bleef scoren. De
eindsEand werd 8.-0. lrisschien gaat.de,i..., ,

vriendschappelij ke wedsEriid beÈer. ! In 1.' i4

ieder geval zijn wij jullie dinsdas tij-
dens dó Erainin§. Laten r,re dé volgende
rredstri jd prbberen weer t.e .winnei. ,' 

, .

.iiiiil= t'trrrs & Ricardo Kipp I '

t-2
1'- 10
8.0
2 -3
3-2
2-4

, 
D4 ": 

'.ENS
3" (2-3)',

Een leuke en spannende wedst
goed r'rerd overgespeeld en he
verdedigd. Door een Prima le
zàkaría.. De 8-Ö bïeioiirnin§:r
week.t.egen het zelfde v. gaf ons behoor-. 

.lijk veéI zelfvert.rouwen en. da! hadden wij
zeker nodig omdat vre een aanEal vaste spe-
lers moestén miasen. Michael, Martin en
Henk.moesten bij D2 aan de bak. Met aan-
vulling van Cokhan (D4) en Kevin (E2) werd
het toch een verdiende overwiining voor
o8.s. t"tet eèn schiÈt.erend winnénàe goa}. vaÀ

xèvin. cotnna en Kevin bedankÈ voor"jullie
prima inzet:.Michael en Rby. van harte be-
Èerschap namens het,team. '. . ,

iijd waar in
e1 goed werd '

idende
Van 'Íer1eden 

. I

D1 (1 - 101OUÍCd DI
Na verleden week ook een vers
ven Èe hebben ( echE niet ont

Iijk en'f iguurlijk verpletterd.
'i\\ i

TIK, TÀfi . EN THEO 1 I , '. -.
r r:

Iag geschre- r,l
vangen hoor )

r.ra! niet gepubliceerd is, probeer ik het
nog maar een keer. LENS Dl, voor de, flensen\l
die het vergeten zijn " HET DREÀM'TEÀM'r', -'
was net zoals verleden week bij de -7:9
oD DI,IO ook deze keer weer op dreéfj 'Eeir'l '''
kèer 'raË'en, spelen over de vleugels,t.erug
leggén, bp de..l5'meter en uiEhalen maar'.:
Kortom ons motEo luidE: TIK-.TÀK-.TIIEO !1!^'-:.
Een, echc' schicEèiende sedsErijd die zeker ';

heE,-beziaht,igèn waard was en daE d.eden ook
vele LBNSBRS. Olick weÍd:meE 1-10 leEEer- .,

DllC"'i Í,ENS EX (3 -2)
onaànÈs'de natte dagen werd toch deze wed-
sErijd gespeeld. HeÉ vetd Iag er goed bij
en we wisEen daE deze Íeedstrijd belangrijk
voor ons was en zo ook wist daE DHc. Ge-
Lijk na de afErap zeEte DHC de aanval in
en de achÈerhoede kwam onder zware druk te
staa!. Ondanks heE slappé'spel-wat we ve!-
Èoonde bleef het 0-0 en dè tègensÈànder, .
voerde de druk wat op. voor daÈ we wdkker."
waren was het.2-o (aëhtir).'Gelukkig -' l'
scoórde we vlak voor rust Eegen. Na-de-'
rtiót heu zelfde spelbeeld en ne kwamen 3-1
achEer. Driti minucen voor tijd vrerden lre
wakker en glngen er.tegen aan (3-2). Maar
de t.ijd Í,as te korÈ om een gelljkspel Ee
forceren. '.; i.fiNè;Ní" , ''=1 .,' ' '' ..,' ,'''-.,'

i .. i
- 8 - 'ae twsaevue'

i , ,.rr ,:- ?14r.-. "-

,1' :t,
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DE VERWARBING
( i!{aEeiloon & ííe..,sleutel)

Enkele r.ENsievues geleden *".J Uoo.'
heE Bestuur, l,,at 1/OOr. verwarrhg zorg-
de, geheimzinnig geschreven over ver-
bouwen, blijft 'waEerlooÍ waterloo. .

Er zou iemand gesigmaleerd zijn met
meeclat, Potlood en PaPier.

. - -,. !. i- ,

Nu, wats niaanden laEer is nwaterloon
nog steeds waÈerloo, de man met de
meetlat is vercïokken en, wij althans,
hebben hem nieÉ meer gezien.
-ToE op een gegeven moment bij beEre- '

ding van dé bestuurskamer eij een àan-
ta1 mensen geknield op de -grond zagen
'zitteri met rondom hen, verspreid over
de gehele oppervlakEe van het verErek,
de bouwEekeningèn van ons kIÈbgebouw.

uo, jeeÍ zeiden'wij tot elkaar, "gaat
het toch gebeurenn en nieuwsgierig '
volgden wij de technischg discu§sie'
:Met de. mededeling dat. 'heEtr uitgezocht
zou worden ererden de t.ekeningen opge-
rold, waren wij hog niets tvÍjzer en .r

bleven in verwarrlag achter.

" Ieder mens krijgt op r.egelmat,ige
t.ijden een seintje van heu lichaam dat
er afval st.offen.'§éIooèd-. moeten worden.
Dus op.naar het gedeelte waar diE Ie-
gaal kan en mag, dus ook EoegesÈaan r

is. .i .

wie nu denkE daE di!'.snel en gemakke-
lijk gaat- komE Eegenwoordig bedroEen
uit, want, eij st,onden ongeduldig aan
dö deur Ee: rukken toen vJij een briefje
bemerkten h,aarop te lezen sEond dat de
sleutel aan de bat Ee verkrijgen is.
Eén van ons opperde heE ídee om dan ,,

maar gebruik te maken van heE dames-
Eoilet.. Maar ja, dah sEicht je veruar-
ring.
op naar de bai dus eà keurig:op je
beurE wachtén en verzoeken om de sleu-
tel. waE eas'het druk en achLer ons
lroorde we i.emand benauwd kreunen en de
houding aannemen, van hetlz:9. 'bÍllen

. knijpen' - ías zeke'r oöklóÈ zoek naar
de s1euEel, maar wij waren lekker I

. ee-r§! aAq d,e beurÈ .
r-i.,

I.ENS

?r,:Ë. irrF-*; -

Ssk€l6dsBt Tottollolto

G. l(sfiPrmai
Td.: l0l740 12802

^ldemoen 

ae[ct!Íi8al
P.t. Grem .)

Re0enlÉi:elatn 40

2502 cN Den H!!g
ï* 1070) 363 3l ls

. 'l.i ..
st(b sab?lariart :. -

' ': ; sroltsoRzÀtttlt
. 0r Chb Yin 100 :

'Í' ' J. v.d. Lubtr ïoL: (0r0) 320 35 25

Seniorer rondo! 
r* ' ,.

seriorfl,za.hrcolb.l 
" 

;

W.M. Kouweíhown

Ts[: t070) 301 24 74

ovaig :
J,iI. wn d9l (leI T.L (0231 ?8?785

A.H. ds Groot Tel.: (070 325 lt 50

Ssnionn ZsleÍdaC

J.C. Hlm
ÍEl: 10701 387 g0 8,

g48!g-E!t-&ssh"ic
mw l. ró[ der Bet!

ÍeL: t07O 326 08 71

Evslemèilan l(ontnissh

*"ïï-

TFAII.ITRS

P. Bos

I.L (0701 308 03 02

ll vàn H,tren
TeL: í070 8l 32 31

JU[qj ilugd!ÍdrBts
PJ,M- va, de[ Sleen

Tel.: {070) 387'01 6l

rcdahie :
' A.C,J. Mitonblrtg kslÍoliri.st)

IeL: (0701 321 32 85

c.J. Alting

;.ÍcL: 1070) 380 08 75

sÀMEnSTEtl. lIG BESIUUR

VooíillcÍ :

J.c. Colp!

TeL: 070) 391 19 74 - -

tid :

W.J.M. Hsiirrr
Idi (0701 3,{0 l0 88

Sehetrrb :

P.t- GÍeÀr

TeL 1070) 363 54 18 f

lEi
P.J.M. von d!fl Sto.n

TcL; (07O 307 01 54

lE t.Íninrltl6esleÍ :

G-J. v.n deí K{
Tel.: Í017481 18148

2a PanninEnresleÍ :

E. Vcqen

ïeh 10701 387 g0 30

XOÈTEIBUIIÉ BEIÀI.IÍIG

Poíbinl : 310711

f,ÀB0banl : 120024220

TEBSEltl !n XTUBGIEoUW

Hergdols.n 000

T€t: {OO 388 13 14

VAN DE REDAI{TIE
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Bij het vr n naar de sleuEe1 grag de ver$rar rtng gage
reep. om welke sleuÉe1 ij vroegen en gévonden

rooÈ BanE eer
achcè

," nae
me4 r .dé bar beg
Has de man aqhte r: ons : een ongelukj
Gelukkig ziE er op de stlejuÈel geen staE iege Ial .zodaÈ- !íij dezejmaa€ de

gehele dag in ons achÈerzak. hebben gehouden wat. natuurlijk weér.voor
verwaÍrLug zorgde bij veel mensen. Trouwens: bij het Eer.perse gaan van
dit nummer konden. we., kkigi weer direkE 'de PoÈ oP'. urr.t ÍedakÈi6 t

níduÉs uit
' ' .., i:. '^.

',1í -,

&
Wq
ms.

-é.*N_pw
§-r :.,i . f: i ' rrl ,h.'. ..! r f

r!,-'j ! ,.\, '' -, i,i-t.

de bestuurskamer"
I i: .

Jt L L WAI' YEE ,r>>>' van Ronald en Eveline Bergenhenegouuen

Lau ontiingen. sre het vreugalevolle berichi daE. zij -de trotse ouders
,ií",àè*óià"" van hun,dochter 'fÍLL. Geboren oÈ'5 februari, met een
teiqué van 50 cm. en een gewicht van 3o5O gÍam heEen wij deze-

"1"i"è "éi"fOf"rger van, hàit-ï welkom.. Namens geh€eI r'ENS van hartel
' ."'.; ''; j.

t{utatiés februari 1995

Nieu!.e Leden: .. , '

2955
3415
3415
341-7
3418

3420

Àdr-es' wii ziqinq:-

n.w.teodà"rr, Leidel;,- 14-05-1955, Randveen 33, 2s4{ 
"è' 

ol; Hàag, tel' 367175s . - "'-
,y.R. iransen, F, 29-oajl9a8, É"È'Zi.frt eS, Zsig À( .Dcn, Eaag - 

i' '; :

e.i;- N"à"iÉi.], r,"ia.r, 27-07-7944, Loevè6teinlaan a29, 2533 BS Den Haag, teI' 36745{6
;:;. ;;;;;;e;;, É, tàit öe -rsea,' Meri. stókeLaan 2s86, zs+s ew Den gaas, Èer' 3673eee -t"
o- to]c". de BriÈo, F, 24-10'1t86, v:, ostadeEtraat 37ot 2526 GM Dèn Haag' ceL' 3807479":'
5: ;ó;; à. É.ii", r, le-os-rgee, v. osEadesÈraaL 370, 2s26 GM Den ilaag' ÈpI" 3s07479
rq. leigcb. E, 05-04-1985, GroeneoteinEËraaÈ 111, 2512 sJ.Dén Haag' Eel' 3802254

f

3 M.À. Jangen wordÈ Langestede 81

!-, ', ";.
)

seg ÍE Den Haag, ÈeI. 3214354 t
otsheuraat A7, 2595 l(3 Den Eaag, te1. 335264v. wijngaarden wordt Piete

Verkij k vrordt ceLoiugsEraa
LaDkamp ÍrordÈ MiddensEede
Pcicornié irordt tÍezelrade 1

ÉB

L29
41d

0 6a
11? À.E
1679 K.L
225'1 P -G
2950 R.C

lA.' 2562 TH Den Eaag
i.2543 Tc Den Haag
,' 2544 XÀ DeÍl tlaag, te].. 3213083

wiiziqinq lidmaaEschap: e47\ M.s. yan was§ero van sEzo naar Ns

Àfvoeren ale lid: 28os M. Gökkaya eogj L.n. I...t" 3218 ,r. Toorenburg 3335 P v'd' valk

. --, ,. i
ln Memoriam Angeline Hop'; - -- . ;.. :

In het afgelopen weekend onUvlngàn wij het onEstsellencie beriènt van heL overlijden'v;in '

ils;i;";-Ë;;;-àË àóÉÉce, -van Meir. Hop,sn .rr. voormalige pgnningmeesrert,rij.l"l^Ifl 
I

uoË. zij *.Ë de "rs van onze oud-1eden Ton, peter en pau1. SlechEs 39 jaar oud heeft
zii moqen worden. een neiJàntfoeding maakEe een plotseling. voorg.ijdig. e inde aan haa'
;# ffi;; ié"Ëíl'aiiè" ài;-iààr sekénd hebben weÈen welk àèn leeste.zii za! achterlaten
tiï Ë;;""il;;Ë;#a;il wií ;;;;.;-i'í;i'.'or* lrop, haar zonen en klelnkindéren alle sÈerkte
E;ó ;-à.;-;Íàó-ià uo"en-te komen. ,

oà legrafènis héeft afgelopen dinsdag plaatsgeha'I"

Mogé zíi ruscen in vrede.'

HeÈ bestuur

'GVdhamdntàh:-il ó rn * i s s i affi
i. .. , " r-_-- i, _ . .;1, .,:i;,ir .., .,r :, .i :

GENERÀLE REPET|T|E PLAYBACKSHOW ,>>>>>> all.e deelnemers die meedoeir met de .'.
;;;;;;;il;;à.;;;il;m op-,ondas 26 reibruarl om 1e'30 uur aanr"ezis te zijn met
je eigen muziek.
óóró-óàri".ài. repeEir.ie is nlet ,oor pubgek toegagkeu1k: Kan je nieE, bel dan even af
bij EIs v.d. voorE Eel'nr: 156 46 25, ,-- -.-. -,'

EIJS en DfÀNÀ
'' .r't, .i,'r.'". '

- .2 - 'te tausmvue'

,t



,! -,1 i'r r:",r0',.r lt, '.,. 'r'r9. i'r,rni.í : r '. -rt *- \ÍIrc\ í;,.'j ..-*l ?.\
q7?g''1y:§'1.:o'riE'Rti\,,;,':à.,s:,"2#das zà,'teËruari ui: à"'íeo-#'i:à i"o1G ï:'-ii.utlil#
"i;ïà"ida'li=n'SEràr#-"óËiïïïet''"à-iirL'gi."d";'rj;;. '-"r 'r ''t*+ L"'' ,."' ';/ '.\à-r':

De hooÍdö-ri j s'.is een magiletron t:sr'.v, Í 5?5.00i beschikbaar gesEeld door SIEMENS. -. -.-
Daarnaast o.a.'een vLeesbon van Jl 100,00, koffíezeEapparaaE. $'a-qr,qepon van FREE-KICK
s.poRT,--hor1ogs... cDf Bi oiàà"ua"a"í- en nog'veel rneer. fuàtuurtijt< Ëritrieetc'rad. denÉtfirio:.

: BÀL ook deze-zondaq niet.. Totaal waardp van deze loterij-í 1500,p0'' iopeN ous.'pezn logntl e1i14-o.gf,= !_e p-i3 j s ,hoef E u het niet te }aten,'deze zi jn slechEs. J .
l:g,o eerlíQE:l-9È9p!-tlg:!:I:r^L!:1.?oedd van uv' verenislns' ,',. -..:! 1,::,.' !,cr..r. rAL.ye exEra -ir (omsEen zfln -:orooqnoqtg !:' ríAièh di,'íog mensen zijnodie 6eheèI of gedeeltelijk prijzen ter beschikking willen.
sLe1len, verZoeke kontakt op Ee nemen meE Kees Lut,. fnge.v.d. berg,of Paul v.d. Steen.

' ;;i-ó; '- r,Rt oP : rot.en die u reeds'gekochE heefÈ,b1ijven naEuurlijk ge1dig.. .':' LeesE u ook eens even bij de jeugd de.rubriek LENS 1, SPEIJER-Vài'i de week en de LOTERI.T.

' 1<;AvERJASSEN en JOKEREN oit n riAnUant i./. >>'>,>op dqie- avond. werà ïeei.ae : 'I"
,.u"."a".van de vier gepldnde avoriden gehoualen. De opkomst was in.onze ogen _redelijk .. We
' ziin qestaÍE met 5 k]àverjàsqafels en I jokerEafel. E is fanatiek gesEreden om de
. ueíoOiqde iunÈen Ee halen= (klàverjasËen) of om nÍet Ee halen (jokeren) . De verschillen
''- bij="he[ j oÈeien-'irírèii"rélat, ief gezien"nogal fors.'wlnnaör bij het lokerep $ras líarLaE

se;nevelÉ met 182 purten t.erwijl de Poedelprij B voor Ina.v-dj Beig was'meÈ 513 pu4ten.
Bij heE klaverlaseào waren de verschillen veel kleiner. Tussen de hoogsEe en de laagsEe
paiti3ties zaÈ maar 1551 punten. Hier l,ras de uiEslag als volgt: tlt'
1' het koppel van Loon - r,eder met 5498 Purte!
2'het koilel Ea$ - K].ueaen meE 510L puEtèn i ' : l

3" het koppel Helclel - t(af,f,a met 4998 PunÈan
oe foeoefpiiis op deze avond was voor -het kopPel HaE - aergenhèË!otrË6,mp-ti'?947! Eqnt9n.
oe irijzei:ta-fe} ías ook weer rijkelijk gevuld en de loot.jes werdgn dan ook Íreer greEig
qekàcnÉ. A1 meg al. kunnen wij, Uèrugzien op een geslaagde avond. De volgende avond is

'ia§tgesteld cip vriiOag"s maatÈ':.g9s: t^ii3 tropen u dan allen weer. Ee zien. ' -7'' iÏ- --.:r"
'ràn Ham en 'ros witting 

t r i ,r,r:r..-.- . - .o1t::,

'i ^ ' 
.' 

,' konEaktpersonen ' 
l..i'^:

' alge8eea , : Inge van der Bèrg & ''Àndré Krol
zaÈerdag , :t'tart iiré verócken - zondag : rnge van der' Berg '

- ;.,r '-t \.
i ,§ :,

i
;

-. -;.! rr,1.ct- , l.B,A R..R.O O S T,F R. zaterdag 2 s..,€ebruaiir4:":' "'"

. !_ i , ! r''
openen

openen

. ".ir..:..'.,i.lt:a.:t.j .,t.:i
11.00 uur
13';b0 i',uiiiql
13 .30 uur

heer lent.ing
.. . Mar! ine'

heer Gopie, 'Rina
PauLa en Cor

.' :',':' ." 'rnge

de Roode len ?inus
Gerard

Li- Àchmed en Rein
-' Cobie en Gerrie

08.00 uur
09:00 uUr
13 .00 uur
15.00 uur toE sluiting

'', .:B A R R O O S.T ER zondag 26,'februari

. 'Joop

:j nll , ; ." .':'

,.6. OO uur tot sluiting Inge .en. Rina

i1 I ' | .. 
,

':THE GR4N|.OLD LA.DY TANTE GREET" i,r»jliv.oor de allereerste keer in h'àar nóg
zeer pril1e teven iós jaari ts een maand ge1edéí (13 januari 1995) (jas,el, een'vríjdag,
Íed-) "tante" GreeE Janssen.in het WesEeinde ziekenhuis opgenomen..voof 9e[ SqbTolcell'-
heup. Nog vooidat ?e geoperéerd moest worden kreeg zij eersÈ eeh p'ace màker EeplaaEst.
Na 

-hee1 íat ààttéii,Uióéd; zuursUot, lerlensvoch! en de nodige pi11en is zij weer.zover-
op krachE gekomen,àat ze,naar heE v€rpieeghuis MechroFa is overgeplaaE.sÈ. Revaliderend
vàn 

-àe-inqíepàn heeft ze nog wat 1àst- van-een trombosà, been en loèt daarvoor at,éri toe'
ËËi Ëóa-iiË"àè"] öp;àir-*"ióít ,i"ài-'il àai ze i.n een luxe hocel is betand. reddreen is
zo aardig enrze zórgen 'zö goed voor je. GenieEend van deze goede zorg en aandacht
'vechE' ie,.qesEeunó door.éen enorm àoorzetEingsvermogen, om weer terug naar huis te
, r. .:r l:: .r.J. rLr! ::_' , -f .,.: 'j.. I r:Ii,*, r. ',Íi,l t.:.11-.)..._.Ír.a..,.1Keren.
TijdeTijk adres t
r.reÉuropà, kansr 54 B (zeekart), Schevsninggeweg 96, 2584 ÀC Dsn Eaag
bezoek vaa 10.00 ÈoÈ 20.00 uur
p]".,-Lor-a" Ààèr'zit in hetzelfde verpleeghuis! ". .tv"'i-i'- ,Hénk Hoplenbrouwers

'do LENSREVUE -3-
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S(BIí@ .,' -,,; Senioren, l(enrmissie
Voor teleloonnummers: zie de colofon op pag. 1

.','.'1.

Z,O N D:A.G S E.N I O R E N,,L
. ir,

UITSLAGEN ',
zoEdag 19 fe.bruarL 1995

::- '' .,:;l: ..5?

È- att flei ii . n r:

..-''-l : F' :
?' f Ís.'.,s lZ

, .1 3'rq:.,,3k

Het is Eoch waE !.

öi-rài"ia.ö tàÀ weaeiom tre't progiàmmà' , .'- . :.
oàhee1 afqewerkt. Írorden . Onalai'*s de ver - ' .'
iàËËiiaóèË-Èiijit. net zerrs de here mid- "'r-
daq drooq I Maar helaas....
, s-Awondó beginE-de ellender REGEN! En.r't r.;li\ltii.
niet.zo zuinig ook. À1dus werd voor de ; ..'''' '.
zondàg het . gèhele ' progÍamma l ereer. eens .1 .: i.

afqekeurd. '' ' . .-r. ,-

rïE?ÍiÉv:*iï.:ffi=,6,'rs

1{àrË{ 
rl,; 

d;oli,}'- .-'. tÍ.:,t'ir.\.f, '}i à j}
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Fax: 07G:3675393 l. ,,. ,.,;_Tel,: !79!10JJ3

wooxdje inét PLWIUS gaan spreken.. j .;..r .'L )i,.-j1.-,,a
.r :.i - "a'- -: r'.-'..,' j, . .;i '' ., iri
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-lr, r'- ' '-.1
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'.'1r{}rÍ'?íJ;".:"fï!. i,i .'r- jr..,
LIGGING'VAN DE TERREtNEN :':

Burg.v,Euyl spoitpark, v.d. HagensEraaE, zoet.ermeer-OosE , teI. 79-31559

,tt t.flï l*.- '
?-: '.::' f J' L.I

1

'-Fa-.1 iÍLr'-:

{*;"1"i

. aonYaryg 14|00"íirtr

EÀr§,7,n -, R,vci,L;,:;:::

íL
il.i

Dso
DUINDORP SV
RKDEo ,í;,:'

r'Í:r::.;rö Í i ,r,'l

HouÉrusE, Sportlaan, tel. 3649488
sporEpark centrum, sportparkweg, NootdorP,
'' i'. : iL' .i.. t.t'!." \;i .. ; r.?-6(L.

E e l ls 01.73 [;.9 0 g Ol . '. l til; t1 :J;:J'r'tö'a
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r. r.-, l,jl,i

,nr,, ,- , ,,r.r.
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Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

HooÍdleideÍ E'leugd: RuudVereecken
relàfoon 391'.04.89

'i',^,.1i-"r-. ..i'i " -

. irt iïiu.Jr; gÍ

,.1" 'i t' . ?t;: ' :t'. i'" .i' . '- t't Jt,'
ALGEMEEN KONTAKTPEBSOON en... ' ,ir. t '1,'a i . .)rr. r. ,-' I .' ':--- .

ffoofaf.iaur A/B ieugd: Paul van den Steen, Chopinstraàt 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397'01.54 "I

Hooídleider C-jeugd: Arnold van der Donck
telefoon 397.65.32 . t-

r; rïi§. ftàà'"lan\,,',' Ha?ry ter Linden
tetàttióir-,36 r .6t

Hoofdleider o'jeugd: EdwirilirilÈl S r lrr+

". telefoon.367.73.00 - -'-tr:11 ti"J"rr-. 1 H§ït§ïÍElll
AÍbellen vqóÍ de wcdsiiideii q({

eugd:
.43.

", 
u, *"h-ui1l,l:g"t,"à&

l.) ï'.J -,'t
:,Ë r "r .i

zo snel mogelijk, doch ;u iterlijk de avond vo en .1 o 00 uur; bii ds desbetref-

fende hoofdleideÍ. ln uiterste nood nog op dé da'g van de wedstÍiid op LENS, telefoon 366 .1',3.14

(zat€Ídagsivanaf 8.oo uur en doordeweeks t 30 minuten. en niet eetdet, voor verzameItiid)

Aíbelleii traininoen: È 45 minuten voor aanvang van de training, atleen op LENS, telefocin 366' 1 3' 1 4

Vragen/oroblemen : bal in eeÍste instantie de hooÍdleider op!

WEDSTRTJDPROGRAMMA A-B'C-D-E en F JEUGD
: !'r.i,ta Í.i,$i*tE/l/s' ru

uiuthuis'adnvanq'.'t'r."
a r{ is^ té'ur
B 1 25" febr
ri z 2s febr
C"1',r25 tebr
C 2 2s febi-
C 3 25 febr
C- 4 25 febr
o i z5 tebr
- .' 25 febr
D.2 25 febr
D 3 25 febr
D 4 25 febr
. . 25 febr
E 1 25 febr
E 2 25 febr
E 3 25 febr.
E 4 25 febr
E 5 25 febr
E 6 25 febr
E 1.r.25 febr
E 6 .25 febr
F 1 25 febr
F 2 25 febr

'lr 3 ;25 febr
r a 'às febr
F,5. 25,febr

a'

e .l'-' ria A =

* ^l -, r..
Brasserskade/De1ft 10.30 (auto)12.00

10.30
14 .30
12".30.-.

14.30
. L2 .45" 11 .00
12.15
11.00
10.30
12.00
11.00

.'09.30
L1.15
11.00

110.00
11.15
09.30
13 .00
11.00
09.30
09.30
11.00
10. o0
10. r5

uiE
thuis
Ehuis

- Ehuis
" thuis 'Ehuis

uiÈ
=uiE
tshu1B
uit

'- ïiE
t,huis

DHC À1
GDÀ 81 (K)
Delft. B2
ÀDO C1 (K).

'-i nrn'/(Èconcorora ur
RKSVIiI C2
DCIfE C4
Quick c2 '.' . '.
RVC DI
DHC D2
.ruventas ,i' (*) 

'".^DHC D4

t:.ï4:,10? :fl$.-rF ïitri!t1.' ,.

. 11 .30

. .- 08.45r :'l'.... ri:..,..
- 14 .00

v1
vt
v,a
v2

'09.30

KerkepolderitDëIf È,.r., 11,,r3 0. ( quÉo ), t,'r
sav' l'ohmanlaan 09'45 (auto)'1'

v1., . 11.30
Brasóerskade/DeIfÉ)j ."09.x45 : (auEo)'-,.,''

H. Eeï . r..,ande l aan/Rwk 09 .30 -(auEo) .
11 ,30

E - EIJFÍÀIJ" -.

DHC E2

RVC D2
. thuis.
. thuis

"tli .;It:' " C;:',r1:r 1.,
09.00 ''' ,, I
10 .45

ouintus E1''. .

Delft.E3-.".
DHC E3
OuinEus E2
DHC E4
wassenaar E4" (i<i ' '
DHC F1
DHC F2
Quintus F2
QuinEus F3
Die Haghe M1

Éeeuwerik/Kw.heUI:"r,; !p ) 0,q l',(apEo):; i!.
. Kerkepolder/Del fE 09.00 (auEo)

v2... . 10.45

l"i, :.ii 1':*: :s':;...13:33,,1':i ï)1 ".

KerkehouE/w' naar ' 09.45 (auto) '

Èrasserskade/DelfE 08.30 (auEo)
I .30 (auto)
0 , 00 (ëiuÈo)
9 .00 (auEo)
9::r.s' (auco)

-t . uitii
uiE

thuis
thuis\
Ehuiè' uiE '

.uiE
uiE
uit
uiE
ult

kompeÈiEie l'
El È/m Eg

=.,:r atIe. andef
a 27 februar oefenen op groo

Brasserskade,/Del,fE
. Leeuwerik/Kw. heul
. Leeuwerik/KÍ,s. heuL .
. . Ockenburgh

e wedstsri Jgqc zijn vridndeglaPPerijk;
t veldl

(K

0
1
g
0

I
CI t/m F1 1 maarÈ a-,bingo-middag

op maahdag 27,februaÍt i!!iri,:1\S1

'! ! spelers í,an E I- tlii- Ë 8."' d i s" ïl è i-' !' !" Ë"i,. j f. T t"

i,§it1iÀA\
it

oefenen op een gÍoot ueld 12ie Ron0.t

h j'rÍ-' -': - ,I'). :-u; 
ö;, eii; iifia g 7'" ilööiii|: ï: " I . r.i ,

!

.Ivoon ALLÉ ,C .Am; F:,*lAqqer§.i\ ,,: t)
GROOT B"VGO.FEESf '. .=,

6 'da LEN§RQu!/E'

.....-.......-............."-QPf F-l!l§..í.e.[e-..ko.p.y)..

t-" i,



BIJZONDERHE'DEN.""
. -. : aanwezLq van de ieugdkommissie op zaterdag 25 februari

.' ., el v.d.- oongk . p. v.d. Steen en R. vereecken.
i-\.

. . ,.''| ;
.,.'',

i..

Iees ondersÈaande kopy eens ÀÀ!{DÀCH[IG door t ! ! )i'à l '

'KoÀiÈRÍBirTiÈ Noè NrEr BErÀÀLDrr????r ZATERDÀG a.E j'DoEiiIl tlÈ t i qij eÉ.tl tit Ji:i', it
..'.,'1..< '- I --l-- -,.. -l-, , ;:: ; : . ' .".'

. opsEelling elft.dllen bekend.méE uitzondering wan : l:i-.- r'i i" ..* .".':;.Í,,, -J. :,.r
. r -.i, . :. .,li- r fi. Íj r:. iilÍ,: ,j. ,l_

.,0 LENS À1 111sg. ',,, ; S. Gravenberch - .... r-.;.1 ..-r..i ,I o, r,EÀis 82 àóàdeÉ À.Hagedóornt(gèschorst wegens nieE opk9$enl.ir'j ,'í
O IrENS C1 zonder K.Fontijn ' r- ' ' Í-r". .,,i ;i i, ,,' ,'

,ïr mètlr.,'i. ^ À.oosterveer ,.:: 
" 

:-,_ -;.t,-,:;. -:i,
O LENS C2 zonder À.OosEerveer en D.de Roo 'r -.' óèt.i.Ér.' " K.FonEijn Èrr' ,.' - r;i. . ,';r..qi .i'., i;, .,..',.' 'o'r'ENs c4 zonder 

$:iïïlï11H",J333f;àili',iE3il";ïÈ€'.iflliËiï1 " 
'': 'r 'rr

F.Elkadiri (sErafreserve wegens strecht §edragf'r .'.
D1-

D2
D3

D4.
.,]

,81

0 IrENS

O 'LENS
O I,ENS

O I,ENS

O L,ENS

i0 I,ENS
0IJENST
O I,BNS
O Í,ENS
0 IJENS

0 LE*NS

í zonder ' i,
, - met,
I met. -à-

zonder
met.

. L.?ofrdèr. l(l
,. rl ' I
,. . zonder' izonter. r, ... met

zonder ..
zonder
zonder

r meE

r .r,.meÈ I l,

E4
E6

E1
F2
F4

R.CamiÈada r- " "i .i- .'r.i.j ;..., '1,:'rl-: :r' ., .-,
B.BriEt.ljn en R.-Jan§e, ,i! rr,rh, il !,

J.Descendre en iM. Riede-wald) -.. ï.:..
M.v. d.Voort
c.Yildirim I -:'''

B. ë1. -ce?eir-y. :- c. Yildirim, ( zlSíl!ry!.lPl IO',i'a. i., ï'r,y-: r
O.GokquI (sErafreserve wegens georagl ^P.MusÉerd , . ;; .;-- l'"1; ., ,D.Àrs1an .' , . '', 

": 
. .'. ". "'

t,l-l,etsch - . - : i i rr' i::'i'"r'r'
,J.verèteeqr " 

""' rr' i" "
;:#i----,; '' :' ,'" - --1.1 "'-';. ._,"',,1,, I, ..'' :iJ. Jansen
J. ,en D.l,opeF de BriEo ..í,,.. a^r rr...J . Jansen l, l'í' r'r b.: ...-. .,',F5

":li

AFGEKEURD OF NIET ?i' 7 u Èr s cH A D u w PRQ c RAItlyf:, ry |
.í..- !

Àanqezien deze week de meegEe LENSteams vfiendschappel ij k spelen (slechEs 81,c1,D3,E8 '

à" Ëi-"pijtà" Èomletirie) en dit bij.de andere verenigingen ook zo. is zal-er.v9o.^q" ,, .
meesie 'rredssrijdèí nieE via de média Ee zien zijn.of ze zÍjn afgekeur-d,9f "n+e!. om veel
onnodig gebel Ée krijgen op LENS'sprehen wij bij deze af-dat-a..s. zaEerdag--ied,9l:S!,
ge",oor,"o! veriamelEijó van- de wèdsÈrijd op LBNS is met. altijd bij zi.ch: LJENs-voetbal- -

Ëièàirg è" Èial.rinE"Ëoff én inclusief voeÈËal.. en sporgschoelen.. zoi kunnen- we alle ,

k;;Ë;;-"p. ió't.t íoàtuuilen goedgexeurd dan heb jè geruk.. rs het- vo9!pet1é4 ef9:-k9:J9i
dan gaan'jullie Erainen met jullié leider. Dus echE nieE naar IENS"ibgIIen 

^a 
. .s . ..zaEérclag

maar gevroon komen I ! ! 
,.,;1,:1!_rl r);. 11.rrr. -x. .,;

E-I(L/SSEAS OEFENEN OP GROOT VELD >>r,>, dat was jammer afgelopen maandag m?rar de

'do LENSREWÉ - 7'
-lrit".;r?"ï',is,j.'à

,'l

wedst.rijden tegen vcs ginnen helaas niet door- Geen. probleem, I',"9.r; 'et!tg.e,: I:q:!1i19:: i$»zijn aI weer vàstgesteld voor maandag 6 maart en bovendien hebben we-a:s.'zondag/maan-"*-'
ààó 

"o:. 
,at.-geregétd en aeré-réàr voór bijiia alle spelers die volsènd 

"ér39ql,:J:ig?al.: ,:'

op zoDdag 26. felruarl' sp'óË r r ""r, 
E-elfE:l, beseàande uit speleis .ran.'Et .r,.,E2; om.11.oo

uir tnuii tegen nVi D2. Dit is een voorwedstrijd vobr de voorwedsErijd. Leuk'he !!'
verzameren.o ro.so uu.r.' ài:luis-. -ij... ËpËiài= 

-àió-rnue doen,worden,v+3-Ítt?"",9t:ssnodisd'r'rr':

op Eaaudag zz'rtJí""i è;.t"., *u ""ii onà.Jr ingè_weastr iio "b! 
-LENs iftet 'àIre sperer§ v'an '."

Ëï r/m Se-afe volgend ""ïroàn 
àreigaarr'r,u.i dé O-tctasse. De-Gdstiijd beginE om 18.00

uur en we verwaehÉen de vorgende spel.er-:::m 17.19, uu,:. oP IENS : _ i.,*i.:\.:il 1f1i[] .,. o1,.4;ri1

K.làkay; ,ci.efaemii; 
'K.qàqel, 

.R.Bakker, v.Berber.og1u,- M.BorsE, :A'el'BousÈaEi,- ' '.i . '.

u.íö"'cièr,' .1.àa costa.t r.. oroi:pert, R.Elouarti;'-À.Everts, o.cokgul: .s.Hàddouch, ' | .r'i'd:H;i;il;; 
è. iàl.i.riaràn, M.Kiik, tt.l,ecsch, M.ter ilinden,' M.Nijhuis. c.v.oortrr ,r.Poncin,..

À. iiàiiàiiJi"str, ' e. nii rerÀ , R. Sardj oeóersad, iI.schiId, s.schrijver, R.spiessens, R.SEaas
en B.'YildirIm. "' ;";1.' ' a i ".. ' li , -. 'Í' 1 

". 
1'' tt 1V

. : ,,j , ,ilr,.- .' r ' .' ,'t r., i .tr t. ^ !r

Heren leiders van de E3 E,/m Eg zeg'heE. a.s.. zaEerdag nog 'evón .ïegàn' Oe tPglJI" qët l:'.'
móóien voetUallen..Ouders.witE. u wel erlen afbellen bij H.Eer.Linden _(EeI':3515143), die
àéàè.reaÀiii:d coordineert., a.1s uw zo.on niqE bij deze wedstrijd kan komen of aLs uw-.
zoon niet sEaat oPgesEeld. . ..r,:. ,



li.'i
:i

Verder tijkE het ons raadzaam om alvasElbij spotEhuis Free Kick SporE- aan.de -r..- r' ;1

WeimarstraaE een ÍrENsshirt tse kopen. ÀlIeen zÍj verkopen -heÈ enige écht.e "oriqinelè * '''j'
IrENsshirt l!l DiE hebbeo ze volgend seizoen iri de D-klasse tsoch ook nodi§. VeeI plezier
op heE grote veld en..geen paniek, ook nÍet. langs de tijn, a16 het. niet direkt goed
gaat.. ÀI doende' leerE men heE. ' y.t .i ...t':- r.4..t..:.. rr. ,. . ,., I l

BINGO OP LENS OP I ÍOAART I// ,>>>>>> op .Í{oeps-alagmiddag 1 maarÈ geen trainlng voor
LENS El E/m F5 (C1 t/m C4 en de keepers Èrainen wel: allemaal om U.00 uurli niaar wel
een qrandíoze bÍnqo op IJENS voor Cl t/m,Fsr.'Ons klubgebouw gaat om 13.00 uur open en de
eersÉe bingotonde beginE om 13.30 uur. De bingokaarEen kosEen, 0,50 per sEuk en
natuurliik mag je meerdbre kaarten per ronde.kopen. Er worden zes rondes gespeeld dus
Ínoet 'ie àinimàat í 3,: meehemeh. Om ongevèer 16.100 uur ia heE a,fgelopen. Natuurlijk
zijn ér hele mooie prijzen Èe winnen. : '' )r l' ''
í"éï pitirà' zijn bèlaiseloo" u,19.h]9ï n".::"-1:ru:"I sponsoÍs.en *" d"Sï
Free Kick Sport aan de WeimaraÈraat i DoEbutgf rsporÈplJzoa Raldel'in de 

- 
Wapserveenstraat

Ellda,s EodËehóp, g1àzenwaaeerij L6d€r, vtjf--À.t.weede hands dames- en . kindeÍkleding
en nog enkele anonierire gullè geverg' ': Í' ' -t-Í11.

We rekenen op een hele groEe opkomst en heE li's.handig als er'.zeker bij de F-klassers
waE ouders aànwezÍg zijn om Le assisteren'.. Natirurlijk moeB iederèeen wel zelf een pen
of een poÈtood meenemen om de.cijfers door té kunnen. 'krassen. veel ple?ier oP.woensdag
1 maarE op LENS'! I ! '. . ,.' t ,' n .'. :* ::: .i -. 

-r

LENI t, DE voóRilÉjr:srnJo, ilPE+ER yAN oi.wie« eru ot rcieatt i>>>>>: a js. zondas,
26 februari, speelE LENS r'de Uoppér tàgen nVC.'' Hèlaas is LENS-1. niet goed_in vorm de
IaaEste weken èn sEaaE het. echt in de buurt +an de degradatiePlekken. RVC daarenÈegen
ii ln a" winningmood en kijkt heel nadrukkel ij k, "riàar de bovensÈe plek."wie had diE
kunnen denken nà de wedsÈrj-jd Rvc - IrENs waarin:LENs echE de betere pl-oeg was. Redenen
qenoeq voor vele LENSers, màar ook Rvcers, om haar de Hengelolaan Ee komen a.s' zondag
óm rlloo uur. Dat zal best druk worden rondom ons veld. ," -, ..," -::. , .

be echre voeEbal liefhebbers komed echEé} à1'óm:11.00. uur naar ons komplex. EersE een
vooríredsErijd vaniteeh E-elfEaI samengesEeld ui.t E1 eà'E2 die heE opnemen tegen RVC D2. -
vervolgens óm 12.15 uur de echre voorwedsErijd tussen LENS Dl en Rvc D1 . uit D1 komt.
deze kéer ook weer'de speler van de wqek.die mee dost meu !q wgSming;up., in de dug-ouE
,ii-.rijàens de wedsrriià eh na'aflooplo'p'aé,touci ma!.mèt zijirr §iieler. vaii,de week. Te, 

-oek !

ook de loEerii is'wèèr prima verzorgd door.cees lrut. De tèfe *e.i'maar zeer z'eker. ook-
in heE vreekenó zelf zijii'de loten Ee koop aan.de'bar of bij de verkopers voor .FI. L,-- ,
per sEuk. ceen geiid naÉuurlijk en de prijzen tiegen er vreer nieE om.. Zie voor meer,.,,
gege.'rens elders-in deze LENSiei.ue" eri -op de affiche§ in'ons klubgebouw. De Erekking van,..
àe-Iocerii ís in de rust van de.-liedsErijd'LENS'1'Rvc enr.ook komE de uitqlag weer in de. *
LENsrevue-t.é öEaan. NaEuurlijk ztjn de loten die vorÍge week gekoch! zijn voor de 1._. ,,;
aÍgelasEe wealst.rijd LENS - wilhelmus ook bij. deze wedstrijd geldig.:-* ''- :l ,'r.. r',..(

. :. ;, ., . ,.-.-,:: ror 
-zon!g.!7?r.f_1ffioö{;..r.,ur,r.-_,,rr*0,,r;; ,_;

KONTRTBUTIE BEtALEN MOËf ECHT !l! >.,j>,i re Éàdaen. ar' sehoord dau er redetijk waE - ,;

ouderÀ van onzè ieuqdleden een achEerstànd habben meÈ het. beEafen'van dé kont.ribut ie. .

ióà;--*" "àcèiààs-àé"iijài 
'kiegen schrokken we.echEer Eoch wel even. DiE hadden we echt-''-

nieE verwachÈ. I,le doen nogmaaÍs een dringend beroep op de ouders van onze jèugdldden om,Í
de kontributie en/of boeÈés -nu zo snel-.mogelijk Ee-'voIdoen. Betaal a.s. zaterdag
k;"'C;;-;;-iËNs-ài-*"ài iói'gJrà nu direkÉ ovér..o'p giro rlel|1-.i.n-v."ijenriineínï.=.:t ' ,,:LENS.-' r.",- ; ...É;;ii-" iraien or probtbàen neem dan Èöntai.f op meÈ:'Paul v.é. Sgeen tel: 3970154; ..' -: ..'
Binnenkort. àoeten:.ivij . de.,,j eugdspelefs .meri ,gFn ashÈerstanal echE een Èrainings--- en 

-
ipèèiveruoa oplegsenl uqÉ trèt'à.u.b..'niet.lo',"::,k-9[119:.u"?."...,:,,]..: íli'] , "i,,,.],,i1, " .:

RETSJES EINDE SHZOEN,"," rJid.ii aiétàrri*t". ":ína 
,à, djt seizóèn méÈ'hun Eeam ob '

reis willen moeten dit nu ècht rsnel kenqaar..Jnqk-9p bij Pa]Jl y.q. SEeen. Binnen niet a1 Ee .

lange tijd sLuiE cle inschrijving voor dé mee_sE_e toernooien. en dan zijn wij- t.e laat. ToE.,
op Éeden sEaaE aIleen de ,reis: naar Duilsl.and , voot,LENS '.D1 .vast meE (pas9t.. "- . . ., *.

:_;-:_'. - ..j'.: _ 1.-,ii ,- .i 1r,'+., (*i r. j. ,f.-_i.i :-,rF) r .r ;.",j .i r---.r :
VERMT Sf >>r>rt de laaÈsge tijd lvordèn er weer règelmatigi sporttassèn geàist door. --

onze ieuqdleden als ze naar huis vrillen gaan na de t.raining of de tedsÈrijd. Gèstolen
door ?l?-voiige week dinsdag eras !,Ies1ey crbot. van B1 2ijn zwàrt/zilvere Gullit.sporEtas ...

kwijE na de tialning. De scÉade bedraagE zeker Í;200,':'; 1f i""a, want waarsct-ríin-1i j k t-'1,.

heeit een LENSeT'deze,Eas mee 'naaf huiS genomén,' wanE andere mensen, Éaïen nieÈ Op LENS -.

- \ i".. v'i.?i.:'i-r : r.
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zo verdwijnen er ook regelmatig ball-en van. IJENS die gevroon mee. naa4.h!.lis worden
s".,o*"n. Íriest hoor. wij'zetcén ècheer op àtte bartèn m'et eeri rodd.èlitE r,EN§: e-n'ào '
Ëài,iàn-Ëi nóg wer e"ns 

"aÉ_,Eerrg.. 
t{ij rade-n alle jeugdspeleis daàrom:2e:<ér eianröni óet '"'

.ó"-àciiq.Éín naam, adres,ien tè]èfoónnuinÍier' ergens :.n àe ta's te zétten.' vèrdei' .vragen ' '-

,rj àè-óuoèrp.om rqitiSch'ÈJ bri jven' .ali .uw. zoön met iets Èhui.si ,komÉ' 
iiat nig! v.al..Éerh. .n:

is. ttt, ii.,:Íi ",'ir,r .r--, i..C.j.r - , ,.:i, ., .': rr{ r-r-r,,--.,} _J.-,v1- a-..;,,.r.-+ . z -tr{ 1r t_ rrl.jt },..i.t, t*.r- í_j-r, .,}.,, av r,. ._. _.r.!,:è.,,,_
DEz.lE,KEl-vBoE:G>>>->>>natur!rl.ijk.zicinde.ziekenb<jeg'nogsEéeds.]os,BriEtíjn
van C1,.: voetbariÍen ina§ noí'riiet maar: we]'kijken. Dat doet Jos dan ook t.rouw- iédei'e ' '
eeek :.'NieuÍ,ri in deÉë rubriek' isr Michaetr V. d. voort wan IJENS D3 .,i!-orig9-*weel! waren :we heÍ"n

veiqeten maar daE maken'we deze week goedi'Hij looPt op krukken oÍndat zi jn .hr.el.- . . - - :.- , ,

beei in heE gips ziE. Dat voetbalt $at moeÍIijk en dat doet Michael woorlopig dan ook
maar niet, LaEen we hopen daE heE niet al,:te 1aflg voor Je gaat duÍen. Zq gogd M-ichae] .
en verdere f amirie 
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wi dag -à'5 -weérdvoo
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è gb4der
eni'cént.

repel l iíg''hoorfls r§6f t*"
ge voor t.iEievoetbal op' àe lzaterdq§.
De scheidsrechE esloten echEer 'nieE te gàan'
sEaken ondanks veelvuldig aqres§ief iedràg t.'b.V. -:('-'
hen en zie dit. r,Yi j ze besluit weid beloond. Hét weer'1.

wedsEri jdéd gingen doór.
Slecht.s bij DSO wer een

fl.drooq -en
veJ.d atgej(eurd1l blee aIle

Pech hqor, maar ju1-Iie t,rai
De ontva n vers]agennge

tt | :ti,
!t.ri -

- LENS A1 - ',.. .

e

, tl

À-'daar speelde 'nóu. nèÈ' I ENS F4
nden wef met. julIie fanatiek l,èider tRufdo-v'r, Herp:.j-

ln.'óór oéz week weer de moeiE e .'iraard. I;èes ' ze maaÍ
eens rusÉig door .

en -- . .":'. ;r. i- ook die maken fout.en, en dat moet kunn en voor iedereen. Eën' è?hÈe.
st.aklng. zou, Eoch eöht te.,gek zijn ,wqrlEt; w-oelba1 blijft u_"..J e 'höof ' ! !een, spe

1-F

r'Í
de .§cheidsrechters publaceren wl]SCHRIJ, vEÀ§

'O
P G,E L E,T konmenE aar op

NooÍT;""diE is izo. goeQkoop' en deze.'versla passen wij . a} ij d aan. . Kom ,op mensen eengerr È
beetje, iéspécÈ voor dg scheidsrechÈefsi, zÍj doen echE hun beSE net àls".de t'cietbal lers

UITSLATGEN:r". VERSL A G E,ry,.
.'t)*!t, 1' .-:.r ,i ' l._1, 1.,rrt i|: ig tcitrruàr{ r':

cr-zande'Al j'

, {',ta. .:l .:i.' l".j- l

:: ,,,
. . i: -.t' .-(-1-1..r :I .

De wedsEriJd IENS.E6.DI,IO E5.was:een goede I
wedsErij d;) ér'..werd rweer goed .overgespeeld
en gewonnen door DWO met",2.3'. De EÍ.reede .
wedstrijd dle ik floot vras LENS F5 t.egen
concordia F3 en werd gevronnen door LENS ', :
met 4-2. Helaas niet. zo'n goede wedstrijd,
aIhoevèI -ér we}"goe-q-.lerd overge-spe1d i we!d'.-
eï Ee veel ÍlageErapE. ,IÀMMER !!

rr ' . ., rr. j J:, .:'ëiríll:r j .r, ï
BERT VIERLING 1 '. ;,r,\'" i; t',,r. 'i ; , . . ' ,,.' r;

' : .t' :; I ."'-r .'.., r I 11, i' l
RiJBwtth-D1 --..I,ENS D2, : (1-2) t-. ,!, rr I

LENS B1
I,ENS B2
L,ENS C1
RKDEO C1

I,ENS C3
t ENS C4

vr . burch
Rij swijk
T,ENS D3

3-3 .:
4-O .'

. . rt-z
t. 1-3

3-0
6-0
2-3

. . o-5
L-2
0-4

. 16-0

. . 10-0
3-3
3-2
7_3

. 0-r1
2-3
7-L
,-)

. . o-1
5-3

afgekeurd
4-2

. DSO 81
- westlandia
- vcs cl

. . IJENS C2
- sEv c3

.. - ' Vios M1

iiqr:riri$§lrfl|u '

, -Ède;Ísréi D1; .,'.
Rava D2 r::rr i'"]-.;tlEJ!§.,P3;c ' :'
ÍJENS EI , .. - VCS EI . .
Gr.zande E2 --- LENS-.E2;"fiiÈ;ï #-ï'Ëils:É Ë: :{
sEv E3 q'.i qrÈ!-:: LENS -E4 r;.'. .

westtandia E1 *-,lE§ltls . .,,
rrENS E6 r.__-. DwO.ES .
LENS E?;,..rla Í : ,.B§94 ,Fa;. . .

HBS E8 - Í,ENS E8

DSO F1 .;i- 1,1.61:; .,!ÉNS,,.E1,3 .,
LENS F2 / Jr:|;j. SEP. .81-;\'
Gr.zande F4 - I,ENS P3

DSO F]-O - IENS F4
Í,ENS F5 - Concordia F3

. :, i.!tr.1 _..j. ?3, ^: 
i--1,!,-t1' .; ; r-.

Op' een;zonoveigoten zaterdagmiddag is het
heeilijk voeEballen;"..Eemeer. als eindelijk
alle natEe zomÉigheid van de prachEige.'
velden van Rijswijk is werdwenen.
Het st.erk aangepasEe Deetlree team. maar :':
liefst vieri rptaaÈsen' anders ingevuld, com-
bineerde' er''ècntér- lusc ig op Iós. Evenals
de eerde-rètn-eqslrijden Èegen Rijswijk be-
heersEe r,ENs.héE spel volledig, hetgeen
betekenEjaànva1f'éhr'aànvalLen en nog eens
aanvallen. DaE de uit.slag slechEs 1-2 is
qeworden is: voornameliik t.e danken aan een
íerrerilkl fàntastiscÉe- keeper van Rijs-
wijk, die'àlsleenlvo]leerde tijger zi jn
hok op slot hield. Daarbij genomen dat de
acht.erhoede :vanalENsj:§ol ide speeLde en
goeo "staha 'É i'e rtiï maàÈt; ai r rèsuttaat toE

B3
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gekom in de compeÈiE iè, 'làt. kond ren net aan met 2-3.

en Kevin,afqebeld.i-. - .ii.\nsen en.we verJ-o-. -ie:r,.\..Íà{ i;ï
1+'rlí

een uiEermate vèrdienàe' óveiwtnning -''' cótec '
op de qeiingé krachEsverschi IIen in deze'
IË*öàtiÉlu 

-Ër'''àà-bÀec,re"'met 
heE nu ver-

too-nde ópel elke teÖensEànder aan. DaE za1 :

echEer niec gemakkelijk zijd. Er zal keí- "

. 
'imrs 'Èr'-- vcs' er tto-ot

' l'r ': r'"
i c!- .r'! l',i''_

ha
de
9e

t
ge

oo

ROB \rBRGEER

pev'to Ez - LENS E3 (3-2)
ö 

". 
l ? '.\ lrsEee.ld.l. Eerst werd

Na eerl, aanta 1: vr iendschappel ij ke vredsÈrij - maakEe DWO er Ewee
het 1,-0_ voor ons. Toen
. lle dèdèn:'aIlemaa] ons

den -moesi Èen ..déaa week Eegen Devig E2, besE . Jammer daÈ .reff
deze Club ,_waren YJe,:Ilog .niet eerder'ÈESEIJ hadden . we k-regen nog

ty
l(a

veef ioeschouwèró àaàen eeh leuke ivèd- " 'r'.
st;ijd. (goede scheidsÍechter ll) waarin , ''duidelijk werd dat LENS wàt aÈerker was. '',
Mèt lekker fe1 voeÈba1 en in een hoog Eem- '.
Do werd vCS onder druk qezeE en kwamen er-ïeel kansen en'zeer moöiè ''dóèIbóten, ïop- i. t
Íallend was daE. LENS meE veel eqthousiàsme,' -..

bléef voetba]len en zo kwan! er een rqime j,.- ..,
..overwinning. toE stand. àrj'r .," :r-,." ..-:?F.

. ri r-5 .'u .lJ ?.J!r' jrr-r 'l: .r''''J
THEO' '.rr , '.,'r j.-l i9:,. i gh .,J .. , - .. i.r ..f,_,

l:r. r:rrr:i

rEr{s E6 - Dr{O E5 (?-3) ': j

we hebben een spannende h,edsErijd 9e-

rd voor gewerkt moeten vrorden, maar ie-
iè teqenórander zal het verdraaid lastig
maàkt-wórdeir. .1': ' -' 

., . '- . Í- r -. - t. { r':

r .-":; i :.\ a! :.t :t 't

s 1 Robbiè wil' giaàg' gènbemd 'íiöiden;' ' -r:
feliciteerd meÈ je-doelpusg. r'' -- " : i
s 2 iohàh wi] oàÉ 'wetr gèiióèmd wirrdeiri ' '-

k gefelièi ÈeeÍd r:: "'- ' ''. fj 1'' - r! ' r':'

en
verwàëhten van onze EegensEanders . Het

en we Íí:,

r

1-1. r+

.I

t.l .'i ,

..dat nu
Ënr om Èer

bleèÉ..eeí' techni§ch goed sPel enà eLf t.a I Èe MÀRTIN

op ke
ztl n meEf 'twee opval lende.

onze achEerhoe.g.e op de .proéf
spèlers die keer- I i-

nam,
r "-.rrt. -r -

weBÈlerdta E-4 -- 1LENS. E-5 (0-L1 !l
maaÍ

err
'óoÈ keer op keer ,Eegen. e-en muur, van

ging
dek

swerk aan liepen. Tevens
anÈ van Devjo gedacht daa dè Iei

j
der van

m1
westlandía ha àE1oop vàn d
ÈËt'Èescë t.e veiteiteir'',,àt :

li.i: ,

goed-yèrdedi
weÍd er van

E 1t kt' l"

í

lopen we wel even oveiheen, maar zo als wedstrijd mij bij het invullèn van de f
mulieren Eoevoegde hoe kan daE

e
or-

alt.ijd,moet je.LENS E3 niet onderschaEEen.
àas het na 10 min ons'In de eerste helfÈ

gehe.ime wapen Bandy die öir 'èen tió
ullie meE 0-1"1 van.on8 w I nn hem : a

ekschcipr ''- Èro-o-s ten,! zei 'ik dat. wij. .Èvreedejaars zijn
j

een- gigancisch moo

ze Èerug en scoorAe de gè}ijNa dëze tpgenslag'voor Devj o
kmaker

kwàmen " 
r mee Ee, makèn, ,een ' paar-maairden geleden].

0-1.'

,1

'l 'j

HARRY] .. t,)l
r !, Í :;.!?rl \í,. r

LENS':E -kc-rEblnahLe' - olrl-ck StciDs Í2-1)

,doelpunE wist Ee màkeí ' eÍl zt- Í eeisEejdars. :zijn'anEvroord: Niks

I "speeldèn 'wí) 2-2 tegen juuie met precies
Toen was het weer de beurt aan LENS die na dezelfde §Pelers. Tja, geef daar maar eens
een- zeer goede aanval $rist Ee scoren uit anEwoord op, Voorts ze i hij: jullie spe-

hoekschop die.zo hard ÍreÍd. genomen lers zijn fysiek ( =Iichamelijk ) sterk, z fj
door Maurice dat hrl vra rde rr.ig van een
verdediger het doel in ging 1-2.
Kort hiérria rrerd het, !oCh''499:'?: e: qqF t{as;tï
zeer j ammer. In de Eseede helfE was het lijk.
een ]zeèr spannende pot' v:oetbal die he'Iaas :"
in.de .laaEsEe minuuE 'Í.rerd beeindigd Ln de ..
stand 3-2 ïoor Devio'.'1. :ir,l. '.a,. r hebben ?

zijn technischllei'i huÍi. plo§it ièspe1 is goed.
Een groeer compl iment dan van de Ie ider
van de tegenpart.ij ,1i jlr!;.Tii niet mose-

Zouden die damstene4, dan, toch geholpen

cuus ian OORT s;. -"ri f-.::

, " r. :Àr!!í-' .,.. 1 ,,].. -t .a..! I -ï,

ller was we1 even wennen op een groot veld,
maar,jullie hebben uitsEekend gespeeld. ;'':i-
g.s. was een pretiige Eegenstander en de
wedst.ri j d ging EeIijk cttt. i !!e 'lbebben ígepro--Íi
beerd mooie kombinaties op Ee zetten en ..

daE lulit.e dàrdig:' Op-heE' aansluiEen.van de
verdediöing en het. buitensPel- Iopen moet.en:
we de - volgeirde kee"r goéd^oP leEEen. :" , r.! -i

r r'':ir. r ' -í'.i t ,r' " ,]l .,

'"19 "1,i. 
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presentatie,ib in handen van :
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Bij heE. binnen lopen van ons klLlugel '
bouw daq.merkt.e je -heE a1 direkt; hier.

De st.andenlijsEen werden bestormd en ..
er werd gerekend en druk gespeculee'rd

-ovér heE verLoop van de compeEÍtie en .,
de !e volgen taktiek. We pakken Ewee
puntjes hier,,- één=punEje laEen we dgar
liggen en als heÈ even Eegenzat. dan
werden we toch, na veel gereken, op

- oaoier kamoioen -
1 Í:Í-ii i';*É-:-;i' ..4'
'nit "rL" 

. ts 
-aan 

hec ,erracilfi, erii.treètt..:. :. rt .
,cle dlscussr.e een neeJ. andere wendrnq a<!..9
' qenomen . Thàné",.is ' HET l^iEERi eerï"noÉ :' ' :
item mec a1s'ondertoon öààer:Ëhtrfroet.':: .

bal door öf nieE. rnreei ómiieïsiai i 1. .

_ 
qill. qg : seErans foirnèè'iE .'vql 'riöeÉbal':-..'
specralrsE naar weer.sdeskundlge .vanhet KNML die deDressies.oD kilometers

''afstand Èunnen ri-riken. íL !!ë:
Er wordE. dan ook dagelijks Ehuis op de
televisi-e "gèzàpt", echter nieE meer
tussen iNederlànd 1 wia RTL4 naar Eu-
rosport, maar naar aIle weersberichten
in binnen-en buiEenlànd àie e! maàr
Uítgezonden Èorden.

Hierbij opvart dàC,àà lrSoièÉ-erriàgën I \*-
op lange. EermijnrheE: besc scoren en de
hoogsÈe kij.kct j f ers .hebben).j ,Je ,$oet
tensloEte bijblijven. om mee_lle.,kunnen
discussiëren.'. . ,,. íí1í r.,
.':í. -.,r. .'., ,r-1.: .,:'\!rr \,-

r MeE deze kénnisr,in. het acliLerEeihoofd
bdrsE op.de. drempel van het.klubgebouw
.de discussie aI Ios | .J : iii.,{

' ' - i'' \"! 1Ë{,lwat denk.jij2í - trNou als het z.o.' \'
.blijfE dan' vieeE ik het zo net'no§'\, 1

niet.u' .-' 'T\lurlijk, joh, hèt 1zo,u,.bet.er
'worden.. -.-r!Nou-dan héb je zeker niet;.,.
gezien wat er van Engeland a.ankbmc,':'t
waaien" - "Kij.lt.. dg. zon breekE dooi"'-
,,Jta, doei, die':gadE CaÈer hàIen', ' ,

I
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>>> ,Ja, j a, h
we1 te begrij
dan komen de

weer houdt de gemoederen aardÍg bezig en dat is ook
n wanE als je nu eersÈ maar Heer eens kunE voetballen
andenlijscen Heer automatiscÉ'nin the picÈure".

Kunnen we weer gezellig ouderweÈs met z'n alLen daarovey bomen.
wanL daE missen wlj de laaÈEte Èijd toch we] een beetje.
Trouwens,öÍeeE u hoe aI deze weerdeskundigen elkaar gedag zeggen ?

À7I'I' DE PARÀPLW I t

et
pe
st

uvl redaktle

*

nieuws uit de hestuurskamer
.E

vorige week kwam het berichE biruren van heÈ plotseling overlijden van de vader van onze
D3-speler Henk v.d. Spiegel. Wie Henk altijd met. zijn vader bezig zag, hij was er
altijd, weet wat voor verlies dit voor Henk haar zeker ook voor de rest vàn de familie
betekent.

IN MEMORIAM

t{ij wensen de familie alle st,erkte t,oe om deze slag te boven te komen en wij zijn in
gedacht.en bij het gezin.

Mogq hij rust.e in vrede.

HeE Bestuur

,--.---=\^. KLAVERJAS- en JO KERAVONDEN >,,>,> dondérdag
is heE LENs-klubavond ..... maar morgen (3 maart) is het
kaartavond, DtS : nieuue kangen en prijzen; de kaart.en erorden
weer'geschud en de gezelligheid is Eroef bij de ÈradiE,ionele
LENS klaverjas- en j okeravond. De prijzentafel is naÈuurlijk
rreer rijkelijk gevuld. De aanvang is om 20.00 uur en als u
denkt dat er voor u misschien geen plaaÈs meer is dan hierbij
een gerusÈsEe]Iende mededeling :

4., .al0

lIE ZETTEN ER GE1TOON EEN IÀ.FEIJ BIi' I !

s" Ons motÈo is : hoe meer zielen - hoe meer vreugd. De volgende
avond is op vrijdag 24 maart a.s.. Noteer! u het vast in uw
agenda ?! !

JÀN HÀM & .'OS WÍTTING

HET SLANGETJE >>>>>> u geloofr heE of niet, maar er is bewezen dats Eijdens
het. voeEbatlen en de Èrainingen de gebruikte ballen vies worden.
togisch horen wij u denken eD natuuflijk weet u ook dat $,ij IJENSeTS
geen viezerikken zijn en daarom na een veds Erij d/t raining de ballen
Echoonmaken. Een prima zaak, ware het. niet dat dit gebeurt in de
gooÈsteen wan heE materiaalhok en de passerett.e. Gevolg : veel zand
en natuurlijk een verstopping van heb ik jou daar ! Àfgelopen zaEer-
dag hebben twee vrijwillÍgers veel tijd moeten sEeken in hèt verwiJ-
deren van een gigantische zandprop.

Een vriendelijk, doch dringend verzoek aan de heren trainers/1e iders
om de ballen BUITEN schoon te maken. Daarvoor hangE. er een mooi
ËlangeEje in het materiaalhok cq. wagseÍette aangeslot.en en wel.
Het enige vrat u hoeft. Ee doeD is even de kraan open te draaien

een kleine moeice en een GROOI plezier.
Ài(KO (akkomodaE iekommiss ie)
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pIÀy-BÀcK sl{olI >>>>>> afgelopen zondag helaalt geen voeEbal op LBNS, dus thuisblijven
à.Uiur"". DaE is jammer, -want als u wél gekomen was (voor bv een praaÈje, een kaarEje
i;;;;;-;i ,àrnuur íoo. de gezelligheid) dan had u veel arEiesEen op ons comPlex kunnen
ËrËióËrà". 

-wËi- *o"Éè" rrij -echt.er-bekennen dat ze moeilijk te herkennen waren; zij waren

a1len incognito.

LËNS-EVENËMENTEN

Navraag leerde ons daÈ het hier ging om de generale repeÈiEie van de super L E n S'

PLÀY-BíCK sBCfir welke gehouden wordt op zatardag 11 Eaalt è'a'

Deze repeEitle was nièt toegankelijk voor het pubriek' dus ook niet voor uw redaktie'
eif.rÀ"r"i wii wef een poging'ge*aagó lebben om binnen te komen bleven de deuren ook voor
àn" ter*etiécn gesloCèn. Oós-als i wi1t. wet.en vie er allemaal opEreden raden wij u aan

àm- zaterdag l1,iaart acEe de présence te geven bij deze show. Komt u op tijd wanE de

avond beginu Precies om 20.30 uur-

JEuGDBTNGO >>>>>> als u diE leest hebben we de *IEUGDBINGO-middag er alweer opzitten.
ióà-àit ipetuerende evenement verlopen is leesE u vo)'gende week'

de redakt ie

BAR NIEUWS
konEaktpersonen I

algerneen : fnge van der Berg & Àndré Krol
zaterttàg : Martine vereecken - loldBq : Ínge varl der Berg

BARROOSTER
zaterdag 4 maart

BARROOSTER
zondag 5 maart

openen
08.00 uur
09.00 uur
11 .00 uur
'13 - 00 uur
sluiten

. Joop
EIlen
aIenny

,Jeroen en Jacky
. .ran en Henk

. ,Jan

openen
11.00 uur
12 .30 uur
13 .30 uur
16.00 uur sluiten

Joop en Tinus
Henk, PeEer & Ele

Rein en Àchmed
Coby en Gerry.

. Inge en Rina+

SctÍ@ Senioren Komrnrc§Ie
Vooi teleÍoonnummers: zis de colofon op pag' 1

a a

ZONDAGSENIOREN

UiTSLAGEN

tdErtanlb

zondag 26 februarL 1995

vele wedstrijden moesEen ook diÈ weekend
afgelasE woràen. zo ook bij ons, waar de
velden de grote hoeveelheden waEer niet
op t.ijd konden wegwerken.

vooRBuRG 1 - Í,ENS 1 . 3 - 3
(IriiendschaPpe I ijk)

- RvC 1 .afgelasL
- LENS 3 . .afgelasE
- WÀSSENÀÀR 5 .afgelasE
- DUTNDORP SV 5 afgelast
- LENS 5 .afgelasE
:. r,ENS 7 6 - 0

- ÍrENS I 5 - 2

VanderVelde
'tVeerrtje #,muw

Zinkuerl 27
2544 EC Den Haag
Tel.: 070-3663134
Fax:070-367539J

Zoelemeer
Tel.:079-610233

T.ENS 1
DSO 4
LENS 4
IENS 5
DUTNDORP sv 4
DUINDORP SV 7
RKDEO 8

'do LENSREVUE -3-
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WEDSTRIJDPROGRAMMA t
I .E

wedsiriid/ooiteni \' ' íechleÍ w,}!i-; r. ,r,Fvàlil ....tiid thuis uit
.i:::-r i: -.|", r;I,-Í
'l u.uloóiers it':
. K. C. Schimmel' l

,.. r,è,i.'.:. i

: -- lL "j

zondag 5'Daarts.L995 t t
14.00 r,ENS 1 . . .
10.30 LENS 2 ..

I,ENS 3.
10.00 WÀSSENAAR 5 .
11 . 00 r,ENs 5 ..
13.00 vERBIrRcH,4 -,.. .-
11.00 VERBURCH. I
14.00 RÀVÀ 7, . : -.:..,
zondag 12 rnaarE 19 95
14.00 vros 1 .
10.30..vCS 2 . ; .- i-..;
11.00 LENS 3
10. OO PÀRÀÀT 3 .
10.00 coNcoRDrA 4 ..

11 . 00 r,ENs 6 .
11.00 LENS 7 ..
13.00 LENS I -

1

r-: I' '

,,i

,qPr,
1í

tel
tel
Eel
Èe1

. EEI
EeI

:,- s,lc 1
- GDS 2
. , rrrij ..

- I,,ENq 4'- vt,c7
- :LENS 6
=. IJENS. ?
- .. I.ENS 

- 
I

-t

1:.

1
1

',. -:,,| .!.1..'.. i-.*' .o-..r..-,.
rt- !J < -;t. 'l .rt ; "' ., . . ,r

l.

- 2/3

r008/szr
7083/62r

3Lqi'/s7t
3135/56 9
3097 /567
4450 /626
4507 /649.

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

'u. i ", ,'i,.,...'.- ilr..tr \í.l'i. .: ,Íïe .à.?{i,,2ir'rir

t
.,
.,
n
n
n
n
n

IJENS 1 .
LENS 2 :
HYv 2 ..-. '..".-."1;.
IJENS 4 . . . . ..: ,
I,ENS 5 . ..rí. .
VELO I .
RAVÀ 5 . . 1..;,.
VELO 18 ; n. a., .:+ . r . ./.,r-. 't "l L' I { .l}

firL/52L'
L096 /62L ,- .
3062 /543 '
3146:/57L
3138/s59
3L02 /56L
44s0/626 '..
4507/649t .

:l J-'iÉ4E l; 'ÈiYi'rï ar. .

. vèffèeÈ "' " ';1'"'r '"'-.'-'

. ..te Pas
,. -veiwpij-'i.

G

n
n
n
n
n

TRAININGEN'NIET GESELEKTEERDEN: ELKE DONDERDAG 20.215 uur-

OPSTELLINGEN
LENS L E/m'3 .

l-;È.lrÈtL-

LENS 4r E/m,1, ^ ,r i. . .. aIs vorige week
LENS 8 , -. ,. q' \- \] .- :r als bekeàd "'(verzamelen 1.

't;"i.i i. .,,:

: íordt dóó; de tràiner '-sameÀgestdld .tri''-: t:.,,

oó uiri' irbór iaàh+àns :öp
:i' l.

AFSCHRIJVEN,,,>>> I,ENS 4 : À., de GrooE
vi. Heijneh
S'.- de Nennie
Rt'wassermàn'
c. DuiveÈE'eyn
R, VermaaE

3251550
3461088. ..

3935936'
0?9-5120055
01891-17943
321-2382

L,ENS 5
I,ENS 6

IENS 7
Í,ENS 8

b.S,.S
l-

konÈaktperaoou Seuloreu zondag.:-Ií18 Kouwenhoven - Te]. : 070-- 39L 24 74

LIGGING VAN DE TERR.EINEN.:
IiÀSSENAÀR I CharloEEesEraaE 7 (KerkehouE)-;"wassenaar,
VERBITRCH ..r ,1..:' Àrckelweg,20, ; Po.eldiiF,, Èe1 . O1749-46136
RÀtIÀ +; :,ZuiderDark, 2e qëdeellte, Eel'. 3887425,j Ael5i'r frio.l,ïiyi rt'#'EflIïll"Tij,

.-. -_. .*.:i,^ ._....".... _

/d' \ §í'i1. fi''.rl
e t; ; g]",;i1:;i1

.{n' LIll - t\í i-d

.4 Í tl\i
:Ísë}}

#:-Ëiar
d:.,;.t-

r.e1. o 1zs i- z§74I

LANGS DE SPORTEN VAN DE.ZM - LADDIRo 1il^:,,?

utrsL,a'csru'$i§-
,L.: tí1:rlJ: i ::
1-..,r-'?íilr,.í

?'t fI '-Í,1 t§r*zít-e;àào 25 f€bruari 1995 
"'\il^rléfa'as]ias ook op aleze atag op veel velden

j -.,-l i d9, V.ochc igheid:qgraad te grooE..., itÈl ':Í. I ' .li

5t,

I t::

:!: '-:) -;-.r.tÍ,..ir ... , r

l' Jr

) .;),

vald

WEDSTRIJDPROGRAMMA

tiid thuis uit

'..:')" -Í.) .l.lr . . r:ru:(,,. '9r, ai.q..rr.-.
wadstriidlooulànr-' ' sàhàidsiechter-. .' . "

zaterdag. 4 uaarl 19 95
12.00_ HTSV ?

zateida§-'1I óàaÉt
14.00 KSD 1 .
14.30 VIT.DELFT 7

I

I {l. 11

KrÖI
v.d.

AFSCHRIJVEN,,,>,> LENS 1: P
I,ENS 2 : B

4-

LOtg /OL2 r'. 5 À.P. ' Spronk

i l-. !'!
. t0?4 /,006 . . rr. L r.z'I! verhoek
. LO56/Or2 ,, . T..N.',van Dijk

.I nr;: . .1 ,

, r.el: 32i5so7 : .:1. : t- :

Nouland, EeI. 01718 - 34523 ''

LENS 2
-' ir

: Í:.. .,;: 
I

I.ENS 1
I,ENS 2

,do LENSREVUE,
- \Èr.; i: 1J r :

,. ' ;i 't
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LIGGING VAN DE TERREINEN ]

HTSV : Erasmusweg t.o. DedemsvaarEueg, te+. 01742-96611

t ldit getdt ook i,oor het 2e team!).È:1,

SENIOREN ZAAL. i

UITSLAGEN

ZAALPROGRAMMA

- l.
ÀTTENT z', 7s . i,. -
THE BOMBERS "3 -
I,ENS 2

IENS 1
LENS 1
ADÍO 3

3
7

3
6
1=

( »

hteÍdatum tiid thuis uit klassa zaal

vriJ , 10.03 20.3
,:
Lt.GGiruO,V
OCKENBURCH : Wi

o IJENS'1 - WESTT,ÀNDIÀ 3 9s3lR1C

AN.DE .SPORTHA-L.LEN
jndaqlerguin 27

§Íi*Í

OCKENBURCH eigen

"U :*Ff Eg@ - ., ,I"VAN. HET JEUGDFRONT

ALGEMEE!! KoNTAKTPERSOON en ' '!;
HooÍdleider A/B jeugd: Paul van den Steen, Chopinstràqt

HooÍdleider

Ít'
HooÍdleidËr,

t

103,2551 SV Den Haag, tel.397.01.54

E-jeugd: RuudVerèeckenC-ieugd: . .Arnold,van der Donck
telefoon 397.65.32

'1: P:lgugir: 
- 

Edwin Kuik
Íelefoon 367.73.00

Hoo-fdleider

Hoofdleidei
telefoon 391 .04.89

F:ieugdr " Harry ter Linden .

,.telefoon 361 .61 .43

iC'. i -Afbellen voor de wedstriiden:

zo snel mogelijk, doch uiteÍlijk de avond voor de vieàsirijd,'tussén I8.oo en 19.o0 uur, brj de desbetreÍr "''
Íende hoofdleideÍ. ln uiterste nood nog op de dag van de wedstíiid op LENS, telefoon 366.13.14
(zaterdags vanaÍ 8.oo uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eetder, voor verzameltiid)

Afbelen ÍÍaininqel:. r 45 minuten .voor,aanvang van"de'trai!-1!Íïg, -a/lqe, qp L-ENS,Jeletoon SOO.!0.1+.-!i:l

Vraqen/probíemen : bel in eerste instantie de hoofdleider op!

-..*i 
,.

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en,F JEUGD

elítal Ium aanvanq tegen tandeÍ sam.k

e t'"oa
B 1 04
B2 04
c1 04
c2 04
c 3 04

05
c4 04
D 1 04
D2 04
D3 04
D4 04

miË
mrE
mrE
mrt
mxt
mrt'
Ert-.
mrt
mrÈ
mrE
mrt
mit

14.30
72 .45
14.30
12.30
13.30
q9.30
12,.1s
14 -45
1r..00
L2.00r
09.30
11.00

L Nr.rIS
uic
uic

Ehu i!
thuis
Ehuis
thute
f liuis

13 .',3 0
11.15
13.r5
11.30
12 .45
09.00
11.30
14.15
10.00
11 .15
09.00
io. oo

".--I*
(auEo)
( ri-eïs P

t,IeèElandia Àl- (vr)
Lyra 81

,-Te Werve 81
DSO C1 .

l,oosduinen C1

9SC C2
SiIC C3 voorwedstr.
Den Hoorn C2
schipluiden DI
DI'NO DI
RKDEO D2 (vT}
Quick D6

. v 1 :'.':
,park de zweEh.
redenburchvreE

Sav. IJohmanlaan

sp
.v v1

v1
v1
v _1.
v'3
v3

(auco)

Ehui's -
E nur-s
Étl;is'
uit

'de LENSREVUE. -5-.



elftat datum aanvano teqenstander u /í4uis tgtd/tenein , s)m.k LENS

E1

E3

04 rnrt
06 Ert
04 mrt.
06 Drt
04 mïE
06 Ert
04 mrE
06 Drt
04 mrE
04 mrE
04 mrÈ
04 mrE
04 inr-.
0i íi'j'.l
04 mrE
04 mrE
05 mit.

10.00

09.00

11 .00

r.0.00

vUC E].
OEFENEN OP

Quick E2
OEFENEN OP

OSC E1
OEFENE}I OP

LaakkwarEi-er E3
OEFENEN OP

RKDEO E2
HBS E4
RVC E4
RvC E3 (vr)
VCS F1
Quick F4
Velo F6
I',rlSsenaar F4
Oliveo F3 (vr)

.uiE.
GROOT VEI,D
. uit. .
GROOT iVEIJD. uit
GROOT r,EÉD
. uiE.
GROOT) VEI.D
. thuis'
. uit
. uiE
. Èhuis
. uit
. uiL
. uiÈ.
. Èhui;]
. Ehuis

'E Kleine lroolvbg
(ZIE KOPY)

Sav. Lohmanlaan
(ZIE KOPY)
. Vlamenburg

(zrE KoPY)
,f .v. Beersst.raat

(zxE KoPY)
v2.. - -

Daal en Eergselaan
sp.Park Pr. Irenev2....

. DedemsvaarE.weg
iirv. Lo,lflanlaan .

Noordweg,/Wateringen
v2....
v2....

09.00 ( aut.o)

(auco)

(auto)

(auto)

08 .15

r.0.00

09.00

(;iuto)
(auEo )

onder de cpstellíngen)

D4)

I,indén

E5
E6

E8
F1
Ff,
F3
F4
F5

ög.:ö
09.30
09.00
09.30
09.00
09.00
10.00
11.15
11.15

09.00
0s.30
08.15
09.00
08-15
c3 .15
09.00
!0 .45
10.45

(auto)
(auEo)

BlJZOJ\iDE8I:íEDE.I,I: - ;
- aanwezig van de jeugdkc.,missie op zaterdag 4 maart :

E. r.uik, .r.Muns en J'.TaaI
ïï

lees orrderst:ea;.de kopy eens goed "door-;,'
. tvoo::aI de kbpy EBerÈe oudei:s en EpeLerar dLrekE

IKONTR]BUTIE NOC NIET BETÀÀID ??? ZÀTERDAG À.S. DOEN !!!,

IENS B2 t.raint a1leen noq op Oj.ís'aagavond van 18.00 E/m 19.15 uur

Ouders : a.s. -:rijdag klaverjassen en jokeren ap IJENS cm 20.00 uur
Doe gerusE eens mee (zie kopy)

Opst.ellingen aLs bekend met uitzondering van

],ENS À1 S. -Gravenberch .

R. 'Caminada
M. ,Riedewald (bi j D3)
M. lv.d. vöort en c. Yildirim (bij
S.'Bonyanga en R. e1 Gezeiry
P. "Musterd en C. Schaapveld
R..Spiessens
D.'Àrslan, M. v.d. Lee en J. v.d.
M. .Letsch,f. Verst eeg
P. HoeE

DL
D2
D3
D4

E3
E4
E6
F1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ÍJENS
I,ENS
LENS
LENS
LENS
LENS
LENS
IJENS
IJENS

meE
zonder
zonder
zonder
zonder '
zonder
zonder
zonder
met
zonder
zondérI,ENS F2

BESTE OUDE;S & S PELER.S ,,riïtrrl[! >>>>>> afbellen voor oe wedst.rijden
bij de leider of op LENS geeft. iedere keer weer problemen. MeesEal komen deze berichtenniet .1oor bij de hoofClq:-der met als een mogijlilk gevolg dat. de teams '1p de zaEerdag
inkompleeE staan.

Ncg,,:::als ten lringend verzoek -.tn aIle c.rdels ljrn alLeen af Ee betlen bij de
hoofdleiàer en nergens ànders. Tevens een verzoek aan IEDEBEE§ om afbellers aitiid door
Ee sturen naat' de hoofdleiders. Accepteer geèn afzeggingen nreer a.u.b. Nogmaals àir
voorkoliit inkomplete teams.

DaarnaasE vind.en wij heE heel slordig EaE ouders pas een dag van Ee voren
afbellen als ze een rreek op vakanE.ie gaan. wij rÍi1len veel vo;cballen meE onze teams en
IaEen dan ook nooiE, zoals bij veel verenigiligen ',;c1 gebeurd, een of meerdere Eeams
vrij. l,iewer tse.vreinig spelers dan niet voetbaLLen. Àlleen willen wij weI zoveel
mogel';ir inkomlÉ":l-+r Eeams vermijden en daÈ galrt makkelijker als we de afbelters in een
zo vroeg mogelijk sLadium weEen. .)

r ; i,r,

Dus bel woorEaan liever een week van te voren af als daE mogelijk is.
wat ook heel vervelend is zijn de afbellers QÈ zaEerdagmorgen vlak woor de wedsErijd.
Àanvullen is dan vaak onmogelijk. NaÈuurlijk-4kan je plotseling ziek worden en dan magje natuurlijk ook best nog afbellen op LENS maar er worden soms we1 heel veel jongens
plotseling ziek. WaE ook vervelend blijft zijn spelers die zo rnaar wegblijven of
ploEseling iets anders gaan doen Lerwijl hun Eeam moet voetballen. Dit kan naEuurlijk
niet.

6 - 'de Lgrusnwut'

I



voetballen is een EeamsporE. ook de afgelopen Ewee zaterdagen kregen $rij hiermee
t.e maken. i.Jij balen hier van en hebben meE'ae leiders afgesproken. dat lij deze spelers
dan ook a.s.-zaterdag een exEra reservebeurt mogen geven. Eerlijk verdiend zuIlen Ír,e

maar zeggen. Dus geen boze gezichEen hoor-- 
i

Bij Èwijfelachrig weer. mogen de spelers van, Dl !/in F1 VÀNÀF 08.00 uur (niet eerdex,
waít daí *ecen wIi echt nóg niets) naar.LENS bellen (3561314)' en nergens anders heen of
hun wedsErijd dooigaar of niet. MoeE je VOqR 08.00 uur verzamelen dan ziE er niets
anders op dàn gewoón Ee komen. De spelers Y.an 41 .È/m C4 die vooR 09.00 uuÍ moeten

"àirààefàn mogón ook naar ÍJENS bellèn. veriàmel je echter pas NÀ 09.00 uur'- zeE dan de

rv aan op INFO THUIS. :

vanaf r OB.30 uur laten Èó zien welke wedsdrijden zijn afgekeurd, waaibii de thuisspè-
lende éIfEa11en worden geÈoond bij afkeuring. Daar deze zender de afgelasEingen NIET op
EeIeEexE uit.zendL - moeÉ je wel even geduldlhebben voordat heE bericht verschijnt.

Er is voor heE vernemen van d.e officiële afgelasEingen voor À1 E/m c4..nó.g een mogelij-k-
Éelà ' atge rast ingente l:foon : 05-350.11t.fi ,it 1íJnen) -'.' t'- -';

. SCHADITWPROGRAMMA,'
Bii aloehele afkeurinq werken we deze week een alEernaEief programma af. vie verwachEen
m,ír-ËGiËrs en leideís meE bij zich: sporikledin§, trainÍngspak, ïoetbat- en sporE-
schóenèn. er zijn vele alEernatj.even denkba?r zoals voeLballen in het. zuiderpark, op -
nàË-Àiiàna, verÉard op Kwiek SporE, in de zàal (a11een voor E en F) of Èoch ergens een
west.rijd spglerl op het veld of op heE kun::gras.. cewoon ovexal rekening mee houden en
kome.Jl hgor !!!!'

t.
, AFGEKEUR"D

I,ENS 81

of NIET ????

ÀÀNVÀNG ELFTÀIIJEN

'-. lrus pt
.D3 en D4
E2 en E4 E/m EB

lenF2
3; F4 en F5

: trainen
i-i'veld of kunsEgras
: Erainen': veld of kunstgras
: ) BuurEweg
: . veld
: Erainen

': veld
: trainen

.': Erainen
: Erainen
: Érainen' : Erainen

.wnz.usr,riuo

uur
uur
uu!
uur
uur
uu!
uur

13.3
13.0
13.3
11.1
13.0

10.0
09.0
10.0
08.1
10.4

0 uur
0 uur
0 uur
5 uur
0 uur
0 uur
5 uur
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
5 uur
5 uur

LENS À1
HBS B
I,ENS B
HBS B
ESDO C
HBS C
LENS C
HBS C
I,ENS D
LENS E
I,ENS E
I,ENS F
LENS F

13.30
11 .45
13.30
10.00
11.45
12.00
14,15
10.15
10.00
09.00
10.00
08.15
10.45

uur
uur
uur
uur
uur
uur

1l
2

1
4'
4
2
2,
r,
3

- Í,ENS C1
- I,ENS C2
- LENS C31l

14
11

0
1
3

IS DE KONTR IBUTIE ALBETAALD??? NEE, DOE HET DAN S.V,P. SNEL

E-KLASSERS OEFENEN OP GROOT VELD ,,,i,, ook afsetopen maandag ging heL oefenen.
niet door voor de E3 t./m E8. WÀT EEN PECH !! vJe hebben deze wedst.rij den' doorgeschoven
naar 13 maarE a.s.

zoals afgesproken zijn de wedsErijden ,tegen vcs op een grooE'veId vasEgesteld.op
maandag e àaarÉ oà |Z.OO uitr. Team ,À, èpèèlE op VCS en staat onder leiding--van l,{arry
ter t,iiden en team .8, speelE op LENS en dqar is Theo Hoefnagel de leider. Verzamelen
vóór OeiAe reams om 15.3-0 uur oÉ IBNS. De qpstellingen van de vorige keer zijn
hetzelfde gebleven en daE zag er alsvolgc-uit:

T EÀM À : R.Bakker,M.BorsE,A-e] Boustati,J.da CosLa, !. DropperE,
, S.v.d.Kruk, M.Kuik,M.ter Linden,B.Net.ten,M.Nijhuis,

c.Rijkers en R.Spiessens.
. 5 ( '

T E À M B :. C.v.d.Bosch,O.Carolus,M.Drosten,R.Hoogerheide,

:1
De rraining voor de E-selektie gaat niet 49or op deze avond als bovensEaande wedstrij- ,

den t.enminste doorgaan. l- r'
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LENS 1, DE VOORWEDSTRIJD, SPELER VAN DE WEEK EN DE LOTERIJ >>>>>> a.s. zondast
5 maarE, speelt LENS 1 Ehuj.s tegen S,rC. De voorwedsÈrijd gaat deze keer tussen LENS C3

.rC C3. NaEuurlijk mag C3 deze keer de speLer van de week leveren die mee doeE met
arming-up, in de dug-out. zit. E.j,jdens de wedsErijd en na afloop op de foÈo mag met
speler wan de week. Te gek ! ook de loterij is weer prima verzorgd door Cees l,ut.

ele week maar zeer zeker ook in heL weekend zelf zijn de loEen te koop aan de bar

nS
ew
i j n
eh
fb
eer

d
z
D

o ij de verkopers voor F1. 1,- pe
niet. om. zie voor meer gegeven

klubgebouer. De trekking van de lote
komt de uitslag weer in de LENSrevu

Euk. ceen geld naEuurlijk en de prijzen Liegen er
lders in deze LENSrevue en op de affiches in ons
is in de rust van de wedstrijd IJENS - S'jC en ook

e sEaan. Natuurlijk zijn de loten die vorige

UIT-enVERSLAGEN
,

rs
SE
rij
EE

weken gekocht zijn voor de afgelasEe wedsÈrijden LENS - wilhelmus en IJENS - RVC ook bij
deze r,redsEri j d geldig. TOT ZONDÀG OP tENS

KONTRIBUTI E BETALEN MOETECHT !!! DOEHETDANOOKZATERDAG !!

RE IS,TES EfNDE S E IZOEN>>>>>>derespons is nieE echt. grooE. ],ENS C1
gaaÈ van 30 april E/m 3 mei naar Tongeren/Belgie . De reis kost minimaal FI . 130,- per
speler. Àfhankelijk van heE. vervoer komE er nog waE. geld bij. De ouders verzoeken wij
om nu de eerste aanbeEaling te doen van F}. 50,- op giro 201392 E..ó.v. P.v.d.Sieen,
reisjes voetbal te Den Haag. LENS D1 gaat naar Duitsland en zij becalen
iedere week waE geld aan de leider. De reis kosE FI . 150,- per speler. De ouders mogen
ook heE resEbedrag. overmaken op bovenstaande girorekening. De ouders die ,mee wi11en
verzoeken wij om dic a.s. zaterdag kerÈaar te maken op LENS. HeE hoEel kost
DM 120,- voor twee personen per nacht inclusief ontbijt. Ook D2,E1 en E2 (samen) en E3
.en Ft (samen) zouden op rèis gaan. Í,Iij verzoeken de leiders om e.e.a. zeer binnenkorE
meE ons op te nemen, omdat. anders de Eoernooien volgeboekt zijn.

DE PLAYBACK-SHOW OP LENS >rrír, de repeÈicie op zondag 26 februari was
aI behoorlijk specEaculair. Dat. beloofd waE voor het echÈe optreden op zaE.erdag 11
maart. a.s, Naast. de veert.ien acEs verwachEen wij natuurlijk een sEampvol klubgebouw met
vele belangs teL lenden. zal ons klubgebouw echt te klein zijn om iedereen te onEvangén ?
Wij zijn benieuwd maar de acteurs, de organisat.ie en heE pannel hebben naEuurld.ik
,oórraig. De zaal gaaE open om 2o.o0 uui] Meer nieuws voIlende week. ri*-

He1aas op LENS alles afgekeuÍd. De consul belde
daar om 7.15 uur over op. Snel aan heE be1Ien ge-
slagen en ook uit bleek nj.eE alles door te gaan.
celukkig konden we nog wat. wedsErijdjes omzetten en
regelen. Ook voor 81 hadden we zelfs Èvree wedst.rijden
maar helaas weer waren ei ce weinig spelers aanweàig.
NieE aangenomen dus. Helaas gingen er nog meer zaakje s niet goed
bij teams die weI .'moesten" voetballen. wij verwijzen de spe-

lers,/ouders dan ook nog even naar de kopy in deze LENSrevue vlak.onder de opsEeLlingen.
Lees heÈ nog eens aandachEig door en handel er ook s.v.p. naar. Dit. maakE heE voor ons
maar ook zeker voor de medespelers echt aangenamer. Doen dus ! !!

UITSLAGEN
25 februarl

tENS À1DHC À1
RKSVM C
CONCORDIÀ C1
QUICK C2
DHC D2
in,VEMTÀS D1
QUICK D3
QUIMIUS E1
QUIMfl,IS E2
WÀSSENÀÀR E4
DHC F1
DHC F2
QuintuE F2
QuinEuE F3
DTE HÀGHE M].

VERSLAGEN
DEc D2 - ÉENs D2 (7-1) Vrlèpd6cbappsl ll k
weI jongenE na een wereld partij vorige week
dan nu een vriendschappelijke wedEtrijd tegen

'DHC. vriend8chappelij k namen iullie Hel heel
letterlijk op. DHC rnocht het eersE.s kwart.ier'
wel Lekker makkelijk combineren, wa! re6ul-
Eeerde in een Ecore van 4-0 in hun voordeel.
Jul1ie lieEen toen pa6 zien wat voeEballen is
én daE leverde a1 vlug een doelpunt op, alsofjulIie daarmee wilde zeggen wij kumen ook lvel
voetballen hoor. DHC scoorde voor rusÈ noq
Ewee maal i,JaE de rusEsEand brachE oo 6-1.-De
Eweede helft ging Piet. de keeper ve?vangen
(niec omdaE hij zo Elecht wae) om ervaring op

" te doen ale hij een Epits Èegenover zich
krijgE.
De 6piE6 ging keepen om de zelfde reden. HeE
1eèk een Got DEÍ riiagel. LENS werd sEerker maar
had Í.rat pech mee het afwerken. DHC kwam ook
een paar keer tegenover de EÈaÀA-iD keeper,
maar die atond Ee keepen alE een beesE.
Mijn complimenten hoor. Helaas moesÈen jullie
nog één doelpunc Eegen krijgen. HeE ea6 een
wedstrijd meE twee verschj,Ltende gezichten.
Éaat de supporEers in de eerËtkomende wed-
EErijd maar zien dat dit. echt een vrj.end-
schappelijk parEij Ej e was. SUCCES!:
HET OOG

I,ENS C1
LENS C2
I,ENS D1
I,ENS D2
LENS D3

2-2)-,,

5-3
7-L
3-1
3-9
2-4r-2
8-1
1 - 17
6-3

L - 11

- I,ENS
- I,ENS
. LENS
- LENS
. LENS
- Í,ENS
- I,ENS
- IJENS
. IJENS

E7 /82

E6
E8
F1

- 8 - 'ae rctusaevue'
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Er sraren eens in een ver land vier
mensen genaamd ..-. -. 

. ,.. j r "Í
fiÀLLEIdÀÀI,. IEDIÀ![D, IEDEREEN etr NIEI,ÍÀND.

ze waren, net aLs veel andere mensèi1,
Iid van een vereniging en. op een dag.:
moesE er bij die werenlging t at werk
verricht worden en ÀITLEMÀÀIj was er-

. zeker van dat. IE!ÀIID hed'zou doen.iil é$.1+ '4ïï,rítf$ï$ ,. ,,i;,,u.i
IEDEREEN-had heE kunnen doen, maàr -?
tens loEt.e deed NIE/ursD heE . . *,., * 

{ it
Daarover werd IEI{ÀI{D n""f kruuA,^ràí
het $ras Eoch de Eaak van ÀI{,EMÀÀIJ.

À!ÍJEMÀÀrr aacËt fiàij ÏroÈneÈii', lie'Ct *i1 Íl i
zou doen, maar NfEMÀND realiseerde, ..

zlch. daÈ .ÀÍLErtÀàIJ het.. niet. zóu doen. . ,
t-trt 1 -

Het einde van heE spróokje (?)is'daE
Àr.r.EuÀÀ! - TEDEREEN de schuld gaf,.
omdat. NIEMÀIiID deed.waE IEDEREEN. had
kunrien doen ; .1'.,' i
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DE PLAYÈÀèK-SHOW ,rrr"oin tegenàterling tot. wat. in enkere ÍrENsrevues vermeÍd
stond ió d.e enige éoriàctè aanvangstsiJd vàn de playback-show om 20.-00 uur en de zaal is
;;;p;"à o* ri.só uur.'ÀIs u verzeÉerd-wÍIE zijn-vàí e'en, prek" dah 'tap91 1Íj .rj àan omlop-
Éi,jà re komen, wants'vor ='vOL en sToEL !ÍEG = PECH ! wie geweest is bij de LENsbingo
weet waE voI is' ,'- ïÈ' .;;i! j!Í! .' ' íÈ-,.r..',j .,,,,r ., rl, i
FOaJTJE.... BEDANKÍ l!»r-r, stond er toch bij. heÈ j eugdweatstriJ dprogramma dat Fs op
zondag 5 maart. zou aandreden voor hun wedsÈrijd tegen oliveo. Dit.had_natuGrlijk moèt,en
ziin iaterdag 4 maart. Gewoon een typefouEje of zaten de toeEsen van de PC op een
veikeerde p1aacs ? Iioe.het ook zei het gevolg.lras veel telefoonEj es ., Vreemd eigenlijk
wanr de jeugd speett NoOrT op zondag cenzij het een voorwedstrijd betreft.

DE J Eal'G'D B't N G'O ,Jrrii'ie',ïil graag een bingo órganiseren, je doet het ook én
dan krijg je ook de bingo-woensdagmitldag, van je leven. Dàn moeE je wel oplet.ten hoe i''
qrooE hèÉ klubgebouw is en hoeweel stoelen er beschikbaar zijn. Overa} waar ie kvram,
Ëèi redakriehoÉ, de adminis t.rati e- . ja zelfs de bestuurskamer was rtleeggeroofdi;
nergens was er méer een -sEoel/, Ee .bekennen. Ook "tlaterloo'r moest er aan geloven v.w.b.

".oéIe, en dé: tafels. * :
4:-_ _l t-:?( . -a

we gaan even- terug.naaf,tre! begin : gewaPend meE,:,00 (drie_ om. ce bÍngoën en de
rest mochÉen we versnoepen)- mèldden wi5 ons.om 1i.30 uur in het klubgebouw. Nod we ,.
*àié..iii"-íiài tà iàut"*unc heE was BóM en Box vo1. Er kon geen tcinó meer uii t

Nog net wisÈen we een plekje- te bemachtigen en keBen jaloers naar de Èrijzenta-
fels, waÉ stsond daar veel op.';oe derste ronde begon en no-g st.eeds liepen de vele
vrijwilligers Ee zoeken-'naar àtoeIen. die er echter,niet meer waren.- wij-krassen en krassen en de spanning (vooral bij een voLle kaarE) was Ee
snijden. maar rondom ons-" wèrd.iersÈeeds ,:'BINGo' geroepen en werden de prijzen op de
tafè1s steeds mindeÍ. wei'hebben uiteindelijk niets gewonnen. maar we} genoten va4 deze

- À11e' vrijriiLligers.en organisatoren bedankE voor deze middag die zeker voor '
herhaling vacbaar is.

uw redaktie

s in één woordHet. wa

.i.',;11i r.

ile uit de hestutirskamerWS,,
)r :l
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TRAINERSN,.IEUWS
Na heE verlengen van hetí konErakt vàn.PeEer Bog zijn we ook meE Hans v. HeEeren rond de
tafel gekropen. wij wilden dóorgaan meE 'l{ans a1s crainer.vàn'de tweede seniorenselek-
iie: uàns hèeft. heÉ besÈ naar,ziin zin op .IJENS maar zi jn lairbit.ies zijn om ergens à1ó
hoofdtrainer aan de slag'te gaan-.r DiÈ is hem ook gelukt. en volgend seizoen is hij
hoofdtrainèr bij Quintus. rHans gefeliciteëid namens LENS. Wij moeEen nu op zoek naar
een nieuwe tweede trainer en zijn,de prcícedure gestarL middels een adverEenEie in
voetbal wesE. !{e l":d:", jullie op de hoogEe van g.e on"twilkel ingen. r,:ti I ,Ír_:ri l

BEIELE|D|NG LENi t EN 2 , . ,'1",'ï' i,' ., ,1."' 1f. '.,

Ook hebben we gesp roken meE de leider van LENS 1, Richard v.d. Hoek, en de wedsErijdse-
kreEaris van LENS 1,2 en 3, Rob Pilon. Na enkele organisat.o

oen doo
rische- zaken t.e hebben

vo I rgaan, met. hin vJerkzaamheden .n.we overeen dat zij ook i
d op de dinsdag

s9
dI

àd seiz
een. grooE probleem_ bfj, ,beE. sp.elen van

besDroken kwame
, allàen is hun .àfwezighei avon
vrÍendschappel ij ke wealsErijden. wij zoeËen iemand die dan de lrrerkzaa"mheden van de
Ieider op zich .kan nemen. InEeresse, schieÈ dan \iemand van het

5 rlr'. bestuur .even aan.

TEERD 5! .:tr,-..:.1 í...i j.. tà rii...erI iÍ:: al::.'i!

op 2? februari zij.n Miche1 Koning en Mafiska
Bob. Namens geheel LENS gefeliciEeerd ei wij
van harEe welkom. Een nieuw. aankomend r talent

HET BESTUT'R I', - - .

Dudink de Erotse ouders geworden van zoon
heten' iratuuili j k'..de :nieuie'. wereldburger
voor IJENS 4 ?,lÍrt.. t ,4- rrijjF ríl .ri;:i! lr

. ri,.d,',:{rti: ::.rl .r, ruy {!i 0- ,r,-:rsq. I

-2-'aeLeusntvue:



LENS VERSCHAFT WERKGELEGENHEID : .-':':l:-:-'.':..:.;--.:' ; '-.;;.:i.'.,,,,,. ..rJ _ r .. ra ï:'.,.jiï r.::h1 ,.. t. ï rr i,. rr,.dl .-1..::. ,'...:{ .-. _.-,ï'}^" .,.;.-',Het.:vorige.'besEuuriheef t he.È jlinit.i_atief 'genomen. Een belàhgrfjk iniÈ iar ief;,r want lvèè1* ;
wëÍk bleèÍ:Iiggen.l Nu/ is hetiddn lz'ovèr:. te§èn een relarief geringé 'vèÍgoeàing -maaÈt - *
T,ENS sinds-1 .maart..j.-1 ..gebruik van de.Banenpool-regelÍng,-bedoelcl. voor langàurig
werkelozeÍI' i , '- s:l í- rl ' !'r'r à ..: r, {1 rir fr i
neriran sewÏ<óëmàn, :.bmË "ià- OeLË Jegefing-ons .corps van vrijvrilligers versrerken.
Àfgelopen zacerdag.l, is ..li+ j.'. FnËj.gus idsÈ-begonnen. Ook via óeze wég heten,.ivi j Heinaà,vaq't..J
harEe vr_eIkom en r'ekèrien erop', ddt h+j, 

-meE 
sEeun van alle IJENS-leden, zich spoedig

Met de komsÈ van Heman kan PieE Simoen, zoals hij dat ,zélh.,wensEe, . zijn'werkzaamheden .

beeindigen. Hij heefÈ LENS diE lopende seizoen enorm geholijeri met. àe schoonmaak van de l
kleedkamers in het weekend en door de lijnen te kalken ïooi zover hij dat kön bolwer-. .

ken. Piet zou PieÈ niet. zijn wanneer hij zijn.klus nieE afmaakt door Heman.,nog r oi.Z..
$,eekeinden in te werken. Wij zu1leh eieÉ op-gepaste lrljze iiog in.het zonieti e-zecten.
Wij hopen hem in de toekomst. vele malen als toeschouweï te mogen ónEvangen. 

-

HET 'BESTI]UR

BAR NIEUWS \'. t ,. r,':l: fri{'. _t '9\- i; 'r_ 1.

t'

+

cpenen
09 .00 uur
12. ÖO uur
13.00 uur
q1uit.en.

, konÈakEpersonen r

-- ll'.i{'-r"r.,}ji,iÍàlge8€6ri i t- : ,Ingè :van oer BelS & èItq,ié, Krol __ ,r,r,r;li* . f1.'
zatèrdag : MarEine vereeckei - zondag : fnge vah der Berg

. :: aÍ r'rl:-q --B,ARROOSTER;,','.
.:'r'zondag 12.maart

BAR,RO,OSTER
zarerda§ 111 maarE

' !' ". 'l
openen .. -.t _., ,Joop de Roode eri T.inus
12.30 uur.I).': . Cobie én Gerrie

.15. oO uur 'J: ':' . Rina en Inge .

s1uíÈen . ,": i'lr . r,eèn(i.v.m. gÀRxÖ vergadering is de2e lijgE
nieE compleeE, u wordt. nog gebeld!)

..,ll;.-lÍ- r..:/li!:.... . j...Í r..r.., ,.-,.,i.. : .,;

, i \ ..,-r -

KLAVERJAS- & JOKEREN >>>>>> afgelopen vrijdag (3 maarE) was her..alweer de 2e.-, ..t.
kaartavond van dit ,jgqr. we.begonnen met.5 klave;jasrafels en 4 jokeràars Jtr,ra Èorà'à . 't'
rondes was er nog niets van.te zeggen wie er met de prijzen _vandoor zou gaanr Een
fabuleuse eindsprint van het koppel Héidel - Kaffa met niiiri-zzoo punten óàf uiteinde-'
lijk de doorslag. !a:.\ .ri rJivE | ,-.tt .,

. .-rj I hr Lenting
.lenny, -Marian 

err.' In§e
. . ,l Henk
- . '.MàrÈine en Jan
. .,..i Jan

Uitslag:

Poedelprijs

,: -''L t t, . ,.L1.: - Heidel 12. '. Ham.: :.3. Ham

" 
r §.igner -

Kaffa
!iitt.ing
Kluenen
Siliakus

5767 punten -'5443 Punten
az6s punièn'
3 818 punt.en

]LBij het jokeren hras de st.rijd fanaEiek. Hier t.rok uiEeindeLijk Nans eoret. aan heE
langste eind.meE.375 punten. Op de vbeE gevolgd door Marian Hennevelt mer 399 iiunten.
De poedelprijs ging nààr Suzan Kouwenhoven met S28 puntén."
De volqende kaarÈavond. .is, oD 24.Eaart a.B-.ÀanvàEq.20.00,uur.--Wii-hoDen u,{aIIen weer te
Zien. irJtr .:-..Ji iràt'jlr:(f{r.. la,,1". .r it:t:i "-: .,.r..-lÈr r'.Àhr,-.: tíl ,

iÍ..:J a, I.,l,r:l i 4Y

D

gdreDak vooi'màilinggemak

Mail !

: ComputerËdntiàhtt ï1È ë':" '\

Fotokopieseruice

, ctre
!

. Kerketuinenweg 6.. rrrrè .... r .:,-Tel. (O7O)SS9O7O7
2544CW Den Haag Fax (070)3295168

Uw
vo

vertrouwde adres in Den Haao en omoevino
or het volledig verwerken van iw mailiËg

JÀN HÀM & JOS WIÏTING

lr- :iÉ [ï

P

S P O'N'S:O.'Rili {E 1'r'r.r\' Í .'
,Je hebE grote en kleine sponsors nodig
om de club draàiendè E.e houden. Eén,van
de kleinere sponsors. is àDREPÀ.K, die
ons vooral helpt bij.het kgpieèren van,
wedst ri j dkranE. -en. ondersteuning geefE
bij de produkEie van:de LENSrevue...,,,.,
Dank hiervoorl_"'.: jja-.j : .,;.

:l
,,i,
,)l
Ér ri
,1'

,Í'r i: , , - Vr:.1.:S, :..:..\

'do LEAI§REVUI 3-



I

SíB,Ií n iriliiJ"i"a"."i,fr*.;1 ;Ë à"ï;;;;";\o o"ï. ,

Senioren Kommrs$e
aa

. . '' L'-ij.í:' -- i. r

ZONDAG,SENIOREN
..... -, ,"i,; t,, ,, lli i-

U t T S L A.G E N ir._. r r.r.rÈ, ,r_,i, È"
-. :r , ;,.. _ .r .! -.1' ltfil,i {,I.,-

i[ ' .r'l i )-: i.!
, r .'i Iit,I'

zondag 5 uaart 19 95
voor de derde maal op rij moesEen we heE
weer' zonder een normàaf ícídtbàhöeekend
sdellen. Ons"gé§prek met 'llirwius' heéft

Zelfs 'Koning wineer' heefE'diÈ keer ntjq
eàn handje méegewerkt. . .'

.. rl'' ,'- .''.
vriendschappel ij k,. werd gespeeld:
DEN HOORN 1 . IJBNS 1 .. 4 - 2
DEN HOORN'2'- :-; .L,EttS 2 4 -. 5

ew\ï:À i \t!

adyc onti,
t. t ..,.

.;,-'r-i -.'

, :::r,- i

à'r'l r.t,

§ -r,- Sr
W E D STR IJ D PE O G RA M M A _,. -

tiid thuis uit
,I '-r ir i.ijr, jl.l. .'
.: .È,'wedsttiidlDoule'-t.,dchcidstechts veld

1 ! i ,:,o.,-: -.at rat r.., ,

VohderVelde'",
'tVeentic ''j ':'

t

;,.,,'-).,'- f,t .' .: '{.i ,1 '
' ,i) -.- i, t-., , .1ir-ii,, i:, t

' ,e';i .., i,,.j. \ J. :jl ' , !
Zink1terl27 . ,i . . -r;.!.i'
?544 EC, Den Hàag..-;,; ,,i-
Tel.:070-3663134
Fax: 070-3675393

zL
.FqERKENDE
I/ERHUIZERS

,.1

:i

t

:. l'

Zoetermeer
Tel.: 079:610233

,' , ...i, . r. Ii,ttr^ : ÉpritI.!I
zondao 12 naart 1995
14 . 0o vros r. l .' .? .,1. tr ': f. LENS 1 .
10.30 vcs 2 . . .".*. :,--Í,.LENS 2
11.00 r,ENS 3 .' - - lIW 2
10.00 PÀRÀÀT 3-..... r-__- . LENS 4 ....
ro.oo cbnconoia r... . -':.':,r.ENs s ....-.
11.00 LENS 5.r ... - VELO I ...'.
11.00 LENS 7 .. - ,- - RÀVA 6 .-
13.00 LENS.;8 : -i , r :.. r Í i VEIO18....,.

. '.,í'Í.r'-': a: \.'l
btj alg€hele af,kouritrg achadEprogËarnoa:
14.00 oLrvEo-1'-. .-.-- '----LENS 1 - '-
12.T0 oLTVEO 2 . - LENS 2

:r'l,asr;:, §

.rvèrb'eètci.

. G. te_ Pas

.C. verweij

.n.
--n -

.tl., . ...'
in.- . . .
.n.. ,

r. 01r. /521
ro96./621
3062/543
3L46/17L
313I /55 9.
3102/s51 '

4450/625 .

4507 /649 .

:i-'L
......,,J'..,.r
..n
j. ,: fi-..n-
.,.n
..n

L

:

II

l

:

I

l

t

3
2

2/3

dlnEdac r+ iaàrt 199s" """ '-iY- ' i 
"*"- " 'r!'l::-: ;i

ríl:o-ieNs i-;, -.-.-.' -' DrE HÀGHE'1: ï=''vríendschappetijk:
20,oo DrE HÀGHE 2.j' .| '.::"1LEiJs 2 r .' .-'l' vr ièndschaÈÈèlil k -,.1-: ,1r.,, I , r,t":"1 .-i T.-.,r .,r...+1:r :-

zondag 19 Eaarts 1995
I,ENS 1 . " . L0O9/52]

liiÍn>r$!.
p . 'Èastein

4 t- !
í.. -, ; '-:i

.. J. P. Wil leÍnse

tri.
:

rit'
iI

-ii'È.','t

14.00 I,UGDT]NIJM 1
10.30
11.00
10.00
10 .00

BI,ÀIJW ZWÀRT
IJENS 3
HMSH 5
DUINDORP SV

2

4

r,ÈNs i ,.. j. .
QUICK STEPS 2
ÍJENS.4 . .''.
I,ENS 5 .'.'a

. 7098 / 621-'. . 3 051/s43
vrièndschappel ij k
| : .. 3]137 /569

.,r. Tèmpelaar

. Hokke

I irndela

H
J

J
11
11
13

00 LENS
OO IJENS
OO I,ENS

" ).s '

6 - GDA 6 vriendschappel i j k n.n.
7- . : . . r.- ' REMo 4'. .' :'. .-: . 444'1/626- .,. n.n"."l . :r ...'
B ..': . .' - .oLrvEo'13 ';.' . '. ".'!. 4soa/649 . . n'.'n. '. . . . .'

. : -,.-.,_. .i , rj .... 1 _i:_:'- al

TRA| N t N G ENi N t È? o e§ Ët: e iiïreaö il : E tke o círu o eaàa G' 20. 45 uit r

.:i 'l
3
2

2/i

OPSTELLINGEN
LENS 1. tlm ,3 (iii\l
i.leNs'4i U/ni

. ,gï
'. tà i{èïa

!s -Voiige
t- door rde tfainer samengesteld

- week-
(werzamelen 1.oo uur vèör aaívààflrop .],ENS):

7 1r

[:S:

a
aIs bekendi ,'1,, .Ji'i1È!

I,ENS 8

. ..r{r. iiill} 1 "-l

"] 32t2382 ,I

t t
de GrooL . '

j

,'"te1 3251550).A F S C H R IJ.V.E N >>>,,,.r'.Jrr',r' J l..it ; (l .. ! IJENS 4
_t

I,ENS 5 w. HeÍjnen 1. i 3461088 :',-
ENS 6 S. de Nennie -'t.e 

1 3935936
.s.s,..' R ri Ílasserman 'EeI 079 - 51200s5 "
ENS ?.
ENS. 8 , R.

iDuivèsÈeyn
! vermaaE

' ce1 :,. 018 91-17943
teI

i,J i

(rr kóí€àkt§erao on SéEior6E. "ió[dàO ,3 ÍIiro1 Kouwentroven

,1I ).it
,dg LENSREVUE,

'r-;,i ."

'4:''
r,íi àl

Tel : 070 391, 24 74

', , ,i)'.'

::;ltli:.ï.1È('):i

a

!
t. ii .'"' '-;



L t G G t N G v A.Ny9;F-{:F§.,8 q t'u | !1i
vros : Melis SEokelaan, hoek DedemsvaaïEweg, teI., 3670994

i' ' t

iÍ{:;r?i ii'-I
à:J:{.ij

, *h. t ï11{:*
r.iv lï;':it-l

vCS : Dedemsvaartweg. 5, teI. 3662390
PARÀATE.- : v, Brienenlaan 9, wassenaar (einde. lÍaalsdorper.llan)..rEeI.;1,32*?8"?9.!.,,t:i,.i"..
CONCORDIA .{\.i Gem.. Sp,qrtpark. Blasserskade., l,DeIft , Eel .,015-1266.00 ,;ri ..,rr,qi Í1,,È .rtr.:r: I ,.

r.- ,! ll

-ti 1r'-..1...í l,tr,: :l: 1: ,'1 .li, ..:; 1:tr:i...-..
' -r5-,r i i tli v ri;i"- .l'',.-

L A N G'5, ID,E. S P-@.R T E N
.:r: .i./_ t: .

UITSLAGEN
:rt,. 1,, )i| I . r :.; I

c r.,'r;._.i
,,lll,.i.ll,t

WEDSTRIJDPROGRAMMA

zaterdag 4 aaart 1995 5't;:,"'h,,"'1
. HeE weekend begop op deze zaEerdag meÈ.veel,..
:.,t,I?t"I,, d9". h?lr?=,,99en Voetbal'op .lE§9'. ;',11.

u";J.;1./rtÈ;,a 11_r,t 
(..à r

. Í, ,!r. I i' , . ,', ,l!- i lliiji-! ._ +. i.::--3{t:

tiÍd. thuis tlit ''ii à, uiiaoàï i;il.'' : i $ ;l;Ë;"i' r ,-l: lr; n ,,;ir,' veld

zaterdag 11 uaart
14.00 KsD 1 .
14 .30 VIT.DEI,FT 7

{.irr ; ' :'1

. . ::)i;;i. I,ENS 1^ .',. ..: li ;:r,.. .'. il024l006jr.i.l -. .- IJENS 2 1055 / 012
Í;1
T.N

.2. Verhoek

. van ur.I lr

'àii iigànrb at*euin§^ïhiinen om ïi:oo';;r;;' '*rr-'1Í 'r "i ' '1''\

", ldit geldt ook voor het 2e team!) :1

H'. W. J r Wubben --

À. Hassanin Nabil
... i. -, '(..ÀFScHa. l!vEN,,,,,, ],ENS 1 :

.LENS 2:
P

B
Krol; EeI. 3235507

t:rG9tN.G VAN DE

. v.d. Noutand, tel.t 01718 - 34523

TERREINEN
KSD
VITESSE DELFT:

zaterdag 18 maarÈ'
14 .30 DVC ',1 ..

11 .45 LENS 2

SENIOREN ZAAL'

LENS 1 .
. SEMPER Àtr,TIUS 4

1020/006,
Lo46 / 0L2 3

: oude waalsdoiperweg, 'Nieuvre Alexanderkazerne, ÈeI .
j'sportpark TanEhof-Zuid, TanEhofdreef. Del.ft-Zuid;

,.- ! ,

3240328
EeI . 015-613370,

ï l. ;

j 'J.'

i' i-'

, r{," I

'.i:i i1l: ,,r.\ 'r 
-

i .i '1.: Iiï è

,l-,

UITSLAGEN "
., r j: " ...

LENS 1

" T,ENs 
'2 i.-j,i4

2
-_. wEsrtÀNDrA 6

-..''THE' BOMBERS 5
2
9

i:. Í ;'
ZAALPROG.RAMMA 

,

dArrtm ,. ,iít .thuis krssa zaal

,(

schèidsreL-hter

9s3lRrC
963 /R2C
953/R1C

OCKENBURCH .
ORÀN.JEPI,BÍN
DE 

^HOEIS.STE|I 
I

eigen
eigen

-eiqen "

vriJ . 10 .0
aaan. 20.0

LIGGING

32
31

WESTIÀNDIÀ 3
GR.ROOD' 93 2
TENS 1

0.30 LENS 1
9.00 r,ENs 2
2 .20 QUTNTUS 4

Wijndaelerduin 27
Slicherstraat 11
t"téréàEorweg 5o'; Hoek.ivan HöIIaÈd

VANiDE.,SPORT.HALLEN

, .,. .i ri* ^, r ilr: l ri,l,ntr: ,\

LOCKENBURCH
ORÀNJEPLEIN
ulr ttuÈ;À§It t,

'de LENSREWE' - 5'



'.::,.

Jrrlí@ ',,.'r:i, .'= .

;,;,. VÀN nÈi.urucoFRoNTr' '! ^ 
rÀ . . À r .

{)t"r l,., Ii

HooÍdleider C-ieugd: Arnold van der Donck
teleföon 397.65.32

zo's4gl ,mo§Ëiijk: do'èh uiterli.ik
fende.hoofdleider
.(iateroigÉ'vanaf

telefoon 391 .04.89
HooÍdleider F-jaugd: 

.Harry 
ter Linden

'Í, S I S li È. '.r i a-[ !ité]èÍócíÀ 361ji61.?3 i ]i .rr. !

Í!.

I

auceMEeru lxotitÍAKTPERSooN èn' : r''
HooÍdleider A/B jeugd: Paul ian ilen Steen. CÉopinstraàt 1 03,'2551r SV Den Haa§l.tel. 397:01 .54

Hooídleider E-jeugd;'RtiudVereecken

/,-:i i ,r,:4 i. t{.: r il ï', .i1

d"e àvond vöor óe wèdstiijd, tuss'e n 1 8.oo en 19.0o uur, bi.i de desb€tÍof-
ln uiterste hood óóg op aé das ian de wedstrÍd oÈ' LENS. telefoon 366.1 3.14

8.@ uur en doordeweeks + 30 minuten, en niet eetdeL voor verzamsltÍdl

A{bellen lraininqen: t 45 minuten vooÍ aanvang van de training, a//ee, op LENS; :tèlefoón 36611 3:rl t:Clfi
Vraoàn/orobleme.n : bel in e6Ístè instantie de hooÍdleider op!

J !r T,ï .,-l=;rrrii
.lr .:r WEDSTRIJDPBoGBAMMA A-B-C-D-E én' F JEUGD

' : - rr

etÍtal tum aanvaeg tandeÍ sdm.k
r"rr : Jl\È.,.r+ ir rr

J

1
t
2

À
B
B

1
3
3
3

v

v

11 mrt. 14.30 Rijswijk rÀi.r .',i. rr.,* lirici ,'..-'i. itsp:.pàrkt Pr. Irene 13.30 (Rwk)
11 mrt. 14.30 ViEesse DelfE 81 Ehuís
11 mrE 14.30 westlandia B3 . uit '. H

15 mrt' 18.00 ,'.. Snoekie zaalvoeEbal
ff mrt" ,r2:3O", DÍ'IO C1 .''. .'. thuis

. v1 13.30
Bomen,/Naaldwijk rr".zie kopy ,r

.haI. Transtraal zie kopy
oge

str)

c1

D1

;à
D4
E1

E4

E5

11 mrE
lL nrt
11 mrL
11 mrE
11 mrt
12 mrE
11 mrt.
11 mrt.
11 mrE.
11 mrE
11 mrE
13 Erts
11 mrt,
13 Ert
11 mrt

12.00
09.30
14 .45
10.00

wc c2
Orick SEeps
Schipluiden
ÀDO D1

, Ehuis
Ehuis

zuiderpark
Q,uick D2 ui!,.. .. . sav. "Lohmanlaan..-, ,10
cDÀ D2 uit.. . j'.' I . Made'steijn .':t.i\ .i11
Schevenlngen D3 uiE. HoutxusE 08
RÀVÀ D2 '. .,. .r. Ehufs ;',N 2 :'.;i. . 74
viE.és'se Delft. E1 :i uit'.. i TanEhof. Zuid/Delft 08
velo El uit. Noordweg/Í{ateringen 10
Delft. E2 uiE . Kerkepold.er,/Delf t 09
. . . ZIE KOPY OEFENBN OP GROOT VEI,D

Postduiven El (vr) uit . MadesEeijn . 10
. ZIF KOPY OEFENEN OP GROOT VEÍ.D

DSO 810 Ehuis v2.... L2
. . . ZIE KOPY OEFENEN OP GROOT I'EI.D

o9.OO SVPTT E1 uit.'. . terrein vios' 1..'

. . ZÍE KOPY OEFENEN OP GROO,I VELD

c3

": .Ehuis
urL . . . .

11 .30
11.15

i :,t l?,,13r 
''' ,* ; j:''

zie kopy
11.
L2.
09.

.14 .

.09.
11.
10.

11.

15
45
00
45
00
00
00

00

oö

.00

.:ol.

.00

.15

.00 .

.00

.00

.00

.30

99 r15. r_! : ri'. iri._

(auto)
(aLEö) I
(auÈo).

(auEo)'
(auEo)
(auÈo)

(auto)

13 Drt
E 6 i': 11 mrE
. .í ".13 Drts
B z--it mrr 12.00 RKsvM E4.. .,. uiÈ sp.park Polanen/MonsEe.r 11.09 (auto) .r
'..-.{l-ra nru ,.. zrg KoPY oEFENEN 0P GRoor vEr.D ..'r' ' '""'
É"ei1il *.i 'rr.oo. RKsvM E3 . uic sp.park Poranen,/MonsEer 1o.oo (auEo)
. .à. 13 ,rDrÈ , ., ..F.'1 lr1] hïE r o

-F '2 -.'11-',,mrE 0
9.30 ODB F1 . thuis
9.30 Quick SEeps F4 thuis
1.15 Gravenzande sv F4 t.huis
1.1s . RÀs F2 :,' .'.!: . . . chuis
3.00 voorburg F2 . Èhuis

F3 11 mrt 1
F e 1,.. r ii- mr.Ë-l ]. t
F5 L1 mrE I

v2
v2
v2
v2
v2

. .-09.00_..,
ir i. .t.09 . OO 

..: j .

.. ,,. 10.45
. 12.30

.- '' ,. f -'.,1, À, . 1 |' .i. l, - ,- '..._ -'

BIJZONDERHEDEN i .'!..

aanwezig van de jeugdkoÍnmlssie 9p zet.erdag 11-maarE:
al w.a. toncxl" 'f . v. d. . stéèn. én ' R. . Íereèckèn .r 't :j:.r 1': í. t 

'

lees onderstaande kopy eens goed door.'

KONERIBUTIE UOGI NIET BETÀTID ???,ZÀTERDÀO À.S. DOEN ITI

6
f . è,-. ri .1 - ,,de LENSREVUE,

HooÍdleidet

t

L



q

í" r- . * r.

iít i.'

spÈr,hRs cI t/e c4 . opGEr.Er. i r ii i -r, t'.
'' ' 'köensdag i5 maart trainen.' (alsmede ' de keepers') 1:, - .,

' van l?.00 uur t/m 18.15 uur !1xj. 'i ' r.' ' -'\
,':,7 .l r. . ,,:'lib,-:

'opsteflingen als_bekdnd,met ulEzondering van : r I r.l .. -:
'): , "i. 

i'rl
I,ENS À].
IJENS D2
IJENS,D3
I.ENS E6
IJENS F1
LENS F4

sperers/ouders a..'s . . i.E?ï.+g prlv!",f,\3h:,y'' ?t i,rl8.r?_i? .ISpJ.i tri l,,v;*;

,)2)

s
M
G
M
.l
.J

0
0'0

,I: O

0
r0

zonder
zonder

, r'r zonder
met, .
zonder

-. zohder

. ":Gravenberch- - : , r. i ,

.Riedewald (bij D3)

. Yildiriiirr"'(bi j,iDa ). Íi lri-l' ,* i-r .irf,l...
Iretsch
Verst"eeg , .

Reinerie

VERZÀI{ELTI'ID

.A'FGEKEURD oÍ N,IET

Bij Ewijfelacht.ig wedr ino§en de spélers van Dl .L/m.'F4 vÀNÀF 08JoO'uur (niet 'eerder,
wààc dan'wetën wij èeht nog nieEs) naar ],ENS beIlen (3661314) en nërgens'.ander§ heen of
hun wedst.Íijd doorgaat of niet. Moet' je VOOR 08'.00 uur véizameten- dan,ziE er niets Ll
anders op dan gewoon Ee komen. De spelers van À1 t/m C4 die VOOR 09.00 uur moeten
verzamelen mosen ook naar LENS beI}en. Verzamel ie echEer Das NA 09.00 uur - zeE dan de
w-aan-óp'lNioTHtlts.,,l',']i:\.iL!ïli:".r..ltJ',,r,iï:.ir?è:?.r,.or',.<
Vanaf
lende
teleE

Er is
heid

:.. . . ^.:,1,. I u, :_ I ,r. .. ,,i.. , ;., I'..t 08.30 uur 1atéjr ze zien welke wedscrijden zijn afgekéurd, waarbij de thuisgpe-
elftallen worderi: gècooàd bij afkeuring. Dàar deie zenddr de afgelastingen NIET op

exE uiEzendE - moèt je wel evén qeduld hebben voordaE heE berichE verschijnt.., ,r .. ,i..i, .,. rJ., , . Í
voor het vernemen van de offiiièterafgelasEingeri voor. A1"t/ni C4 n6g een. mogelijk-
: afgelast ingente lefoon :_ 06-350.150.90 (50 lunen)

,rl:

{,

SCHADUWPROGRAÍlIIMA
Bij alqehele afkeuring . x,eÍken we deze ueek een alEernaEief programma af. We verwachEen
aI,íu spelers en leidels met bij. zich: sportkleding, , Eraininàspàx, voeEbal- en sporE-'
schoe+en- EI ziin ve1è. alÉernat ieven denkbaar zoaLs voetballèn in hèE zuiderpark, 'op. -

nét sÉràna, 
'verhard op Kwiek.§pórE, i-n"de zaal (alleen voor E en F) of toch èrgens èèn

wesErijd spelen op heÈ veld-öf -op hef kunst.gras. Gewoon overal rekening mee houden en
komen hoor !!ll
ÀÀNVÀNG ELFTÀIIÍ,EN

rs.:o ,tt íil\ilvi'+.': ';+il:l 'f.ÀÈ'i',l
LENS 81, 82 en C1

13.00 uur ESDO Cl - I,ENS
13.00 uur HBS Crl - IJENS

LBNS C4 i' '.r ' r
1C-00 uur LENS D1
i2.00 uur QUINTUS D1 - LENS

09.30 uur HBS D6 - LENS
LENS E2

09.00'.uur LENS E3 ' r
' r-r r LENS E4 t./m F5 -,"

IS DE KONTRIBU

09.00 uur

. ' I , , t..
I i í _',

TIE AL BETAALD ??? NEE, DOE HET DAN S.V.P. SNEL !!!

"Lr,

c2
c3

D2

E1

ià]."'à-Àt!:, tt,, ï.r; , i ,rtr 3iJ.,3"0 .;,1;,,'rt
VR I.J
BuurEweg
veld
v.R. r,7"i .!. o "
Erainen , .

verhard
v R,IJ .-,.-."
ve lcl (eJ.tEaL
VRl'I
lra+nen ^ É

VRTJT

11.45 uur
12.00 uurLr ', i"i i.

, 10 .00 uur
LI .00 uur

,.t
08 .30 uur

?

;-_.'..^,, .t . , .r. ; ; i , ,"_ ,l ,i.'r. :;,, , i': .. ; , : '."..,.

LENS |f,;,,QpfT HET WÈER lN DfBUS "',"'geen oudeis" met vervoei dus saat 82 a.s. i
zarerdàg mËt-de bus naar'westlandia in Naaldwijk coe'..a1'Ie spelèr! ( 12 ) van 82 àorden
a.s. zat.erdag om 12.15 uur op LENS verwacht met bij zich een sÈrippenkaarE

vandaar lopend naar., bus 129 bij de St.ede. Om. 12.45 pur verE.rekt deze,ïichting ,
waEeringen. AankomsE bij hatte Het Plein i.n waÈeringen om 12.54 uur. Daar ' óïerst.appen l
op bqs,. Izz, om 13.i0 uur-,ricnling.waàrOwijx.. Uitstappen'bij halEe Ferdilaan om t3.28 uur
iir tlàaldwijk.-vandaar.is trec no§ ongeveeii ]0 minuEèn lopela naar sportpa+, Höge Bomen.'

. De hele reis kosE. jullie vier strippén hee-n en vier strippen terugi. Veel plezier.

'de LENSfrEVUE' í,t7

§



4 r'.:-' ,

, .': ,'i.' t.!: ;.

'e ":

1 :.'.

LENS 82 DOET-HET OOK lN DE ZAAL' r,ï,,r"ti.è zaalvoetbalvereniging"..sN0EKlE nodigde
LENS weer eens uit om te komen zaalvoetb9lilefli, -i! §porEhal !I.?nqveF],in de MajubastraaE.
À.s. zaterdag worden ..qen i zevental spelef_s ultgenodigd door..leider Achded om mee te doen
op \,roensdag 15 maarÈ. i n' 'Í. . .1:t 'r

Ook óan gaan we weer met de bus (25) - verzamelen'op LENS om 17.00 uur en
uitsLappen bij halte SchalkburgersEraats. Va.n "daBr,,j.9 hqt nog een kleine f0 minuten
1ooer,.- i,leem sóhone sportschoenen mee en .'... speel sportief.
ni'ó"iOè"-".tte zaalioeubalregel§ !!! :,";: i i.i - ..'

,' .: ,".1 r r :;.i.,, .i ,rt'jjJt I1..r 11

LENS Dl GAAT ONTBIJTEN >>rr>, dat wordt .vroeg naat bed a.s. vÍijdag voor IrENs Dl .

óp zaterdag namelijk dé topper- t.egen ÀDO en :.. teider-iteno heeft voor een verrassing
oàzorod. vérzamelen op LÈNs cim 7.30 uur met een nuchtere maag.
"--i-"Dun meÈ de spelèrs.èn oualers naarr i:aítycenErum Johannapark aan de Noord$reg Ee

waleringen. De eigènaar,de heer Dick l,einweber, stelL namelijk graEis een- onEbijt be-

"óÀiÉÈààr 
woor LEÉS D1, de- bÉgèlelding gn {e gyqqrq. Dqt wo_rdt smullen geblazen.

vànàuur uit naar ÀDo Haar tlsN§ Èt.hoeË winfen löm -irï: aafi'mèiÉing te komen voor de eerste
plaats in Poule D1.- -:-pra.;a1 spannendr(wgrdeni.-1(Doe je best en wj'e e'eet wordt het een hele toffe dag'
n".,o.nlói"r.afiasu..neaà'nfi-"oài-ÀiÉ .leuke iniEiaEief. rs het íoeÈballen afgekeurd dan
|àit'àI."""nveryol.gensErain.en.ueem.,d;ló.oóii.,3etiainin9sk].edingmee.,'..'1,.

i l_,

,j1.ï ,i r-ao'; L
d*.Èi i' "'' 'r

E - /(t4 SSEBS OEFENEN OP GROOT VELD ,,,>>, hee mas nieu lukken'.'$pÈ heti'.yoetbal len
oD een qrooE veld voor de E-klassers die volgend seizoen naar de D-klasse gaan. Ook

àïgÀiopén *"undag gingen de-wedstfijden tqgen vqs niet door, De aanhouder wint en
àaàiomi sreraen ,Íi-aeie wedscrii dèni weer. vàst voor maandag 20-maarE''.

Op maandag i3 maarU spelen we, aIs de weer§oggl I"r . 
toelaten, 

- 
immers mét de._.

spelerà'van E3 É/m EB onderiing op LENs._De wedstrijd beginE om 18.00 uur op veld 2 en
wè VerwachEen om'17.30 uur. op LENS: de -volgende speleÍsr

. . ,.. . nï . 1. x.i.i, ' .4,

K.Àkay, o.Aldemir, K.Badal, R.Bakker, v'qerberogtu, M.Borst, À'eI Boustati'
M.Boulier, J.da cosEa, l,.oroppert, R.ElodaÍt.i, À-Everts, O-Gokgut, s'Haddouch,
S.Huisman,S.KaIicharan,M.Kuill l,Í.íetscfr, M.t.er Linden, M.Nijhuis, G.v.OorE, J.Poncin.'
À.nàrtansingn, G.Rijkers, lB.,9gT,flj-o-epFrsEé ;i {.§,c\il-d=,:isisc.}rr,j jver, R.spiessens,
R.Staas en E. Yildirim.

I,eiders van E3 E/m ee *iàr dÀ spèIers/ouders
wedstrijd. ouders wilt u wel.even afbellen a
tor vaí.deze vJedstriid: Harry "ter r,inden Í,0
nu alvast leen origineel. LENsbhirt Ee kopen b
volgend seizoen i; de D'-klàssil hebben zij di

a
1s
70
ij
È

;'s. 'zaEèrdag nog even aEtént op deze. : '
uw zoon nÍót tàn spèIen bij dé ioÖróina-
- 36i614J I'.' vetder is heÈ raadzaam or!
FREE.KfcK'sPoRT aaii de WeimarsÉ'raàc'. "

coch nodig."I !' :i - -: 'j

KONTRIBUTIE BETALEN MOET ECHT I!! DOE HET DAN OOK ZATERDAG lI
r. ,, ' 

,r.:i}:r., 
"'i!:l

EINDE SEIZOEN TT;;ri afgelopen weekend is elweer wat meer

siöiden over de reisjes. -':r',
--i 'l

LENS C1 : gaaE definiÈief naar Belgie van 30 april
[roueren ,^,é op í :.25. - te houden:'= ' ; ' i]i

LENS Dl : gínÉi àf definit,ief naar Duitsland van 14 E/m 1? april. De prijs van deze''reis
p."-b.r." ,é o! I fSO, - Ee houden. Voor víer ouders ( Bukman,Elsing,Héialel en Kaffa )

Ëebben we. een Ewee persoonskamer gereserveerd. De kosgen zijn inclus ief 
. 
ontbij t

nM 120-- Der nachr. voor Evree persónen. Denkt. iedereen aan een indent iEeit.sbewij s !!!-" - ' ri";ï jr:r -r. .,.i t-i:ril i:x, l+(. ..,ï,,1 '."! l:jrr.í.',4 r f§ ï.rït.lil?ti 'íi,, :}e i:.
I,ENS D2.E1,82 en E3 : gaan naar LiÍnburg van 3 E/m-s juni. NieE.al1emaa1 _naar dezelfde
iokàEf; otn Ee o"ernachÉen wanÈ D2 en E3 slapen bij F.C.cracht. in Kerkrade en E1 en E2

bij v.v. Schprn in MaasEricht. Deze reisjes probére-It,.wi jr oP.Í'.lQor -. pef 'persoo.I- Ee.'r ' '
i,àía"n. Dii ial v,et afhankelijk iijn van.heE wervoe'r"." air§je§ kosten naóeIijk heèI -veel

d;ià: !,. ! ..",,.. ,'.,"'' , .., 
-1 

,. . 
-:. ,,i ,.; t';, .: ,r:., ".,'._, ,,'..'l ., ' ,'' ., ',,r;l','rl .l : ,l

BETÀ 'it-n u ,rr!r, i.a;i'"oól àlr.'Í"i" jes

REISJES
duidelijk ge

r^lij .,,erroèr.í aírq
/ 50, -. over" te ma
kunnen rre dan de

ï i , -1 : :.."
E/m 3 mei. De piijs. van deze reis

1392' È,n;v. P.. v.d.SEeen, '

e ouders (nie! van DI en E
ken zodat wij kunnen zi'en
eerste bet.atingen doen wan

ií'terrnijnen' o$ gtro ' l-' ' r -":'t: '' '
reisjes voeÈbal Ee Den Hàag; t ' r'' ' ',

3'waht die sDaÍén al) weI om riu aI- VasE :

wie er we1 o-f niet mee gaan èn bovendien
t,o'ok datlis een verplichting die wij

I -''là" Líiiieiue'

hebben .
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2 - 4'.. HBS B2

3 .-. 2 .I-.HBS C3

i\ i

14.

DE PLAYBACKSHQW OP LENS >>>>>> a.s. zaeèrdag is het dan zoveÍ. ons Blubgebout'r'is
om 19.30-uur.. geop-énd. om de- toesc{ouwers Ee:'ontvanàen. I'le rqden ieclereen aan om op t.ijd
;; ;ii; í,ànt Éet':baat, arutïworöeà.'- !* ": 

a I -
-Dó àriiastan hebbeni'behobrl ij k veel en stiekem geoefend en zijn er echE klaar

voor. De presenEaEie is weer in handen van Marleen en Fred e*tl heÈ,''pane1 wacht eèht een
moeilijke Eaak. . -;',,,

korsom, dit mag je nlet. missen. om 20.00 uur barst het 1os en diÈ za! doorgaan
rot onqeveer 22.30 uur. Daarna blijfÈ de muziek aan en kan,er ook worden gedanst toÈ
een uui of Ecraalf . Iedereen is uelkom maar we vragen teI st i lte, it.ij dens de. acts.
veel plezier en EoÈ zat_erdag 11 maart. op LENS. .:

D E B I N G O.>r>>>> op woensdag 1 maarÈ- coverden een aanEal rrrijwiLliger§ een

DerfecEe bingo in'blkaar op.LENS.. Er ,warën vele leuke prijzen en geliikkiE was de animo
ïan ale LENSjèugd zeer öo"eO. 'oe zàaI r'zat: stampvol en alle beschikbare stoelen en Eafels
moesEen er àan-te pas komen om iedereen Ee kunnen laten zitEFn.'.

zo is heE leuk om ieEs.te organiseren. Na afloop dan ook all'emaal Èevreden
gezichEen en genoeg: hrilp bij heLqopiuimen. KLasse hoor en LENS hield er bovendien nog
Éen leuk uedràg aqn orei. op. naar de volgende bingo en deze keer wocjr de volwassenen.

'',':;f: -;-'.;' :'l ,-. -; ",'r.-'
L E N S EN HET "T.A L E N T" >,,>r, ook bij .r,ENs komen er regelmatig -scouts langs van
BeEaald voeEbal Orqanisatiès (BvO4s.). zoals Spalta.en FeijenooÍd maar. ook van de Haagse
voer.bal Bond (inrB).i Spelers: dié!in hui .o§en 

' 

opvalfen. wóiden dan uiÈgenodigd om eens Ee

komen Erainen of om enkele vredsÈrijdjes te spelen. Zo mochE. Cocky v.d.Bosch.van LENS El
a1 eens naar Feijenoord koÍien om zijn kunscen daar te verÈonen en.'Soufiane Bouali van
íËns-ËIàé"à,Ëèc"iËiièÉ..?à;"aàn.1ii;§na,rt,à..,.',',.o".'1,..-".l.
Lourinho Bukman en Michael Oemeo van LENS D1 gaan binlenkort. bij de HVB wat'..trainen en
voetballen om Cé, ki'iken oflze in:de Haagse jeugdselekEie kunÍIen komen. Ook ÀJÀX heeft
iËwö-"i-àiirààti-en-óiÉ néàrÈ gàiesurcèeia ií eén uit.nodisins vt29r cocky.v.d.Bosch en
Stefan Kraayeveld van LENS E1 om eens.waÈ Ee komen trainén én Èó voetU.af teí..nàrtiti:<t e
iàtrx rruc,r,.rri i i tc en. een.raiàom'roor. *"nig jeugdspeler. Doè allemaal gewoon hàrtstikke je
Ëil ;;-;i;-hól "óo'iioËig 

maar.ati 
""n-Ééfe-reirt 

e ervaring iraar je-best trgls'op mas
zi;n.

- i-Í.r- 
- 

j. 
t, ..: , ':"-

B L E S S U R E L E E D' )rrr>, ios grittijn van r,ENs c1 hersEeld zeer snel. Misschien
maq hii na Pasen a1 Í,reer,gaan Èrainen. Michael v.al. Voolt van D3 is aI wèer klaar voor
;ií"";ór;;".;l-J"iài vèióÉàèil +à" r,uns F1 heerE ook zijà lanssEe. Eíjd seÉad.

Twee vasEe scheiSsrechter§ lict.en nu in de lappénmand. BerE vierling heefE zijn
k_nie verdraaÍd en Ferry. Eqkhurs jteeft. last van zijn maag. Laten \,re hopen daE het nigE
Ee lang gaac duren. sce5Èiet ermde:.f,. .. " 'l - .-. _ i
H E L A A S: WEER AFGEKEURD: >>>>>> afgelopen zaterdag weer
Den Haag. slechE.s een tíi.'eiÈai .].,edstrijden op kunsEgras bij HBs
De uitslagen r,raren :

een to
konden

'\i''.3 - 0

rale àfkeuring in
worden gespeeld.

HBS.BI
" r i'r,;' r '-f-iy'LENS'81{'

i' 
HBs or - - ' Í,ENS c2

- ],BNS Cl.

LENS DI "' 2.-;

.,-
6

tt-t

DaarnaasE. werd eÍ door een aanEal groepen weer geEraind. Op het veld bij de Kreade door
de E-klassers,. op Ïvriek Sport do-or D3 en D4 en op heÈ-sErand door 'D2 en É3- .De F-
iias"ers haddèn, ireèr pech-.,De zíaI 'was. 

we-er op slo.E oidanks een exEra EeLefoonEje van
ons op vri jdagmiddag. r Ï)..-. ' !'

-pe gériige anlmo bij teveel F-jeugd (Iees ouders) doet ons verdriet. KoÍn op
ouders, .óser'réer de zateidag altijd-voór voetbal. Dit doen de leiders. Erainers en wij
toch ook. ook de spelersiwan À1 en 82 die er waren t.rainden nog h'aE.- 

Heus, ook wij Éa1en van a1 die afkeuringen en hopen net als juIlie dat we nu weer
gewoon aan het voËÉba11en'kunnèn'gaan. Tot zaEerdag

r

zondag 'l'2 maart a:s. 'aanvan_g_ 14.00 uur:

';'r"r '' 'tèrÍeih iièiis'itËkelaan (Escamp It)
U KOMT TOCH OOK AANMOEDIGEN?

'4s 1 vgtivyí.; :'- § :

J
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'Mariah Carey.i
Herm-es Hg.use.pand,I .t _. ).Í 1

Andre Flazes

Whiàey Houstón
'Janet'Jaöksoril.
N{arco'Bosató' :

, Itrene Moors.* ",

'.."',"Rod,Ngx; -

Shampoö : "
Ju.dd§l i.r,r;,: 
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SèkrlEriÀar Tollollolro

G, Kelltfl.Írn![
' - "' '-- ï.1,: {0lrl0l'12802'

, ',;t {i . tl:

.:' . t.-,:rr

PLAY.BACK
. Cr'l ll 't.:

AloemeeI s6kotEÍi!al

P,f. GÍ$s

Rsioritisiil!an ,t0

25E2 Cll Déi H!!0
ï.t: (0r0) 300 54 18

SanioreI to[dag

SarireÍ rsrhootbrl

W.lit Xouwenhovln"l "l
Ter.: {070 301 24.74J

sHow

Senior.n Z.t8Ídso

J-C. H6m

TEL: l07ol 38, 08 8):

mw l. vlll dE 8.í!
ïel.: 10701 326 g0 74

IYen€ln€nten Konmklia

t8ctlllto

.Heti wa§ -ral- 'voorFpeld en u wab gewaar-
schuwd daE het druk zo worden. Het

. advies luidde dan oo}(. om- op.t.ijd.Ee .--
komen en vOL=VOt (niet eraar W.?). Ruim
voor de openin'gst i jd suondeli t+e ' dàn ' t' i)
ook aan de deur van het klubgebouw te
rukken, maar al hoewel er toch aI veel
vIP's bi.nnenzaten werden we niet Eoe-
gelaEen. MeE waE ovefiedingskracht en
na ,tgedreigd." Ee hebben dat er nieEs
Ín de l,ENsrevue zou Éomen Ee staan

,. ging de )deur vo.or on:,:pT..ï.;..-i :.:r, -:.: ..,, 
,

Nu moeten we eergE even verCellen dat
we 's-morgens aI. ons sEonden.af Ee
,ragen waàrom ei'in de ranuirié eenll ju-'il
gedeelEe afgeschermd was. st.iekem om
een hoekje gluren ging nÍeE eranc daar
hing weer een gordijfl. Àcht.er de bar
Iopen om er Ee komen dat. mag nieE en
we besloten om buiEenom door de ramen'
te gaan giuren.'oe zön scheen einde-'
Iijk maar daar eraren ke op daÈ moment
niet zo blij mee. HeE lichE vreerkaats- '
Ee in de ruiten en zo vrerden we nog .
niks wijzer. -Er zat niets andërs op -..--.-
dan Èe wachÈen EoE 's-avonds.

,í.. rr i? ' h, r T"' sPorlso8zaKtN +' = '
0.r gqb EI 100 : ..

J. v.d- Lutbe Tcl.: (0701 323 35 25.l:., - .r t-
orèÍig: '' 'i "'i'
J.M. v deÍ l(lel TeL: {uz3l 282185

A.H. ds Girot TeL 1070 325 15 50 -'
.t i.t.r

BAR(o: 8ar Kommilsi6

Jllgj ieusàÍdolïo
P.J.M. vàn den Sl€en

Tet,: l07O 397 0l 5,4

r!d,lli6: -i) ' .-'.r'
- À-CJ. Miftenhur0 ksh.l!Íisr0

T.l.: 10701 321 32 8E

. CJ. ÀlthC

T.l.r 1070| 38s 08 76

I ': 1.

Voonhter:
J.G, Colpr r

Id: 10701 394 l0 74

ls Prndnonèesls :

GJ. lrn d.r Íkq
TeL: l0l748l 18140

j ' I8t!!lEB§.i P. 8os

Ë, - . Í€1.:1070) 380 03 82

H. vse H.tÉan
IsL: 07O 8l 32 3l

sA EISTEttlilG IESTUUR

Ssk atírÉ :

P.f. 6rel5

Iel.: (070 3ff1 54 18

Iid: '
P.J.M. v![ del §e.!
Tsl,: (0i0) 307 01 54

Het''wactiEen werd beloond, .wanE ..wa

het podium wakkundig opgebóurid-]en
kelijk heE zag er sahiEEe-rend l.uit.
een Énel tempó liep ,de ^3aàrr.vor. e
net op t.ijd veroverden $rij eeni§t
schuin achteraan. DiE bleek laEer

"erÈàerae 
keuze ce zijn; we Ëàsien

t was
wer-
lIn

n'nog
oe1

een
nlet

tidj
+,. . lV.J.lí. H.fioi

TsL: l0i0) 348 l0 88

" ;1f:,t"ri

KOIIIRIEUIIE SETAI.I G

Poíhlnt : 330711

RÀB0t.nt :,120S24220

TEBREltl.n K.UBGÉ80UW

Henoelohln 800

i i*iTlir"
TeLi (070) 388 13 t4

Ï'.ï'?i;'11':. i;-".'

zo bijsÈer veel en toen de shot begon
besloEen we om op de stoel:)Ee gae4'
SEaan. .r 'i -. ..,:':i! J1'"i-

DiÈ leverde een waarschuwing"op .(zeer,;
ÈerechE.) van een man, defEig in heE
pak gestohen die vergezeld was van een
àardÍoe dame. MeE heu schàamrood,op. de

.Éakeir-daalden we afnhaar de 1agér ge-
'Jtegen vlöer7en:'aaail, wii. klein van sEuk

Nee, dan hadden waE iruKo'ers hec sitin-
mer aangepakE; zij draaiden gewoon een
bardiensEje, waÉ huÍr weI aardig af-
ging,. en sfonden zo op de eerste rang.

: .,,,'. i . .
De j ury. zat ,klaar en besEond'uit. een, r

'ouaeu: rot' in het. juryvak.. iern-and r d..ie,;
Ee horen kreeg daE hij nog.meer voor
I/ENS ging doen maar diE zelf'nog niet
wisE en een 'beginneling' U'" ons ver-
telde dat. nu al de zenuwen rop haar

I
2e Poinhoneest* : '
t,1,l.oím
isl: (070) 38? 80 30

"VAN DE REDAI{TIE
Lever uw kop[i vó6r maanÍlag in :

- Redaktiebrievenbrs, ltlUbÈóouw .

- Hengelolaan 981, 252t4 GG Den Haag . .' r ,
- Fax : (070) 3Ct 8E 62 (tot mqaídag'17.00 uur) ... ,

wijziginger tot maandagavond mogeliik !

,,'IJITERSTE INLEVERIERMUN,KOPU I

rnaandag 20,00 uur in'het klubgebouw -

I
\
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check was goed verlopen:., Nièts sÈond een schiEEerende .show"meer. ln.tde Íreg il.jÀ.,.j i,., [; r, -

ouer de show kunnen'we aanèof kort zijn; deze.was perfekt, professioneel en van een
zeer hoog kaliberi'rvoeg hierbij daE alles gezellig aan d1!aa4;.qeIE.:gepr-eat Coor:heE
bekende duo Marleen+/Fred én we kunnen spreken van weer een zeer.geslaagd tENsevene-
menE. De uitslag varii,deze' wérvelende sho!, IeesE u hieronder maar persobnlijk waren wij
erg onder de inóruk van het àptreden van Mariah carey. Maar d'ie,jÈwée; .swingeàdé,..;' .', -
housende, blauwe sniuqfj eq.Jíebben ons harE gestofen.

ResE ons nog te bedanken a]le vrijeilligers voor hun inzet..
q'jD\-r? Ï:1 1*tl -'r., 1(r i ' '';-'.,,;í

' )' U I T S L A G. P L A Y-B A C K.S H O,W: ,I

onder 14 laar,:.- . 1. nSO'treX "-' (ZZ pnt)
.( ie Í:i .,., ,',1 -,,

Michael v.d. voorE, Ricarclo Kipp, Ferdi Kuik
en Kevin Vereecken " ,,,.r..

',:..'. r.,r' É:1.: r:.,,-.t. ,,
Michael Nij huis, Rilcardo Bakker, Maurice Kuik,
Michael ter Linderi eri angeligue NuyEen.,.! -.

Chelsea ery. fhengy ,l,efebre : :. . :t...-i,
,-.'] ,,

.leugdkeepers, trainer en wat opvulling.
' .':- ' '. -.-. -''"-r

^', l Í

KrisEel Muns "...
' 'lt ' "

EIs en Michael v.d. voort.,Ciska Heidel,
Ellen & Edtrin,Kuik, Marianne oemed,
Àngelique, Carla Groos,Ànita Kipp,Ellen Muns

;t

:,; i

3

.2 . MODO (77 bnr )

)

ORIGlNÀL]TEÍTSPRÍ.]S

Irene Moors (73 Dnt.)

í Hermes House Band
i

. .t

boven 14'Jaar': '1. Mariah Carey-(?8X pnE)

2. .FC AIIDRE (73X pnr.)

Àndre Hazes - (69xpnt) Melis Kipp

ORIGINÀIITEITSPRIJS a"a;"'"àh'puij" ,loop croos,Bïnus y.d. voort,Melis Kipp en
Rein Heidel

3

de reiiakEie ) . {'! r
1gr- '. ,.-i. '= ;i:

' 1.:,ve

5.h

i. I

.Ji: i !:i'rlï:j: {:1i,.",
.,. ) .E , 

r.,).
'lr, ..,1 ."* j" , il,1^

bui
ige

, i : .. t,

"r.,. t NAGEKOMEN BERICHT ii,iS na afloop van de play- 
./r.'t backshow gÍng heE teest nog effies gezellig door'tot ií

.'.' ,de i.aÈè uurEjes. Toen de laaEsEe zaEerdagavondgast het
-.,: - complex verliet, kwam de zondagrploeg alweer aan voor hun

r.. 1' : dieisE.
op: ""rlËËt-.ii11en wij 

""r, iroot 'ïiompl iment geven aan'àt-ai.'"
f: " ';'

Ook hët
vrijwil l

',r' i..-, : vrijwilligers. die ons klubgebouw.zo.keurig hebben opgeruimd en
; ': ,' . achEergelat.en voor de zondagiploeg !!I Het. kan dus wel. - ''
Èengebeuren. was zonóagochEend meE wat implowióacii:talent en hulp van'ehkele
rs ook zo "gepiept tr

ffi
',rt^N't

Wq
ffi.\

t.

tt,: ,

nreuws.ui t,de bestuurbkamer
:::i :1

:J f-i,'íl
.l .,. '.ïi:.,iJ.(.il ;i '11'". /

' :., jlÀ.'-. -;r.,,;.i,...r,. ..,:.,"
\r .i. r,

a' i;,-'-
-r. +

,Direkt'na der Iédenvergadering op' t2 deceÍrber zijn wij wekelijks- §aan vgrgaderen. - ..,i
celukkig kunnen we nu aI merken daE er lreer dÍngen op IrENS gebeur.el.Sie gewoon,,1ek\er
gaah, die het. weer plezierig maken, om bij LENS Ee horen. .öok..b1-ijkeh" er st.eeds meer

'iehseri Ee zi jn rdie èntirousiàst meÈ ons mée wiIlen tlenkein ien rirerÈén',' àm' ieEs 'moois wàir
L,ENS te maken. .i , . r

Ëen paar-goede dingen zijn: .'. ' :..'. r' ..':'.,1 l: ': i;t , -'. .,r.ii
-. -"' :1. ' r ,f.,r . :t
- onze.'goede.contacten inet;bereidwilliEe ÍnedewerkerS''wan rde, gemeente, I waardoor veld 3'

'i'' flink aangepakt en opgeknapt is, en waàrdoór er de',kömendè. maanden nog.:meer kléine

- 2 - 'de LENSREVaIE'
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-, !1 t": ;
de gesprekken dl-e met de barkornmissie en de barmedewerkers gehouden zijn, meE als
één van de belangrÍjkste e,,insEpunten (letEerlijk en figuurlijk) de komsE van kassa,s
achter de bar; daarnaast komE er een gezellige avond, meÈ o.a. instructie bierEappen
en kassa aanslaan; - :r.de contacEen. met de redaktie van-de LENSREWE, waarbij opgevallen is dat ook.daar
veeL goede plannen klaar liggen, en\veel bereidheid besEaat om gamen een goed
produkt Ee leveren, met als..voorlopig resulEaaE een nieuwe 'wondermachine, die de
oude stencilmachine gaat' vervangen;
de sEarE van onze ful I - tilhe_. banenpoolér. die op heel veel t.erreinen zal gaan zorgèn
daE verÈoeyen op en bij,. ],ENS nog aangenaÍner wordt;
heE verlengen van de..konErakEen met Peter Bos, Edwin CoreE, en de meestse jeugd-
trainers, en het doorgaan van Rob.Pilon en Richard v.d. Hoék;
de sEart meE .ran Heins van het. voorbereiden van de j ubi leumakf.ivi t eiÈen, wanE LENS
bestaat in deceÍnber 75 jaar!

NaasE de wekelijkse besLuursvergadering houden we regelmat.ig een ' brainsEorm-bíj een-
komst', waarbij vre vooral praEen over de f inanciën ( soÍÈer maar we1 perspect.ief t.e
zien) , de accommodatie (zorgwekkend en moeilijk oplosbaar), de kant.ine en de baromzet
(lichtpuntje aan heË eind van de tunnel), sponsoring (moetlijk maar keihard nodig) en
het prestatieve be.Leid van LENS (kurk waar we op drijven, of soms bijna zinken) .

wekelijks zuLlen we vÍa de LENSrevue laten weten waar we mee bezig zijn, en wat er
sEaaE Ee gebeuren.

FRED GRENS, SECTCEATiS

BAR NIEUWS
konÈaktpersonen :

algeaeea : Inge van der Berg & ÀÍldré KroI
zaÈerdag : MarEine vereecken - zondag : fnge van der Berg

BARROOSTER
zaterdag 18 maart

BARROOSTER
zondag 19 maart

openen
09, 00 urtrDge v. d.

iloop de Roode
Berg, - Marian Houtman

.renÉy de croot
Ellen Muns & ChrisÈel
- Henk :en Jan Iramers

,Jan

openen
's middags
sluiten

.Ioop en Tinus
Rina en Inge ..--,'
Rina en Inge

11.00 uur
i2.30 uur
s luii en

NeI lJamers en Martsine vereecken van hdi-
te beEerschap meE de rug!

TERUG VAN WEGGEWEEST

Een t.ijdje geleden werd
Í,OII DE BOER, één van de st.ille,
hard werkende medewerkers van de
LENSrevue, opgenomen in heE zie-
kenhuis; er moesE waE gedokEerd en
gesleuteld worden aan zÍjn heup.
Hij schreef ons Eoen daÈ hij zeker
van plan was om Lenig en SneI te-
rug Ee keren om samen met zijn
', makkers', (M/V) de eindverzorging
van de Revue vJeer cer hand te ne-
men .
Hij heeft woord gehouden en na een
korEe reva I idat ieperiode zat hij
dan ook vorige .week ln ons clubge--
bouw weer vrol Í j k t^e .lrergaren, . í.
bundelen en te touwen (of is dit.
nu elasEieken ?).
vooral zijn rcollega's[ van de
o woensdagöchÈend-verzendclub-van
de LENSreVue t., .waarvan hij een
boekweÍkje van Toon }lermans mocht
onEvangen, worden harEelijk dank-
gezegd voor de geEoonde belang-
sEel l ing.

WEG VAN TERUGGEWEEST

De één komE, de ander gaaE. $le
hebben het nu over PIET SI!í08N,
onze voormalige Eerreinmeester in
optima forma. vorig" seizoen nam
hij afscheidi maar zie, Eoen hij
zag dat zijn kluppie dreigde om Ee
komgn in_het schoonmaakwerE van de
kLeedkamers Ín de vreekeinden,
keerde hij spoorslags tenrg om te
assisteren.

"Geiiàpendtr meÈ bezem, emmer, Erek-
ker en dweil bond hij keer op keer
de ongelijke strijd aan tegen de

...vervuilers van de kleedlokalen.
i- tter mósí'dri.ideli jkl'zi jn dat PieE

geen lijntrekker was, aI hoer,rel
hij het Eoch vaak deed, maar dan
kaarg en kaarsrecht.

' 't i*''': ''-'t; l '-'' ' t
. Piér " bedaàkr: iöor- alles uraÈ je

gedaan hebt en Yíe hopen je nog
vele malen Ee mogen begroeten op
ons complex, maar dan als toe-
schouwer.

4
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GELEZEN en UITGEKNIPT
.1i.. i.-_ .':,

: l. ,l i,.
wie droomE er.,nieE. van om
in àe krant te komen (een
paar keer in heE je Leven....
naal le heE automaElschi en'daE. voorwerp is een:

Kàmpioensbeker. lk
'kreeg het niet alleen,
maar heel miin elftal
kreeg zo'n ' mooie

altiid bii me.
Op een daq op Hawai -

ging ' ik' naar het
strand. lk ging lekker
zonnen op het strand
.,... Na.andeÍhalf uur
werd ik wakker en rk
had mijn beker naast
mii laten ligqen dus
was het opeens weg.
lk schrok me dood.
Dus ik ging zoeken. lk
riep tegen iedereen:
,,Heeft u mi,n beker
gezien?" Ze zeideri
allemaal: ,,Nee." En
toen kwam ik een
strandwachter legen
en die zei: ,,Maak je
niet druk, man. Heb ie
bij .j'e spullèn gekè-
ken?" lk zei: ,,Nee",
en het lag op miin
eigen handdoek. En
toen zei ik: ,,Bedankt.'1.
Hij zei: ,,Geen dank." -
Eind goed al goed.

)r

nu neE. j ouw bijdrage uit kiezen.

Ons -vlaggenschip doeE dir. regeLmatis il .dq
Haagsche Courant bij de sportrubriek. . albeker. Zonder

die beker heb ik geen
. teamgeest Íneer en- daarom heb ik het

Ook LENSleden presteren het'om in het,
nieuws te .geraken, (onze voorzítt.er -.i,
de heer v-d- Lubbe {c}ub van 100)).

Zo ook een jeugdspeler van LENS D3 wist zich

r pdwin Kuik's (hoofdleider D-jeugd) oog
viel op een artikef in..,het ".zuid-west Nieuws"

HeE is va,r-r ÀBDEL I,IELIK, Ehans speler van-D3
en hij schreef zijn een droomverhaal .

HeE gaat ovey z' n zoekgeraakte kampioensbeker
die hij, in het seizoen )-993/'94, samen meE
zijn Eeam D5 in de wacht wist. Eeq"g.lut:"à -I 

'";
ÀBDËï. is nog sceeds Erots op dit resulEaac en
de teamgeesE die er was in de D5.

Leesr u rechEs zijn verhaal maar .:..,-

€'p"eèn moot ;1
€iland Hawai
$Uqmogen op vakan-
Maar een mooi land.
Je mag maar een ding
{neenemen. Je neemt
-natuurliik het dino mee-waar ie'het meeót van
Íoudt: Het is iets wat
:ie graag bij fe hebt en
*waar.ie:zuinig op bent.
'1\rlaar ik kies voor een'vooMerp wal in ons
-klassemuseum ligt. lk
schriif een slukie voor
de krant hoe ik eraan',-jekomen ben, hoe het
.eruit ziet, iwaar\, het ]
aTandaan komt, hoe
pud het is, waarom het
-mijn , dierbaar voor-
;werp is, kortom alles
.\.vat er over te vertellen
!alt. lk zit op een voet-
-balclub en die heet

WËL ER lN .... NIET ER ulT ,,,,,, ja, her
blijfE een beLevenis een'bezoek aan het
herenEoilet. Er is vaIts alEijd we1 iets ce-beieven en u geloofE het of niet. : siar-
Eers van de Tr,-balken verdwijnen vanzeLf
1n de EoaletpcEcen evenals regelmaiig de
roflen pap:er. Lege paLat- en snoepzakjes
worden door magische krachtsen in de uri-
ncrrs geblazen.-KoÍE om : HET SPOOKT ER !t

'. r'.li i,:'{í}}i}ft,'-1.-' )i},'í i ,r'Ï
In een poging om deze spookverschi j nselen te besErijden Í{,erd besloEen meÈ een sleuLel
te gaan werken. Dit beoogde helaas nieE heE gewenste resulcaaE. En zo kan je nu we1 er
ireer in . il".'inàar aflelopen vrijdag eÍ. nieE meer uiÈ. Dit överkwam een jëugdspelers na
de Eraining. " ,- l

Nu beschikt. LElis gelukkig over een goed sEel Eechnische'mannen en meE vereende
krachEen werd de deur u'it de pbst gelichE en de, toch wel wat geschrokken, speler
bevrijd.

Inmiddels is a1le§ weer'Eiprtop in orde en kunnen we u mededelen dat men meE een
gerust hart weer er in, er op ,. -. maar ook er uiE kan.
àe redakEie 1:

a.s. zondag 19 maart, 14.00 uur'.

TUGDUNUM T LENS 1

{ens. Lenig en snel. Abdel Melik

ilï i:Ll**y!',fl jl"aj . an ne. rranlrecn oor

-Íreel' erg btij en miin
', ,.1'.1-'.i...1i?;r ' 'l !rl\ri ,)r,?i'l

t.
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SG,,lí Senioren Kommissie
Voor teletooóiiummers: zie de coloÍon dp pà9. t

7n..i- t

zoNDAGSE,Ni,i OREN

zondag 12 Eaart 1995
vros 1 - LENS 1. .
VCS 2 _ LENS 2-r:.-r.
],ENS 3 - Hvv2
panAÀí : ,., a.!r--.. LENS.4 .:,.:,
CONCORDIÀ 4 - IrENS 5 .
LENS 6 'j VELO I -.'
LENS 7 ,...RÀ.VA 6 ,..
LBNS I -. V,ELO 18 1--

è-' ':t '' ''i''r ? ! ' I

I
lP!.:: :r/ír" 4€
àfuulenth

F ,;:!:r - brÍ)r!

U t T sr ,a iïËn1.0§ DÍrtlÍ\leV\Oil3Ëlï ..'J\i'§nF

"ValhàéiVéldë.\41{h --
tVeentje rrï ïi u^, i.ffiffiif.iRt

Zittkverl 27
2544 EC. Den Hdag
Tel.: 070-3663134
Fax: 070:3675393

$ ar, { \l $r t'," i\ Z;l n!

Zoetenneer
Tel.:079-610233

l-r 1il l

0
0
I
2

2

1

ïh

0
0
1
3..:.
9
2
I

.9 .,,:

i r r) i .t"
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VIOS I +LENS!'1r-en het gekoester-d-e0,t!.4t.:..,.:i : ,, . .1r.! .,,i r.,.t",!,,,'s;. n,,:,i 1q,r:ra j,r..:l
Na eken Lot de enkelg in de begger gelopen te hebben, urad Í,ENs afgelopen zondag aan tegen
koplope! VIOS. Beide ploegen konden, vrellicht door de ervaringen 

- 
van 

- 
de afgelopen r,reken, niet uits

de-voËren op het hardà, hàUbelige ve1d, vandaar dats het een.kÍtalitsatief; matsig due1. l,,erd- De
spanning veigoedde ..f,t.. ".àf.]..'---' 

.!,.,-ri ïr )1 -rl r (.f vrí. rlÍtli, iJ'. \

ÀI na Ewee minuten dreigde LENS op een achÈersÈand tse komen. Brlan .Lingèr vaE nog nieE vJarmge-^
draaÍd toen zijn directe tsegengtsaDdèr op hèts IJENS-dgel afetevenÈe:. De .Jroodrem_ kÍraÍl e.r, aan, Ee pas
én de ba} ging-op de sÈip. èelukkig was ook vlos nog nieÈ warm $anE , hets 

- verzuimde diE troége
buicenkansje ie verzilveren. over de eersce.helf,t kun-lren we-verdèr kort zij4. Beide Ploegen. deden
ontzetEend hun best maar konden niets tsoÈ een aanvaardbaar niveàu konen. LENS kreeg nog HeI de
besÈe kanBen (Maurice schuurman, Marco Endlich op de lat), maar de ruEÈ brak met 0-0 aan-

Na de rust. zo'n beetje heczelf,de beeld. zonder echt chauviniaci§ëh te zijn
LqNS del..bitere ploeg vras. vfos kon geen enkel momen! de leidende positie op
wararmaken. Het bleef een Epannendè wèdstrijd die alleen een aantal doelpunE
haall.de 

_ 
een goèd resultÀaE vje§1 Ëtj de gedoodve-Efdë kampioen én P.erÈ.er.Bos..zal

onwèrqa'ëhre punt koesEeren- '- _
r',.i\!:]-

MÀRCEL.,JÀNSEN

WEDSTRIJDPBOGRAMMA
.E.ii'íÍ"'

rt. .". 1 'l'".r..t r.

,. . I I

mggen we gtellen dat
de ranglij st

en ontbeerde. LENS
,daÈ\ (mi6gchien) À r

--*'"-.-

lrr0É.\?."ftU

'Ídchler veldiiirl thuis uil wedsltiíd/ooulenr

zondag t9 naarÈ 1995 1.

14.OO LUGDINUM.,]''... ;..r^-. LENS 1 . '. 1009/52L ,.
rb. io nr,au.r zwanr z l"' 'l lÈtss à . .'' .' .:..' . . . 1098/621 ':\r .

11.00 LENS 3 - QUICK STEPS 2 . . 3051/s43
1O.OO HMSH 5 -... - LENS 4 vriendschappel ij k
lo.oo DUTNDoÈP sv 4 '. - LeÀI§ s 31'37 /569 . -

1I.OO LENS 6 ". . "- GDÀ 6 vriendschappeli j k
11.00 Í,ENs 7 -.REMo4. 4447/626
1,3.00 r,ENS I r,:li ' blivEó ,13.1 :.. -.\:. ï1. '-rr.-45 04 /64 9. )igr .',
bij atgehele afkeuring schadirwPr-ograrDa: teir r ':,;. trl-.,. r U\.
14.00 oLrvEo I . - LENS 1 ,

12.00 otIvEo 2 ... -. LENS 2

.Ii'',Nr.r,':rt)§Q§LL!.Í ?.fl}',1I

J-P- willemse .

H.J. Tempelaar -t-t]tÍ f.. .- !,lt
,J. Hokke 1

dinEdag 21 EaaEÈ 1995
19.30 JWENTAS o.23j r.

zordag 26 Daart 1995' 
J I,ENS l .
],ENS 2

12.00 Dso 4
DUINDORP SV,4
IJENS 5 '. -.
I.ENS 6
LENS 7
LENS 8

'-- LENS o.23jr . oef.enwedsErijd

n iJ .El-r.lat6$

!-'1 | i., !-'iI]r.iJ- r

n
n
n

J
n
n
n

IaAnde
3
2

$:l .r.ÍJ,. r,

nog niec bekend
VRIJ
I,ENS 3 .
LENS 4
WILHEI,I,ÍUS 5 .
TE VIERVE 2
HBS 10
RKSVM 13

r €.'

'de LENSREVUE - 5'
'':v'ii - .' r i,

12.00
11.00
11.00
11.00
13.00

'. 3028/543 . E.Rahiembak§. ..
vriendschàppe lil k ' trt '' ' ' r' t1 J ', 't ld
. 3082/559 . . n.n. 2
. 3053/561 ....n.n.
.\ ii q+zz/eze ,'. . ;rÍln.f :' :, . C .-...: 02 .ï
. 4419/649 , . n.n. 2/3



. - , r'1 ll. {L_::'L]} .. r.' :'i., '1!ri
.; .:

dinsCteg: iEtBaar,t : 19 95';1:{
'ie .3 oíLENS. b. 23 .ii.!:,.'.r',-

i,- ''**,-'..'l'4J' !e4xxw4BTr. !{ g.z_ljr

, ..: i:'

l.\ \:;,- Fr;ï .... .-* .EfX;.*
t *,r .r r"i.. A-, t ! .:r;rli, ) ?ia ,: ...

.oef enwedstri jd Dhr.' w. -KeizeÏ:/ -ia....- '

dondefiag 30 Daart 19 95
18.30 LENS 3 . . - 3013/s43 .l Lrli wolEFlg.é O í"i fl \it t \Ï

::.co'.'

--..-.-'-.--iir

TRA |N|NGEN,NIET GESELEKTEERDEN: ELKEDONDERDAG 2O.tL5.uur à lA r !Ui,-l..tlrÍ \l i"'r r'i i]'!
,]t,,!:rfí:1,;]
o"Ë sï"É t't cï

QUICK 4

*!l
.,r + dr..I r i:- i
i!I.l b: I ri '

wordt door
als vorige
a1s bekend

I,ENS
IJENS
I,ENS
D:9 '
],ENS
IJBNS

À. de GrooE

s. de Nennie
R. wasserman
G. DuivesEeyn
R. VermaaÈ

INGEN.
LENS 1 È/m 3
LENS 4 È/m 7
I.ENS 8

AFSCHRlJVEN,,,,u,

(Y. .; r L-i r'-, r:?y;.rr
.t-

de trainer samengesEeld t
week n r' )

- (verzamelen 1,00 uur vèèr aanvang op LENS).

3251550
3461088
393s936
079-5120055
018 91- 17 94 3
32t2352

;.---.--..., r-JL \

;r"61":''

4

6

9:
7
I

Ee1
Ee1
Eel
tse1
t.eI
Eel

konlakjÍ,9rBoon ïenror:F 
zondas r w,rn xo"iGiífovèri ;1., rëI'i1 o7d 

Ï:^39r"24-'74 
Ï '""1"1

LIGGIN"G VAN.DE TERREINEN :

IUGDUNT]M 
..

B],JÍUW ZWÀRT
n4siq .,

DUÍNDORP SV

OeqsEqeester,:IJeiden, Eel . 071- 154 725
pr] uànsvelt.kade, wdssènaar, .tèI. 01751-15?8?
vrederustlaan , :.et. 3675270

LAN G S' D E SP'ORT E'N VA'N DE ZM - LADDER

UITSLAGEN

ï1_.r. - -. t,;: ',i'reÈr=

WEDSTRIJDPROGRAMMA

zaEerdag 11 saatt
KSD 1 - LENS 1
VIT.DELFT 7. - LENS 2 -aÍssla§l.'i0flrxq

'.'lii"-.'?-j;::9

3 1

j :t,E,E i, I ,):! ".,'1..

uit 'ied
tiid

zatardag 18 Eaart
14.30 DVC 1 ,.,. .
11.{5 LENS 2

H . W. ,r. liubben '
e. saósànin ttabi I '

Bij atgehete aíkeuing tninen om I 1.OO uur
(dit geldt ook vooÍ het'2e.team!) -'' :;- . :: | 'r::ri .^.:' . lt

:1, ,i
1013/006
1034 / OL2

101 0 / 012

!020/006.,.
Lo46/O72 ,. J

zaterdag 25 Eaart 19 95
14.30 LENS 1 ..
i2.30 LENS 2 .

dingdag 28 uaaÍÈ 19 95
16.30 HTSV 2 . .

LIGGING

GDS 1
HTSV 2

R.B.M
c..T. f

iJ. ir. . pronk .. t:Í .I

I

. Plant.e 1
Demiler ., i - :. {::iÍli;3 ' 

,
! .,. ;. - 

ttÍ\ t'.'

I,ENS 2

LrENS i: P.
T,ENS 2 : B.

AFSCHRIJVEN},,,,,, Krol, teI. '323550?
v.d. Nou1and,,- eI.. 01719 - 34 523

VAN DE TER.REINEN,

cem. Sportpark aan de Brasserskade, delft.,

6 - 'da urusnavue'

DVC

t-a

EeI. 015 - 13254I

i.,

.+!

. = . Í,ENS I.

. ;. . ; . sEÍPER ALJIUS 4



SENIOREN ZAAL
!rlill,i,l,

UITSLAGENri 
'

ZAALPROGRAMMA

vrtjdag 10 Eaart 19 95
IENS 1 'l-i: j WESI'hilNDIA.r6 ..i_ 5 .; -

, i' ,1, J

klesse zeel scheldsrcchtàr

I

5

r
.1

-'r '
detum tiid thuls uit

í ({

naan. 20.03 19.00 LENS 2 'r
22.20 QUTNruS 4

GR.ROOD'93
Í,ENS 1

. ORÀNJEPI,EIN '
DE HOBKSTEE

!l!- I
2 963 /RzC

9s3lR1C
eigen,. I
eigen

LIGGING VAN DE SPORTHALLEN
oRÀN,JEPTETN - r sti.cherser-aai.ir,r - 'lt.l ,'-','
DE HoEKSTEE -r Mercatorweg 50, Hoek van Hol]and

,.À3 í1 I tl,À:* q,$ t §\r Ë

ll;j'I

) .., ..,] I r,t, ,1,:

.,. .: ' .r-i :il

N HET JEUGDFRONTJrrlí@ V

T

ALGEMEEN;KONTAKTPERSOON eh 'r.,' " '
HooidleidèiA/B jéugid: Paul vanrderi:Steéo CÀopinstoat 103, 2551-SV Den Haaei; tel. 397.01.54

I

Hoofdleider C-ieugd: Arnold van der Donck HooÍdleider. .
teletoon'ià7.65.3à 

',,- '-, t, I ir .' rl tr
E-jeugd: Ruud Vere€cksn

Hooídleider D-ieugd: .. Edwin KuiF , ,

,r,^ i\ !.,a . telefoon 367.73.00
tir

HooídleideÍ

l'
F-jsugí: ,

teloÍoon 391 .04.89
Harry ter Linden .
telefoon 36,l .61 .43

,r 1.r 1 t'i t .:r

Afbellen voor.de wedstriiden:

fende hooÍdleidèi. ln uiterste nood nog op de dag van de
zo snel mogeli.ik, doch uiterliik ds avond vooÍ de wsdstriid, tussen 18.00 en 1 9. oo uur,! bijidèiöesbetref:

Ji.qleritagè vanai 8.oo u

Aíbellen trainiíoen: t
ur sn iioordèweeks r 30 miíuten
45 minuten voor aanvang van dd

: bel in eerste instantie de hooÍdleider

wedstriid op LENS, telefoon 366.13.14
en niet eerder, voor vèrzàmeltijdl : .

Ittriti4s alle_en op LENS, telefoon.366.l 3.1 4'
op!

sam.k IENSelftal datum aanvanq teoenstdnder

WEDSTBIJDPROGRAMMA:.r -r'r rtl r\,-r vL !e r.t ..t rir -B-C:D=E--en F JEUGD

vcldlterein

tvra À1 .
viob er (vr)
Rijnb. Boys 8.1
ODB 81
ViEesse De lft
ve10 c2 .
Lyra C4 .
Delft c3
Schipluiden C2

.t
. . t.huisl..

uit l.

(vr) Ehuis 1... . riit. I

.,.. 'v 1. ..-.
Mé1is sEokelaan.. vr..:
ÀlberdasEraat

. Tand}:.of.-z/ DeIfE
Noordweg,/Wat eringen.

sp.park de zweEh/de Iiv2 ..... . seringensEraat.l'.

18
20
18
18
18
18
18
18
20
18
20
18
20
18

A1

BL

c1
c3
C4
D1
D2
D3
D4
E1

18 mrE
,22 mEE
- 18 mr.t

18 mrt.
18 mrt
18 Lm{E - '

12.30:
19.00
14.30
1i.30
11.00
14:00
os :30
19 .00
11 .00
11.00
09.30
09.30
14 .45
09.30

rr.. i o
r.8 .90.
13 .3,0
11.45
10.30
12 .45.
08 .30
18.15
09.45
10.00
08 .45
98 .4§
14..15
09.00

(vios)

(oDB) ''
(auEo)
.(auto). -'(auEo)'"

( auEo)

(auto)

uit l.

uit
uiE

thui
uit.

viE.esse Delft D1 . ,;thuis
Scheveninqen D2 ." Ehuis
Gr. wII vàc o2 , . Ehuls
Gona Dl .
Wassenaar E1 ,

. . . ZIE ROPY OEFENEN O

c1

t' s

{ermrt
mrE
mrc
mrt
mrÈ
mrt
mrE
mrE.
orL
mrt.
b.rE
mrE
ETt
mrE

.. ,. . thuis
. '. . 

'ttruis
'.t'

P GROOT 1'EIiD

v1
v1
v3
v3
v2

10.4511 .15 velo E1 ttruis l. v 2 .
. . . ZIE KOPY OEFENBN Ob GROOT VEIJD ,. . .

Tonegido E2 (vr).1 uit l. . .,. . Rodelaan/vbg
OP GROOT VELD
l. terrein vi.osi

. . r.2. o0

../ 08.15

'de LËNSREVUE' - 7 -
n'\ i.'t.t!1l\ ,i:' E

É2

E3

E4

13.00

09 .00
. . . ZIE KOPY OEFENEN

SVPTT El (v-r) . ] u1t

').r

VÍaoen/otobl6men
t .: r

.t



,i,
,r( J:.

etftet .l'.rletufi danvano teaenstandef -' " - ' 'veld/terÍeh|
. ,. ar L. ;t ?

sam.k LENS . -,

E s..1;'r.'8
, E'61: i8

E ?h/i8
8,Els f 18
' p tt "ii: 18

F 3._ .. 18.
F-3 18
F 4 18
F 5 18.

Ë"+É r
BLauw ZHarE B3 ;
DSO E12
sv,35 E3
RKSW E3
Quick Fl
Toneqido F3 .

RÀS F2
RVC F5 ..i.rl .;

v
trr'. iii
09.00

tl'!t. :- :

t.huis
thuis
'uit. .
thuis
thuís
uir

thuis
ult.

Ehiris'

rx'ltr.
mrt
mrÈ
mrt
mrE
mrt
mrÉ
mrE
mrE
ÍÍrrE'

r3.00
09 .30
10.30
13.00
14 .45
11.00

.- 11.. 15
09.00
14 .45

2
2

Brienenl.aan/w'naar 09..15 (auEo)
.. v 2. v2..

Rodelaan/vbg
. v.2 . .

AlbardasEraaE
. v2..

'''' 
'r: |1,::l! ,r..'..irir5

. 10.00 (auÈo)
:.. .10.45. - :!1:rr. r,

. 08.15 (auro)
_L+,15,. rir n.

BIJZONDERHEDEN. . \1 I r. r §,.j! ., ,il c <i í. j t ,., :..'{.
- aanwezig van de jeugdkommissie op zaterdag 18 maaÍ83

E.Kuik, ,f .Muns. M.Reuver en iI.Taal
Lti r ''" :

- lees ondersEaande kopy eens goed door

opstellingen als bekend met uiEzondering van :

'i) ....: à ii'r

I'lio ir,nlv§.1Èà :iizonaèr ffift I,I
0 i,ENS C2 - zonder:.* ''
0 LENS C4 zonder
0 LENS D4 zonder

e;i èc.lti I91 0.LENS, E4 1 zonder r.

i- .'! !
" -.1 ,. --!]

+. *,,À
P
G
M
B
.,

ÀÀrÍr/ÀNG il ipr5mnn-u:
'., l_'e,..,:'

,.., - 1 :.1 ,.i,

Hagedoorn
Dahoe -
westerhouE
Beusiekanp

Lrai,nen
VRI.'
kunsEgras'
Buurtweg-
veld

.'V R I,J
'. "Funglsrqs ...

VERZÀIíEÉTI"D

11.30 uur

10.00 uur
11 .45 uur
12.00 uur

Í0.00 uur '
1rll o ,rÈ; :
09. Oo uJr":
08 .30 uur

t

',. 1

. Blaris (gèschorst ïiët . oÉkomeh' op; 1Ll3 ) A

. v..d..,Linden. (geschorsÈ niet, opko.m-en,r11,/3 ) r
ri

...i;j:l?..-'l ^'1!'r r *i"A'Fo'e'kE'ino or Àjtef ztzz' .' : : 'j 'ar 'br''
ts! irr. I 'jr, .it,:, i.:.r- . . ., . , ,

nij twijÈéfatirtisi',,.à. *ó9àrrl a" 'sp.tei" 
pra., 

D1 t./m F4 vÀNÀF o8.bo uur' (niËc ééraer,
want dan'weten i.rij echt nog nieEs) naar IrENS bellen (3561314) en nergens anders heen of
hun wedscrijd doorgaat of niet. MoeE je vooR 08.00 uur verzamelen dan ziE er niets
anders op dàn gewoón te komen. De speiers van À1 E/m c4 die vooR O9.oo uur moeten
.verzamelèn mogén ook naar LENS betlèn. verzamel je echEer pasf t{À 09.Oo'uur - zeEiraan de
w aàn.op INFO.:THUIS. -l'.3 iii i...: ''.i..ic,..; t,', ti.. :'.:r i , 

.r

}I.Ll.r}t.lq-ro:..+'i,,.i,r.'idI'l\:i,!'ll:,l.l'ii,.!.'aí:,],l
vanaf r 08.3o,uur laEen-.ze zien.welke wedstrijden zijn afgekeurd, waarbij de Ehuisspe-
lende elfLallen.worden- geÈoond bij afkeuqing. Daar deze zender de afgelasEingen NIET op
telecexr' u i tzdirrit ' -' nióec je wel even gedrlld hebben voordat het berichE ' versctiij nE'.'r

Er is vool het vernemen van de officiële afgelastingen voor Ar t./m c4 nóg een mo§e1ijk-
heid : aÍge las E ingenEelefoon : 06-350.150.90 (50 ltjnsn)

i' : t rii L - S 
- i i fr ri, d, w : F i R 

rö,'é^i,'Àtin ii ÀX'

Bij 
-Éilèt'i"''.arrceurrns'iJéitlïfr'*u 

a"r";éËitëa" aruernàÈ'iér:firöslafrma àt. Èè''vèrwaàhten
ALLE spelers en leiders meE bij zich: sportk,leding, Erainingspak, voet.bal- en sporÈ-
schoenèn. Er zijn vele alternatieven denkbaar zoals voetballen in het zuideri:ark, op
het strand,. verhard op Kwiek sport, in de zaal- (a}leen voor E en F) of Eoch ergens een
west.rijd épéten op het.veld of op het kunstgras, Gewoon overal rekening mee houden en
komen hoor !!!!"-')-"."-i: ';." , :,. i,:.-'. , -:.

11.30 uur

11 - 00 uuÍ ,'

13.00 uur r_-
13.00 uur

12.00 uur
12.00 uur

10 - 00 uur.
09. OO uur"
12.00 uur-

8-

" ],ENS Al '
LENS B1'Ën 82'oDB C1- -
ESDO C1 -
HBS C4, 
ÍJENS C4

'ODB C2 -
QuÍntus D1 -
LENS D3 en D4

TJENS Cl
I,ENS C2
I,ENS C3

' )lr

t
IJENS]
LENS

D1
D2 1í',

Ii

'i'.t

IJENS,El
I,ENS. E2

verhard
VRIJ
kunàcqi6i 1'.r

kunstgraÈ ,,
Eraanen
v R r,l "'l

ODB D1,ODB EI
,,r,ÉNs" E3
LENS F1

t,/m nB I

E/m F5'

'de LENSREVUE'

it.

12 OO udrr il r,



:-' . rl.., ,ll .,.;) t{,
"11 

|

I

' ' ;'. n','; . . I r. . '.:i". r. '. | .ir:
E-KLASSERS OEFENEN OP GROOT VELD ,>>>>s gètuxris, afgelopen maandag ging heÈ 'r'-
voeebal]eh ïei'ioor.' eirvereïàÈén werd het oefénen oÉ een Éroot veld,' wqar heel veel i

sDeleÍs en.bd'ders echt. naar uitkijken; afgekeurd; zè1fs Ièverdè heÈ een aantal boze :

oèzichten ob. Dit was echter niet nodig íant bij EwtjfelachEig weer mag'iedeïeen vooÍ '
àir-;;;;Ë ,èàsuiiia"ntalt'ij'd naar LENs-belien vànaf ie.oo uur-ën dus.íiet: -veet' ' '

".à""à.,"rài. àèn -iÀiae= 'oe- naar' de ' Eegènstahder I Regett j ës' nareven dri§:en riièt meerr'
Ëóà"'*óià""- n'óór ,anr wij 'kunnen èr"oök.niet.s aàn dóen àIs het vóetballen àfgekeurd is.
oo ZO *aurt'staàn de ivedàdrtjdeh re§en VCS weer'op het prograíuna om 1?.00 uurl Een t.éàm
sàeert'op IrENS en hel andere op-vcs. 'l " ' :i- " ''\ "' ''rtr' "':"":-*-wé'"Ë.ï;"hË";-q.,;;irÍÀnoèisgereis om 16.3d upr,1n.lqrl;'. .. :, .];:..;; .... ', ,':. .'.
R.'Bakkei.M.Borst,c.v.'olËosich,À'.eI Èotitat i, o. Càrorus,,I. dd costa, L. Drobpert, ': ('':.'
M. Droscen, R. Hoóàèrheide ) s. KraayeÍeld,': S..'í ' d.4Íuk,M. Kuik, B.IJamérs,
u.rer l,inàen,v.i.L,oon,w.Mulder,Musterd,b.NetÉen,M:Nijtiuis,R;Reuver,G.nij[eid; ". '::' ' \

c . scha.apv.e lig, R . sP iu i,F.gli . 
5,-' 

veËeetk:Il, en {r vo ist
t1.. 1í\ri?t'(ïU

De training - i t. .i -..vo'or'de E-selekt id gaa! 9p deze avond niet door aLs deze wedsErijden
Eenminstè doorgaan. Afgekeurd dan wèl trai hoor . ílnen

r l1'

.i.lr 
'í,,i ë:

Ír', I

1wèer" een 'st.ampvol 'P L A Y-B A C'K S H'O'W OP LENS,>!>>>i'-' afgelopen zaEerdagavond
kLubgebouw op LBNS. D ackshow werd een speEterend eucces. De. organisaEoren kunneri
tevreden-, terugkijken' 'aVöhd. ÀI1és was tot in de punt.jes verzórgd. Ook na de
príj su:iEr e il,<ing bl.eef g.lang geze I1io. Hulde .......en op naar de. vo}gende
happening: ,. .-

e playb
op-,'dezè

heEn.no

rr:h

J

ir.:t't:.
:} TEEN:BINGO VOOR DE OUDEBEN (;

sD- - -'

ergeirs eind, apfi1. Meer- nieutvs vo-lgt.'.zo 'spoedig mogel ij k .

TRAINERS NIEUWE SEIZOEN >ri>>>.heÈ is even sEil geweest oP dit front. NieE daE er
niets ggdaan is maai via deLENsrevues. Eo.E op heden geen nieuws. .De sp-elers z ijn. echtei
aI op' de hoogte gebraóhc van de. trainersstaf voor,het volgende seizoen.

Rotf Rornböuts, de huidige Erainer van A1, moeÈ zoveel sEuderen dat een kombinatie
meï her- c:ainen/ 1e iden,'van een elfial niet meer mogelijk is. In overleg is dan ook
besloten. om
Een echte du9pazendFiooE )want. naasE. heE trainen

, zoek.Ee"gaan naar een andere Era r.ner. Deze is gevonden:in Àndre de KeE.
momenEeel van Soccer'Boys A-Iandelijk eí

Di. isr hij ook :rhedè drganisÉEor: van de keeperskampen "beter. kqgp enrl èn' bovendien is 'hij
op de zon9?à nos aktie'ft1à1s scheidsrecht.èr. Ànd eveeI pIeÉier op ,í ENS .

strainiiig woÍdE ook vot gend §é izöen gecodrdinee
ka! dan. he aas geen keepérstïàining meer geven.

e E-ae1 tie. het komende seizoen. De keeper-
door Han6 v. RijEhoven. Dennis PooI . .'

n'overIeg fuet Hans zullen we. het

aag
2:: -,', -J, ''!f ^ 

1,t1,!. Í:r!rI. r r:í!.r':1'ri.r:

r
Ton 's-GraveÀdijk'gaaÈ' we 1- verder met 81 en Fred en Tom Spa 'aasisteren hem weert.

op de zaEerdad. bij de r.redstr ijden. Ààngezien we volgend 9eazoen waarschijnlijk drie B-
teams,lhebben ,zijn we oP

.Loek gesaan naar een Era iner voor 82- ieus meE de spelerg
Er,ree keer in de week wi1 gaan.Er ainen en die ook 82 gaat bege

dlp r se.r
leiden' iip' 'ae zaEerdag,

Tn PieÈ v.Gils, de huidige Erainer/leider van D2, denken we de
aats 94an : vetder

juist.e man
ràèÉ'regevonden Ee,'hebben j - Ered,'G.fe!§.';_Leo.MeeurrJisse en Rampn Hager

cr,C2 en Dl en Reno vorkink, momenEeeÏ begele id vàn .D1 , .\,rr.I gI . op eigeà voet.en
scaan eí neemc de p làaEs in varlrPieq v.Gils bi

er
D!r

rd

lr

: Theo, !1qefnaíeI b1i fr'àk rièf bij à
j

j

I
verdere pl. a4-E j"e invur ten -.r Zo; ide eersEe-sEaPPen _zi 'jn geze!, .en. nu gaPn .wfl teidei met het invullen van de
ErainerssEaf van de andere teams..'ruIlie horen z. s. iecs , íàn óns'." '

I tirl al hebbèifbnze
I

'redàkti
tarer."

i;-- 1--

TOERNOOILIJST'>>t>> wll
aangewulde: toó.rngoi r ii st' te :maken voor onze leu

e .gevraagd ,om ueer een .nie-uvre
.::NaÈuutlijk' deden zij .diE ien de

ouw. Kijk er èens op ennieuwe Iijst 'hangt vreer'naast- de dames t.oi let i óiT e. ÈIubgebn
:lnatuurli'jk houdE iedereen deze daEa vr1l . i

afqe
rn.tl

S P E E'T-''EN' T R A I'N V E'R B'O D
j riugdleden ee"ri " brief -m naar huis
àcalIige:FonEribuEi e. r!ur- sne I
achtersta
is. Dit g

nd beEekentr n

lopen zaÈerdagl hebben een.,aatlt.al '

een vriendeliJk verzoek om de achter-.1
te, beE
r voet
iL. en

F?.arrar.ne

gekregen
a1én. op 31 E 'inakeà wi j'Aè ,bàlans .bp-. Een

ieE.mee ba11en, en t n Éordar àrtè konEribuÈi e béÈ aa 1d
aatr echE in, op l"apr heus .DIT IS GEEN GRÀP I!!I!!!!

,1,i i: "

!'.,;,',ll. q t.T:bn .v,E g s,!'4:q e u
...,\. . : ..,: ; r. -, ri3i! t.: ,.

íec ,as'àóg'niàoi weer óot<. óë meesEe
lusLig op 1os. Zo won Dl de belangrtjke

ag van DSO staan nu LENS, ÀDO en DSO
- Dso. wij soFIe.:?.?q,?in s9r,ijl(spel.

Gelukkig)', alles.ging door afgelopen zaÈérdag e
spelers hadden er dan ook zin in en apeelden e
uicwedsrrijd meE O - 1 bij ADo. Door de nederl
gezamenlijk op kop. volgende week de wedstrijd

'de LENSREVUE' - 9'



.: ; r:a r.-

A1s jullie dan a]Ies tinnen dan KÀMPIOEN. Mochten er een of meerdere teams
uiteÍnde1í jk. igelij k-. eindigen I dan .Ís. heE. , doe lsaldo lbépàtèïdiv,oö,ríde isetsEd.\pl?als i,' è-1 .'i;.1
verLoor een.kosEbaqr punE bij Rijswijk en ook in deze klass.e is het. spannend bovenaan
en ....... IPNÉ.è1 doet"nog sEeeds mee meE.DSO.en viEesse Delft.. Zelf gewoon blijven .

winnen en dari maar zien,is ons ad+íes. In deze poulè promoveerE net als bij LENS 81
slechEs de kampioen. Bij een gelijke sEand een Èes trisË ingswedstrij d met eei'eventuele ',.
verlenging. t{eËr. qèlijk dan nogmaal§ heEze}fde recepc. Nog gelijk dan beslisE het
doelsaÍdo-vaq. oe Èompóti{ie. oóErbij c1 is heE spdnnend màai aan onderop, HBs en velo :
st.aan nog net onder tENsien ....:.: als het zo blijft daÀ ontspringt cl de degradaEle. '
De nummers LaatsE en voorlaaEst. degraderen. Bij een gelijke sÈand volgt net. als bij À1
een of twee bes liss ingswedsErij qen.. BliJft dit allemaa1 gelijk dan.beslist ook hier heL
doelsaldo. Àan bovenstaand àbukje'Eek§t tien ju]líe dat wé aaÀ het èind van de
kompetiÈie lopen met. de.meeste Eeams. Er is vraag naar promoE ie/degradauieregeL ingen en
er wordt weer heel veel gebeld naar IJENS.voor rusLsEanden en.uiEslagen van de wedsErij- .
den. ons advies.lis:-.bliif gqloo.fl lgkkgr,voetballgn* !.!,i ,, ..\' .i,., .I.r: ,',.,

t!
UITSLAGEN
- , "',er, ,r. - ' ,.t t.-.,1-,

25 fe-bruari

p.s. : ,fapi.e, zeL de avond vair te Voren je
echoenen aI kLaar,.dan hoef je je daar niet
druk om tse maken I - TIK, TÀK èn t]{Bo

RrJSlrr,rK 41
LE}IS BA
i{, iÀNDIÀ B-i .

ÉENS Cf

LENS C3
LENS C4
ÀDO D1
QUICK D2
scHEv. D3
I,ENS D4
V. DEI,FT E1
VEIJO.E1 - -.

DEI,,FT E2.
PóEtduiven EI

S'.IPTT E1 . I

RKSVM E4. '
RKSVM E3 . :
IaENS. F1 , ,r.
r,EI!S.,F2 .,
!,ENS F3
IENS F4 ., ,
T,ENS F5 ..

voor de redaktie :sorry I en niet inkorten
, i nooc redaktiè,_l I aà-È 'Èakèn'..wèl zqtf,\wél':uit I\

osrcf,, D2 t. ;Ers óz ' fa-rl i '

Het waren de eer6Ee dagen, afgeLopÈn ueekend. '
dat dè àon zijn ware Eèziehc llet zièn én .daE
het publiek zich Ewee wedetrijden Iang in hèt
heerlijke tsemlreratsuurtsje koegÈèrde. DaarÍnee is

LhgLl posiEievg nieuws gebracht. Dè D2 is tijdens
deze twee r,redstsrijden 3 helften lang vernederd,
wanÈ ook de vriendÉchappelijke pot Èegen GDÀ
werd rneb naar liefEt 8-2 verdiend vèrloreí,
UiÈeraard wérd èr langs de zijlijn uicbundig
gedebatteèrd met Secrèkking tbt.ide;'oorzaa\ :van
aI deze droevenie. Mijn boerenl'ogica f.l,uistserÈ
níj echter irr daÈ het-apelletje op de rnat ge-
Legd tndet t orden door'een groep van e1f Bpelers
die a16 colleetief samenwerken, aI6 een vleeq-
geÍJorden mechine. HeÈ mochts in ieder geval- niet
lukkèn deze keèr. -crverigena bescaat er eèD
Etelregel dats EucceB begt.aat bíj de gracie iran
heb beleven van dieptepunten. waarde 6pelèr6 .
van.de D2, faat dit weekend déze lee geweegts
zijn, Probeer ervan te 1eren, vergeet het dan
Énel. schouderg rechÈ, hont voo;uit, zet je
hoofd horizóntaal rrlets de neu6 ferm in de wind
eD laat schevèningén ri.s. zaterdag èen scevig
IrENspoepie ruiken. - .i 'RoB VERGEER

Vefq E1 : LEI§ E1 (Arcsrntoah) (2J6)

YEITSLAGEN\i!
1,.

ÀDO D1 - LENS
i r. ,!:. r. ,:

(alr6a.E\c6aIn) D1' (0-1)

cursus volgen I'ongaan meE epanning" bij de .

begeleidins. r. :,'' .. .'".;, . I :,.,i'
' 1.

"-10-
. ir,

1-1
3:1

1- 3'
6-r
3-2
6-2

)\

. IJENS D1
- LENS D2
- I,ENS D3

. . t:.,àir":;t.)i3-Èi H

. 2-4

I,ENS À1."
v. DÈr,FT Bí ' . : .. .'

Í,ÈNs 82: -.' ?r. r.:

bÉo'cr',-",..":,'l'.
Vt C Cz)íir.r
Q. STEPS C3
SCHÍPLUIDEN C2 .

RÀVÀ D2

LENS 82.. i.,: . ....
I,ENS 83
LENS E4 ' :" i'i; .-
Dso Èro"- .' - . -

LENS' E6) rl . .'- .i'
LENS ,E7. :...1
I,ENS E8, :' ,

ODB F1 '. .: . :-iir
Q. STEPS., F4:,
GR.ZÀNDE SV F4
RÀS F2 ,..' ..., ,. '.:
VoORBURG F2 : .. .'I, ;.

5:7 i -

2-6
2-2:
4-6
4-O'."

2-4 r ^,1-6 -

5-1
118

3-1

gen een onÈbijtje aangéuod
t vroeg'
en door ,Dick f,einwé-

zeg . we kre-OEÀÀÀÀÀ}ÍÀ . -. .!raÈ ira6

bèT va!, PÀR}TCEIITRI,U .JOHÀNIT ÀPà.R.l(r Ce l{aterin-
gen voor de oh zo beladén wèdotrijd tegen ÀDo, i,
daÈ hét eelr ,slrànnende vredsÉrijd bleèk wel van-, .

morgen aan het ontsbijÈ. Een vader r'(de: naam :
geven ríe íiec...hè Japie) had door alle span-
ningen 2 werschillende Bchoenen aangetrokkèn. -sohmigè ouderE leven wel erg mee! Nou maar
hopen dat hij zijn zoon'z'n eloff,én-niet in de
tas gestopt heeft?! óok krègen wij nog 25 kaar-
tjes voorrde wedstrijd'Fc lDlI:Fortuna Sittard." :,
Na de beepreking en Eochlmaar..de 6choènen ver-,
tri6seld hebben (jammer, het had lrel .wat ,Íapie)
{lrngen we opweg naar ÀDo. De 1e helft zats vo1
6pannÍngen èn hedden de overhaDd van het 6pe1.
Na 6 minuEen in de 2e helfc ocoorden !re.
Tot onze groEe verbazing.bleèÈ, Àchtèr Laarino I

een heuze- obika te ver,gchuilen. met, het zweeÈ ..
in de ec'Éàenen bè .Tapie, ,pakte: PaÈrick rrog "ut 

':

paar goede bàIlen en .onnen wij .het beladen . .duel. mets het velLeden waa afgerekend. DsO
verloor ook dus staan we rnet' i'h lilrieëh boven-
aan. het kan]rioensxhap ligt voor onze schoenen
nu moeten we het alléen nog oppakken, Jongen9
succes toegeiren6e. je hebÈ heE. nu ln eigen han-
den. Elr wat beÈreft de ouder6? Zij kunneD een

De èerBte 5 minucen warèn voor Velo; maar'toen
.':., schooE Michael van de midel"lijn.net +/+
IJTNKS+/+ over de keèper Èeen. (IaÀÀe jongen.
Toen Bcoorde Onar met een zolo, lToen hard BarE
de bal, Èoen gtng hij een mannetje voorbij en
t'oèn gaft Bart de bal op SaEien z'n hoofd en
Eoen Bcoorde hij en dè tsÍJee doelpunteu mogcen
ér ook zijn, Toen Ecoord Kevin met droog Èchot
in dé hoek- ,'Í' jr SoUFIEN & KEVIN

Delft E2 - IJENg E3 (2:2) t', n (tr ,r ',1 ï :-. '
Het ging gelukkig doo!'en hel waË öók lekkei om
we'er eene te kunnén voetballen Éégen een goede
ÈIoeg. ÀI i.raé dit natuurlijk niet békebd voor
dat lre aan de uedEtrijd begonDen. Maar He merk-
ten algàuw daÈ we een goede tegèngcander had-
den, graE zeer'Ieuk voetballèn rteweeq bracht._ r
Itet kwam ní tjen 'pàai riÉri. aI go.lr' oó 1'- o vooi Í'
Dé1ft; waarna onze jongene een6 ietss Iiètèn'zie[, wat a]uijd na een achterstand:pas naarvo--ren'kohÈ,.'en det i6 dat ze trets lrefdegeLijk goed
kunnen, dan zien we dat ze weer breed gaan
Bpelen en ook dat ze iedereen een kansje gunnen
otn bij heÈ doel Èe komen, waarna het algauw
voor,IJENS, oD 1-1 kwam,.Na de rusts kwam Í,ENS Eè-
rug en maakÈè èr-t--z vàn en dat Ëleef een pooÉ-
je zo Eotsdats èr èen paar jongentjes wan Delft

: wakker werd en hets werd algauu 2-2. afotrgens het
j-was.eelr mooie wedstsrijd. , ÀSTRÍD

'tle LEIUSREVUE'
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w*kitad vaà de voetiatvercnigíng LENS .

't" :'' 68e iaaryàrig. hiimmer : *l
) '!

23 maart 1995,t

1920 1995..
75 jaar

-l

;_,

DE BEGELTJES
, (wettelijk en prèttlg garegeJ.d)

11r3;;1\gq*r§+{1;. ", I

ons hele leven is, neÈ aI9 het. voet-.
bal, gebonden aan regèltjes. Nu is heE
altijd de geereest om Ee probe-
req Eot hoever je deze regelEjes-.kan .
ovàrEreden zonder .er voor 'géstiaft, I

ce worden." roÈ, daÉ heiil four-gaac !
, t,i ,...( t -,:t

.unnö de negentiger jaren zijn de .Í
, (voetbal)klubs steeds meer en meer een
sociale functie "opgedrongen". en gaan
vervul-Ièn. veel kinderen woiden op .

zaEerdag\zondag "gedropEtr voor de in:
gang van ons complex met door pa ót ma'in hÍn handjes s,at geld gestopE (som-
migè wel hèe1 erg veel) en moeten maar
zleí dat .ze zLch,.na hun'wedsErijd,
vermaken .

LENS speelt daar soepel'cif i;;1". 'i5 " ,

genoeg ruimÈe en uij doen échÈ niec zo
mdéi1ijk, zijn zeer- kindwriendèIij k en
de Eolerantie is grooE. i .., ,, . 

,,'- . 
- "' 

.:

Maar onalank§ daÈ.'zijii de de 'Í,ENsvrij-willigers echter geen.oppassers en daE -

nu wordt. maar aI Ee vaak vergeten.' ". .j
Er wordt gesloopE, vernield en een
beeE.je respecE is er aI helemaal nÍet'
meer bij. Nee,. als- je, ,.a,ls. v-Fr..jwi1lr..lger, iet.s zegE en corrigerend opEreedE
kijkt men je. aan met eerilbl ik.\ídà' l:\.1
"waar. zeurE die, nou toch over? " .-r. .,

.r ' ,r.', .*i ,.. ) l
(l,ET WEL EVEN OP : bovensEaande. passa-
ge is helaas ook maar aI Ee vaak van
'Èoepassing op. volwassgnen) . ,.
,. ,..'l .,-' \'.. ., n ,- ,, i '., . I

Maar eens is de maaE vo1 en als je dan'aIs wrijwill-ige.r. per ongeluk., "uiE je,
v€I springEl' e.n het. l-iefs! -deze ulie'
verdjès'r éen draai oà ae àien àoír wi1-
)-en geven, . dan .moeÈe4 ,$rÍ j. u, waarschu-
.wen : doe heE nieEr - u benE. fouE. en,,
overt.reedE de regelEjes, , ;,.1,i.'
Jà,- dat iÉ alfe'maal Í,IETfELIJK geregeld
- waE echEer niet geregeld js. is de
positie van, delwrijwilliger uant hijl-
zij-iè mih of iíeèh vogelvrij verklaard
en dient maar alles vraE nàar hèÈ hóofd
word gegooid gewoon Ee accepÉelien i, . ..1..'_ , ' ..: . ., r,1i.r,, -.1
"Hé-hé, ho-hö" zegÈ u nu, ovefdrijvenjullie nu niet een klein''beetje'?.-. ,.,i, ., >>}

_il0eme0n,reh0lEri6ll .- - . SrlÍ.lÍhrl Tollololl0 . ,,

P.f.6rens G. Keapàmao

R.lorllssel6u 40 . ÍcL: 101749) 12602

ï:i,',#iiï,'Ë',, ï H :'rl fi -:iiEöS,ïiIE!ug:#d #
0o Ctut vlr 100 :

Sfl(o s.hetrrhlt :

Senioran zonda0

§.nioaon raahoatÈol

Wtvt. ioulentràven
Íet: (07Gl3St 24 74

J. v.d- luthE T.L: {070} 323 35 25

8ÀFÍ0i Blr Konmirsie

íÍw l, van dar Bar0

T.l.: 10701 325 80 74

i [venonenten l(ommbsie

j VacllÈ!

ovrÍin :

J.M. vas d!Í (hï Id: {0231 282785

A,H, da Groot lel.:10101,325 15Í60 -:[,

Senior.a Zaterd6g

J.C. Hlm

Iol.: Í070) 367 88 87

l' ..'l :.., t. .i l. íri1
J!fg- ieu0ddÍdlfuro , {: ,- t1:..'.) :

PJ.M. van'don Ste.l1 Í ,: -r r I
Ísl.:.Í070) 3§7 01,54 :'j Í. , i , '.. '
,, .ï... ,".,-.í11 ..
Íct!!ie-:.-i,, "' r:' i/
A.C.J. Millrntug (sehllsÍilrll
IsL (0701 321 32 85

C...I. Ahing .

Irt: 10701 380 0B 75

:'
r. IE!!È!B§ . .

-, P. Bos "
I.L (0701 368 03 82

Í1. van Holeron

ft|.: l07g) 8l 32 3l

't-.t

§!Egs!! {
F.Í. GÍros

T.Li 1010, 303 54 l8

..r., ,. r.. ._:l ., - i. : .t!,,.
",. S A M t ll S I t Llt I Il G '.. ,i,

1. ^.., :!rtf' 1r ll.ra

JG. Colpr,, t :: ;,4 r .. r tr
rd: {0701 394 lS 74

' ,1 . .' ._

SESIU;U8.,,"'

Lid: , -.
,WJ,M.HeineÍ

T.Li l07q 31q l0 88

' TEBRtII .n KLUEGEE0UW

Hengololun 6tll).Tell:'10?0'380 
13 14 ':

Lid :

P.J,M. van dm §err
I:1.: (070 307 01 54

la Pu[hqneÉle. :

G.J..tr .dn l(leÏ

/'T,1.:1017481 1814S

'ir.r;".r '

2e PantiitíÍe6reÍ :
t i f. Vour,n

r''.' i L ' Íei; {o7ol 387 o6 3t)

7í1t cn,..lr.(Í,. :f .
I(OIIIRIEUTIE BEIAI.II{G

IP;íhíl : s30711

,, fiABolinl: 12S92a229

.\'t .' .t.. \;,, I ,, rt. VANDEREDAKTIE
Irver uw kop'lj vóór maandag in :

- Redaktiebrievenbus, klubgebouw

;. Fgx: (070) 367 88 (2 (to1lmaa3dag !7.00 yur) ,

irr'. .:l '. .'. t. .i: I . .

" wijzigingen töt maandagavond mogelijk ! '

.'.,'''
11'. ',-'utrf,RsÍt ÍNLEVERnIRM|JN Kopu I

mgandqg 20.00 uur ln het kldbgebd iy

Ae LENSREVUE'
lii{ }'r,,..r 11 '.t, I

I
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.',,'.rè. riàri. maq nu eenmaal niet ièdereèri over één kam scheren. We zijn het. gelijk met. u,

"""=,-*àài',ooí 
aié-aöeigroupg".*y?1l-":,.y::-"!!IiiIFl.;'r*gl.iii:.t".!,IiZ{,"h,9:1.§lt.n..v I

eerst eens nadenkE voordat men Uberhaupt iets doet.

À1les
beide

.\
n.goede haimonie gaan en meE een qeetje q9,qer.-?iids-: begrip;moeten
íi.zeqqen, bij het oplossen van een incidenEje : ''
l*i,, ijl i

is;t'dat even PRETTIG geregetdlrJ I li,;il 1l: .

kan echt wel i
oarti'ien kunhe

: -,*Lr\
\

uw redaktsíe

#ai '§."'àO:i!1 iti
'rr,

nreUWS UItde bestuurskamer
Írj :{t. f .;.r j+-,ïl .

.,t
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GEBOBEN!!, an xooi en itlda NÍJhulB oncvingen we bericht. van de.-geboorte É

van hun zooF 'roRDY ÀÀRoN.l Op -'16 maart was om 11.17 uur het heuglijke tijdstip: daE zij
hun 3O8O'gram 'degende zoon mochten aanschouwen. -t,,Í:,._\_i,_ :
Namens alle LENSers veel.geluk gewens_t I

.l' 1

Het bestuur heef t ,in: sanlensp raàk- met PeEer Bos afgelopen"lsreek een akkooÍd bereikE met.

Emiel Gans als Ewgede Eraine r Dll dei sèniorenselekE ie . Emiel is geen onbekende Íqor'
.LENS. Na drie'"jaar on-s A1 tF ' hebben Lraind nam hij afscheid meE een kaÍrpioenachap:
DaaÍna de senioren van TÀC 1.90, de À1 .van DWO en nu aIs Eweede trainer bj-j" deirsenioren-
selektie van Die -Haghe. l^,i j, denken...r.n Èmiel een goede öpvo lger te hebben gevonden voor
Hans v.. Het.eren die hoofdErainer wordÈr van Sin.y";. -.ïà?I,

'welkom terug en heel 'veel
succes op LENS.

VOORZXTT-ERSOT:ERLE€ tr .. .i. :..7;i .,,.. ' ;'t ]'Éi'' :: " )'ir''il i

,-...i i : 
i' 'tJl ii !f'

.Oo maandaq 2? maart. a.s.. is het' klubgebouw, van LENS gesloten vanaf 18.30 uur voor de ,
f,'ÉUSt.O"rrl Om 20..Oo-'uur verwachten wii zo'n 125 voorziEEers en/of bestuursleden van
iÍÏË-"Ëilj"riï"gà"-"it-ó."-i;;;;;.óé"ing op LENs-'set?ao'er van déze bijèenkomst is ;

voórlichtin; cà qeven door de III,B aan de verènigingen over heE samengaan van de
àÉà;ii;ö-Da; Ààa§'*.t de..àfdeting i,eidèn het komende seizoen. Een belangrij k 

. 
onderqerp

waar wij ig de 1ÉWSrevueit.z.C.- ieker pp Eerug zulldí komeh. Wij vragen een ieders, t'

*ààéràiÉiiió "ooi ad,e eivond. ! - '';r " j:*; r:"r '' rr ti' ; :' '" ' rr 
i

\ t : '- ': l,l'r'.)§ . _'1 
1

;, -, a,,',| ., i- r.-i a.
. ,,t . ':, ,, .!a-

HET BESTUUR
r" nt i .

| ),1 I ',t. ,., ' :ïr ;, . r- ;! ''. ._:; i
CLUB VAN.TOO >;,>>>'.juist .f in deze:.fese van heÈ seizoen is
impuls'nodi'g. HéÈ nièui.re bestuur is'VoI goede plannen ëanget
knàkt voor éen degelijke middenmooÈpos it ie, we k-ijke0, 'a1. voo
,t'-)aÍíg bescaah.'. -, , ::.r-,r _J -]l 1.ri

r ,ql, " *..1 1] ,.

een exEra
reden, LENS
ruiE naar h

1

Àfs u dat nóÓ nièE gedaan heefE,,. GEEF 1g ÀISNOG OP VOOR'DE CIirB VÀIi L00 !l
Een eindstand van 75 aan het eind van.heE seizo-eq'z-our Eoch leuk zijn ?1.

onder _,. i

i ,;t !/: r. ..,- ï .tI. - 1 , ..- , .. .i''! i ;. ,-1"íi-,ír,
Boek í 1oO;l over:haar posEl:ekening 336711 t.n.v. I,ENS,.,Den Haag,
Vermeldirig van Club'vanrlOO. en'u bent "ingeschreven. Doen!
.:., i, :.r,.1ítr ,:l rí.i-rii r,,-- .!'-..,.::." i ,

zoais eerder. aàngekbndigd wordE rvoor
georgàniseërd na een .t hu iswe.dstri j d '

ÈoogÈe. '. tt ..J i i;):'- i r;j': '

d
va

é Leden
n, LENS . 1
t..:È: t, ,
=\.,4,-'

Van de Club van 100 een borrel-uurEje
in 1p-t11.i9f"i$ëà.',l{Sj 4ogg9" u op de

..,i ' "'i d,J rrt ri'ilit, {-!c.": .r.! '.:ittl

LENS

. ,, ,.'lt i
I

sl"A SPREEKT MET.
.Bov€nsEaande booosóhap begri j pË'- u ti,'aàrsëhi j iilí jk "'à1i ïàíd'È i j defis cie'àicietopen natue,. doorweekEe periode van afgelast.ingen moesÈ menig
LEÉber- in geestelijke nood biigèsEaah vrorden,' reden,voor-mijn ]ange
afweziqheiàt snapL.u nèg niet wat ik bedoel, dan gaaL er-we11icht :

ere-ens-be'n- ueileLiè'ri"nxe1en, aIs.ik zeg dag;ik:-ni-et. -Èhuis was; 'u !
moesÈ het doen met. mijn anEwoord3PPFIgQ! . r.i":t: : l,u.ÍÀ .t0:,rrí.J.|

6t
tö

' 1,', ..'n'? 1_1 1 gÍ

2. ,Ce tEtt§EFVltE-,

. l':.! ! .

.,, ï'
i



I

I

I

b.l .íà arsËtë 'zïartki j ker§ àdt mèer 
'toekomstpàspect ief Ee .biedE;:+b'EËe ik -weermdillïh-n

Bernard.q.nU'.spreekg .mèE' John.-Bernard ,8.-V.. .'-,HeE weer voor 'de. komende wé'ek=ióïini één+l.ri- "
iobrh:.,NÀT. Í:riC laijíideer, u, Ee' ]ctèz'eirjto'ór,.Lo'ecs 1 (onze collecÈte.Iaatóeni-ói3i.rí'*.il:j
noodgevallen;?oor . t.oets 2 ( 'l.i es laar- ) " , Ífqa-r ikl had reeds afgehaakt .

rlie ik .ook niet stitris aanErof , *,à" ítiC" soLxur,[t"irr.,u ,rrnr.orn.Un.g"oru"rrnnl;;,;-;'had hem willen feliciEeren, wànt ofidahks dat zijn tactiek de inijnè iiieE is (ik-uèn-và'n.;l
origine nu 

" 
eenmaal,tèenj :' lïnk§poot '- )..'dient men wèl aIEiJd sporEièt te b1ilve4 en"je-, .1.

neder-laag ,tè erkennénI=@ iliè: gèdè-nlwaardige woensdagavond met. een vreeiridsciorÉÍger mix 'i
wah -vciétbàl, en Dotitiek wist Frits', Ee..'scoren met het nummer nDankzii Mai'i-Weooenn:
wahaf àè..ieöhreizijlijÍr íàti;hii -deii, ]'epe voorzet en mw Maij -weggen Éofie-'ae f,f,1 .i6r:..r. :.-eigen doel! Íjaaa, zó wordi het nauuurlijk nooiE waE. meE heE damesvóeÈbal. ,' -,!4i f:'':'
'' I - I "-i'' ::4-''
vindE u dat ik voeEbal en politiek teveel met elkaar verwar? KijkÈ u dan maar eens naar
Iialië, Ívaar ene SÍlvio alles aan zijn 'taars' lapc (zou ,fohn Bernard daar niet. beEer "i.
op zíjn plaaEs zijn?)- was er blj Berlusconi eelsu alleen nog maar sprale +an dé "r; ',
heilige Drieëenheid VOETBÀI',. TEIEVISIE en POLITFBK. hij spreekE nu al over zichzelf in
bijbe'1se Eermen, hij is 'De Geialfdé'; een soort ChrisEusfiguur!
I '.:1, ' ..i. 1\ '':., 'i .'. )., | " ri' I

à

,Moesten nij _a1 taldenknarsend toekijken.hoe 'ziJn' ÀC Milan de Cup meE de GroEe Oren .'wóÀ, als'iljn''Foiza rEalia;" in Àmerika de Írereildt.lt.el zou hebben gepakt., dan zou je op
zijn antwoordapparaat horen :'tU spreekL met. Í God B.v.t. Momenteel ben ik er niet, ik
ben even in de wolken.' 

I
I

De solken zijn ondertussen vooÍ LENS (zolang het. duurt) weer even-voor de zon vandaan,
heE veld is ieer droog en de bal is, evenal! de cirkel, weer ràtral, arís 

-'Éroijóè 
-crem: i:1 h

volgelingen vreten waar ik naar Eoe wiI: ik hang aah de bar om de lnwendige mens te
vers-cerken. AchEerrde bar staaE.een nieuwe medewerker en ij-+ste-]- mij even. voof,: nlÀdcierí ls de naam, met vrie heb'ik heE genodgen?" I

De medewerker kijkt mij uiterlijk onbewogen aan
door hebt meneer Grem, maar...." En hij veegt met een
buigE zích naar mij voorover en verÍolgt op fluisterc
zegllen, Grem, U spreekt met, eh. . . . consuÍllpEie. r'

klanEen helpen,' inij met'open mond achterlaEend.
En hi

DOMINEE ÀD "nooit zondeï spràakwaEei-n :GRE14

en 2egt: "Ik weeE niet o! u het
serveÈie zi jn. gbzighir''-scÈooin,' .' jr

oonjrl'Ik za1 het maar eerl.ijk -',';
J gaàt weer verder, 'eeie. pàÉr - _

1 ,,:sBAR NIE, u w)§',-r."*f 
: l.4ri,;..

kontaktpers Ionen
. . . algerlleon : Inge van der

zateidag : Màrtine vereecken '-'

B,A:B R:ö O S,T E R
zaterdàg 25 inaart

BARRit"OS'iÉn'
:. ,zondag 26 m'aart.

Berg & Àndré KroI
zoudag : Inge van der Berg

.l ['1 -'iur:. ]'" 'r',.".

ij:1,!'-'r,rj;:

\ut

openen
08 .00 uur
s luiten

08 .00 uur .
§ruiten , i',

. 1,i!

t,l
BÀR-bl€BBureleed 'i ,hè14às verléden week nieE genoemd,
Ín de lappenmand. BeEerschup , i . , 

I

ma_aE ook Ànja Kraayeveld Ís even

+,.
rl

'.1,'r (',.' qj§ 'ril'flf ,. ,.y ;iir, !..i t \ ,l:- '.ïLiïi 1 al ..'.r'li -,,,rï'-.iirr,l\ZOMERTIJD >))>>> à.S. ,We€kend in de nacht. van zat.erdag op

gezet.. Voor diegène onder u drie heE. bed de uiEi'i
in. De klok wordt. dql.

ndrn
één uu
g.van

ri
dë

vooruiE -"zondàg gaaE de zomert.ijd wee

t

vinden ( o.a. één van de'reda ieleden) ' een ,regelrechEe :raÍnp lrant u
kunE een uur minder slapen.'

È!

-[

eeuw

I ''!aaÉ i""o* even de-cijà van okken 'wekkérs, videorecoroers ,

.trons é.d. Ee wijAigen, wilt
'wedstrijd of op.de training E

klokken in het" klubgebouw dan
'- vèrvangén.

l'. .Cr 'l," r'.r r-l.: 1.,--r

u
e

magne-
niet-te laat of Ee vroeg voor een
komeh.'Àls we Eoch bezig zijn meE de

s.v.p gelijkuijdig even de baEterijen
, , .'i:, r*l-*

[r,i5] ' - . r- : ide 'ÍedakEle ,-Í,..,,. .*rï À.

,óà LEN9REruE :'3 -



Sle,.E@ Voor teleÍoonnummers: zie de colofon op pag. í

Senioren Kommrs$e
aa

u t 7 s..14,9.8:rlt.' i', ',: ir. ' I i:J '.:1 '

:tr.i:,''

" r)Íi - "- | . v ... .''I' :.

zondaE 19 uaar.t 1995 .,,- : ''
LUGDUNUM 1 :,,IrENS 1. ,.'. 2 , -. 2 -'
BLÀUVI ZWART 2 - LENS 2 .. 2 .'O
LEI{§ 3','y r:}i, -.,:QUICK STEPS 3 

' 
- 1,,. ' :

H,ISH.5 : ,...,, ^,, 
'-LEN§ 

4 . ; .. .' .onbekend " .- ,,.
DUTNDORP -SV 4 ; .LENS 5., ,.. ..5 - 1 :.:
LENS 6,;;.,. rq - GDÀ 6- '. l. -.afgefast. '. \.
LENS 7 - REMO 4 .'.. L2 -.? ,.,..*
LENS 8 - olrvEo 13 . 0 - 1

''-,i- ^ iir .: .r .;, : ' ':' r', - rr

. 1,)

Pr.

i;'Í t I

' .' ,)?,i' ',: 'í ,) . :

w r ri Siiau b p no oha rn r't a .

'' uit

.tl
tl. -.
itdld

' llar'dertlelde': ,. #r**r*0,
VERHUIZERS

.r i. ':

ZinkwerÍ 27 : '
25,H EC Den Hoag
Tel.:070-36631i4
Fax:070-3675393

;' Zoelermeer
Tel.:079-61023i

{

tiid

zondag 26 .paart 19.95,
14 . 00-. ToNEGrDq,l , ,,

.TJENS 2 . ,. ,-.
r-2.00 Dso 4
1.2.00 DUINDORP SV 4

-r.ENS-r. .,.
VRI.]

' r,rus 3 '.' .'''
LENS4..
I,iILHEtMUS 5
TE VIERVE 2
HBS 10
RKSVIVÍ L3

- .rrl; .... :r 
'!ri-

,. vriendscltappel ij k

'."1: : ozg /se I
vriendschaipe
.. ., j082/569
-'- 3053/561'. 4433 / 626
. 44'.t 9 / 6L9

t1 l\ È,

l'' s . naÉi"*buk"
lijk

ï 1 'wlidàn-'iae.'!,iièlÉi .

; -.. Fr - Wolter:s ,:. . .

rÍ

ll :trf
.,

?

1r..00
11- 00
11.00
r:. oo
bij a
14-00

'12.00

I,ENS 5
i,ENS 6
LENS 7
LENS 8

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

'3:*13 ï'":ï'ln 1'*iËffi'"*rïT'.i 1 tiit

dinsdag 28 Baàrt 1995
19.30 LENS o.23. jr...

zondag 2 april !.995
14.00 I.ENS I
10 . 30 vEIrO 2 .
IZ.UU !El',|è J . . .

12.00 GDA 5 .

12. oo cRoMvriET 4 '.
I,ENS 5

11.00 rJENs 7 .. . ..
13 .00 LENS I

, tt_ ., ? ..

OPSTEL
. .IENS'' LENS

LËNS

AF.SCHRTJVEN,,,,,,

r,aírt«wantrÈn o. 2tii'.; -.- -.,
Dhr. P. Bastein. u .i.i§ .;.;

5

donderdaq 30..Eaart 19 95
ià.ió refrs i' -. '.''. -. '] r' Rvc 1
18.30 IJENS 3':'í'-". ,-', QUrCK 4

vt]c 1.

LENS 2':.
RKSVIVÍ 3
LBNS 4
LENS 5 .

r002/52r
3013/s43

1
.,

G

A
iI
n
.l

1:.

TRAININGEN
'lÍ'I i r: .1

L'I.N G b.N

als bekend ve rzamel

StaaEs

vcs I
cRotvlvl, Í ET 6

' 't"'r
. 4445/626
.-: 4so3/649' .' .

tt. a,
n.n

NIET GESELEKTEERDEN: ELKE DONDERDAG 20.
ir , .! 4. i ,a. , r-,r,,.. '.'t -.i ïl'. 'J f, ,.':

soidt dóor dq Èiainer samengesEeld
als vorige week

LoL2 / 521
LOg9./ 621
3061/543
3744 /57:.
3L35/569

én 1.00
À. de G{ooE
Í.,- Heijnen
s. ,de Nennie
Rr Wasserman .
G. DuivesÈeyn
R. VermaaÈ

F. v. Rooden
Boei

W. ,Jorna .
n.

1

1i r - J.' l!'! ir.l-.í4Í:
";- ', ,Ít _.

2

45 uur

iÈ/*s
4 E/m '1

8 uur
teI
teI
Eel
te1
t.e l
Eel

vèór aanyahg bp -

_. ,32 s 15q0 -. '"""'
: 34 61088 j
: 3 9 35 936'
: 079 - 512 005 6
':01891-17943t 3212382
o70 - 39L 24 74

IJENS)

.r-LENS 4
, LENS 5
' ;l,tENS 6

I
a

,-;='r'
,4ryï',

t?LtÍ: \ i)
.. i t-J

b;9.9
sI,EN 7

LENS 8
kontaktpersbon senioren zondag : wim Kour,íenhoven - Tel :

4 - 'qp,lENsREvqF'



L t G G t N G V, A ryyD:e:7TiF;F,Í;F:t*, E,'N iï
' t,' ,. i

JlÈ

ti. ii .?[ r,jr .,r]:1,{ "r. V.j ..,J: 
.,."Jr tF!:

§l.dFiÍr
l::hi.'l
.-107 9 )'31

*r.."-, Ëfr
bli:].:;i s1;"#c

DSO Burg. v. TuyI Sportpatk, zoeEerme t, wíik 22, I
DUINDORP SV HouErust, SporÈIaan, Ee1. 3649488

r,r'!+.1,- i '. r rr i., -.i\:

È

ír',1.,-.. 'th'"' ti..i,.'c

i i,icij. ,f.':
4) tllO;.iq"iii J.",l I trÍr..1 lq;1rit3;13n !l

,!-r. , rt.' I :ilUurr Í,.1+ rsbicibloiltí

fl., 'i r-._,,! _ a,,J:--. - _ _.'_i:\!_ -PO,RTE'N VA.N"DL Z,M L\.btD E R 'i.'r.\Í'LANG§I 'D E.:S
. i,, bgr,r t.. ï ',:'4

-ïÀ:-i tirr --+ '...UITSL'AGEN'-'
hp..'r'1. t "Érri.ii,,*:Oi{ .l'L ?i . .., i

, ir .l .,1{i ^,.i-,+Jie:

.:nrríC 1,,1 x, r tÍi,.i,
lil l rrf,r, j.I;t

,,:?-ri,ir-,lr ;! í r,;
nir;,7r!r 1L'rrV il-

harr.:i ,l
zaterdag 18 daarc
DVC 1
],ENS 2

I,ENS 1 3 - 2
SEMP.ÀITIUS 4 afgelasÈ

i9ri3r ?qll r,., ! í' ,'u., :'.ll I rr. r.i r,lr),a.rt .L\;i ?[ 1,r
)f.È,1.-rí,r'Í:oul.jle? :.1í1i I .ti i.1,.;-i.,,... .r!. ttA, ,h, ,q,

1g

WEDSTRIJDPROGRA
+.' .è r .i,i:/,- .tCLri-

:tvliiiAlir)v i ill .'r, ;

le, ,si,il.J ,',,1
, !J,

CT,

stríidlooulenr., .

' 1, ll,i(/or, ,.t ,i

!. trr..r ei.all l,tjr. i

J:1" iftj.!.'11 :i:!3 Ji4
vetd

i',9ri ,11] ,ii !
riid thuis - .iít

zaÈerdag 25 raart 1995
GDS 114 .30 LENS 1

12 .30 ],ENS 2 r.!.,,!;:l{, H3,§V ? (.,j :} i.-À ;lií
dlnsdag 28 .inaeFt 1995 ,.:,r.li ,1r Ír.
18.30 HTSV.2 - . .'; IJENS 2'. È- rlil\r 10 1 olo liÈi'r'Í rlji ír Èióhk :e. .1.r1t11b-. -"-4j)te

1013/006
11034 1012',r ;. '.

oll / 0L2

R.B.M
c. J.,,

. Plante
Demmer

1
3

..,,,./r | ,,,
zaÈerdag I ap
14 .00 cRol"ÍvlI
14 . 45 SEV 5l'j

rtl 1995 ''
ET 1 ' -'

r' .t-_ -ï, '

I,ENS 1
I,ENS 2

U.. Geenemans
R. E. Hafr,,

dínEdag 28' iíaàrt 19 95
18.30 HTSV 2 '{.

10287006;.
a054 / O1-2 - .

pij àlggltele afkeuring om 11.OO uuÍ
:ldit.geldt ook vooÍ het 2e team!)

1,.
rl,
,1."

ii'",l

,r..1 . Pronk_
4.1

ill.'i

rt,. ., 
r

I,ENS 2

..Í_jiAFSCHRIJVEN LENS 1: P. Krol 3i35507 :r i:ir
LENS 2: B. v. d. land, tel . 01718 - !34523'

r

ALIGGIN.G ..V A"N.. D E .T E.R R E I N E'N.

DedemsvaarEweg, te1 . (Q

:
I

HTSV :. ErasmuËweg t.o. 7742\ 966LL .

..t . e.
"i. {-;,1

ci I I

SEN'IORE'N ZA'ALu

UITSLAGEN

ZAALPROGRAMMA

I

Eaandag 20 EaarE 1995
LENS 2 - GR.ROOD'93

Urli"tl. n. n.b
. n.n.b

!i ",:. '-1

-,..", QUTNTUS 4. r. . IJENS 1 i

((
, l, . r.

tiicl ' 'lhuis r, tl uit ' ": '' i' klasse àal I | :,t. -. sàheidsrdchtardatum

OP HET MOMENT VAN TER PERS,g'oÀaru vAN DEZE REVUE

NOG NIET BEKEND .
,.

i.,,/ :,\,, j _ ; i.,r,,i:.,ï WAS.HET PROGRAMM4'

'a"'ieaóÀwug -''s -

hiíi

.111';\ri ng,f, -iL

tÍainen

t.

i.



tu @ vnirr HEr l.ieoe ornorur ,. ,Í 'J !. r * ilrÍ i.l

ALGEMEEN KONTAKTPEHSOON en

HooÍdleider A/B jeugd: p"rr ,"n O"n Steen, Chopinstraat 103' 2551 SV Den Haag' tel' 397'01'54

HooÍdr"i{% v E-i.9y99', Ruud Vereecken

- tbretón's91jj+Hoofdleiderr": iC-ieugd: AÍnold'van der,'-Donck rlil § .6s'J 'q' --c ..i,)+: . i - '-- teleÍoon- r-.-: ,, :' .

HooÍdléiàe!',-' D-jeugd: Edwin K
l,il;j '\.- telefoon
t, )

-------:..i..:j.. .-...........-.------- r-"::__" "
"i ettiàiia'n ii,ààï ae *east,iia"n,

397.65.32 - -"
uik Hooídleider F-ieugd: HarrY ter Linden

telefoono361 .6,1.^43 . , ,367.73.00 :t!ri{ i; B,r -r(J. is l, r

i zo §nel mogelijk, doch uiterli.ik de avond voor de wedstrild, tussen 18.0o en 1 9'oo uur, bii de delbetÍef-

fende hoofdleideÍ' In uiterste nood nog op de dag van de wedstriid op LENS, teleÍoon 366.13.14

(zaterdags vanaÍ 8.oo uur en doordeweeks t 30 minuten, en n iet e e d e r, voorde.rzameLtijd-)iFer(tïiisiï t i:r
AÍbellen tÍaininqen: t 45 minuten voor aanvang van de training , alleen op LENS, telefoon 366.13.t4

viàoentorobleni6À':' iiëi iiilèèi'ste.iriitàntie:de h-öbfdleider.opl tir' ,.*-:.:'...È .t:i-t

WED§TRIJDPRO.GRAMMA A.B-C.D.E èN F JEUGD

z5
25
25
25
25
25
25
25
25

,<
25

?5

.A 1
B1
B2
C1
c2
c3
D1
D2
D3
D4

Ë2
E3

-E 4
E5
E6
E7
E8
F1
F2
F3
F4
F5

25 mrE
25 mrt
25 mrf,
25 mrL
25 mrt
25 mrt
25 mrt
25 mrt

14.00 HMSH A1 (vr)
,11t-'O O r..;.Gravenzande sv -B1
14.3O', Wilhelmus b1 . .

12.30 DSO CI
11.00 RVC1§2'' j-'. r;..- ...ri1

ia -:o Yies 1"11''iÈfi . +" 1i

09.30 viE. DelfE c2 (vr)
09.30 BMT DI
09.30: Scheveningen D3 .

10.00 vredenburch M1
11 .OO HBs D-eIftal(vr)
.09.30 HBS E1 . 

(vr)
14.45 osc E1 :
14,45 Laakkwartier E3
09.30 HBS E3 (vr)
10-00 DWo E5
13. OO SV',3s E3
13.00 HBS E8
09.30 ZoeEermeer F1 . .

09.30 Quick F4
11.15 vi t.esse De1ft F5
11.15 HBS F6

-09,..30 . .,199. 
p9 (vr) 

_.- ..

uit. BeresEeinlaan ,., .

Ehuis .v L .' -

EhuÍs' v3..
thuis . .v L ... :

^r Lrru-15...-n,uiÈ, r.rr,..," sp,- pdrk po1ànen
lï ïiÉx :{,1i." {.rMel i,si sEokelaan

uir Tandhof- z/Derft
Ehuis V 1 .. r,:
t.huis .v 3 .
uit vredenburchweg

r.3 .00 (rrMSH)
10:ïor. ?. ''' '

14.OOr
11- 30
10. r.5
12.00 (auto)
13 .30
08.15 (auEo)
08 .45 .. r:r1,.r,r. ..,
08.45..
09.00 (auEo)
10.00 (auEo) i ..
o's.tro '(autci) ' '

2
2-
ergsËlaaii I''.

14.15
r.4.15
o8.bo)Jl(àdto), ' r

( auEo)

12 .30
09.00
09 .00
L0.45
10 .45
qQ."39t caYEg)

',Ír ?'§

Fr 
-.1 'i'

mrE
mrt
mrt
mrt
mrt
mrl
mrt
mIE
mrE
mrt
mrt
mrt
mrt
mrE.
mrE
mrE.

.l
uiE DaaI en Bergselaan . '.'ult..- -. DaaI en Bergselaaà '

thuis
thui§
ui!
uit

thu iÈ
thuis
t.hu i s
thuis
Ehuis
Èhuis
uiE

_... .,.-v
t ï. \ baal-leh B

08 .45
12.30

f*
Daal en Bergselaan "'.

B t,J'z.O

,.IL§ 25 maart:
d. Sueen

rrl

NDERHEDEN: 'd.".;: ' ,'jrsi'i
a . - .t _.

aanwezig van de j eugdkommissie op zaEerdag
À. v-d. Donck, H. Eer Linden en P. v.

op 1april moet de kontribuEie bec.aald zijn 'l i..'í,',.Ëi f. f fl r.'rí,1

r." ,.- ...*'.9,, KEEPERS OPGELET : volgende week vervallen àlLE keepersErainingen

- opsteltingen a1s bekend met uiEzondering van I

i:il8 Ë; 1rl";:i3:í1Ísi'r"'È''.83fl3ËT'"1.{r 111 i*,i' :-'::{.,.:"'". !:r11"'!..'
LENS C4 zonder G- Ííesterhout '

LENS D2 zonder.'-. .. P.v.Gils maar-als-Jeider M.- Kipp
iENé Et zonodr x- r À.Èverts, À. RàiEàà!Ínghl (géschorsE wegens niet opkomen)
LENS F4 zonder S. Cadeau

0
0
0
0
0
0

-' 6 - " !:.;1._Ery:Í1E_vu 
E'



A F G;E,K E U R T ????
1,, ,: .5.

Er tvrl l t elacht gwéér'mogen de' spelers va vÀNÀF 08.00 urrr .(nieÈ de!,
anqers .

t er'nie
hee"q

I
wanE dan weEen wrl echt nog niet.s) naar LENS bellen (3661314 ) e.n n-erge43l 'of "

MoeE je VOOR 08; oo uuï verzamelen dan zi t shun.wedsc

verzamele s' bellenj Verzamel je echEer, pe
die. ypgR

s. NÀ
09.00.ruut moeten,.
ti i'. o o 'uur -* 2'ig '63'n ii1 't'.. Dé.; spelers van
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naf
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08

aIi
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' .ze zíen
qet.ooïd"b
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s meE bij zich: sporEkl

teleÈexE u iczéiidÉ I - moeE "je *s1 q\rgn :geduld heE

Er is ' voor het verne-mèh' vàh, de officièLe taf
heid afge lasE ingente lefoon

i er C/m ci nog Len. möge ]ijk

ití.lq r;br. ,_. :iuÍ:,»r-it : "Í
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ScHAD.UWP GRAMM

Bll alqehele afkeuring werkèn. we" deze week een- lEernaEief r programma àf . 9Je verwachten
À],LE spe
schoenen, Er. zijn_ ve!q -alternaEieven denkbaar z

Kwiek Sport in 'de ' zóà1 àf teen voo E 
.-en '-Fl' of toch ergens een

Is woetba
t.ra ngsp

l Ien in het zuiderpark, op
ini

heÈ strand, verhard op
wesErijd spelen oP het
komen hoor !l!!
àÀNvqNGl'"; 
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hee I
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weld of op het kunsEgras Gewoon overal rekening mee houden en
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en gaat InfoEhuis ook
vanaf heden weer veeL
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De uirslagen en ook de Ët;ioË; ïàri1ae.-sfaria"afd'èrft:aIlen, byzonderheden en

qelukkig,cus ook r inne.nrà5_r"réài'-àà arterrringuh ,óói'ae ieniàren en de e,s en c-jeugd.

iiik er maar.vasE.."n" ,,x*È.Ëi?ioIirààri-àu" iiec meer bellen naar LENS maar wef gewoon

-rà., ,anDen riaàr Infothuis.' " l'í, :::' . I . ..-'-, : :

^. .^.. .. ... . ,.. i,.. r. r. .; ..n ,,1 íl!-,.-, ..: ..,

TRAt.N";.ic *.Fiq;i?§!-rii'rhe1a;; iri:lcaé'u"iio: de ]aarsue *èken'=e'e..'geiins ts: '

zijn. Reden voor ons o*.he'ïruirring t" =ropip".i met ingang' van deze week. De jongens dié

wel kwamen rrainen .n or!-, ilil-ËórËnàiu.t göèa g.àio"gén ;tjnlwordàn !ql,u,-dg19'lT?,,t .:"'1. , ,,
"ii"i.àLiàr. Maak hier gebruik van'
"'---,'r:;..,.- -. 'i"1 .'-;.- .i r . : .- ,, :1 i,r ij
RHSJES'EINDE SEIZOIN-;,>>;>,vle1geÈeld vier personàn hebben gereageèrd. op.de vraag om '

tebecalen voor de ,"r=;"= ,an'ci,oí,sr en'e2. ioch moeten wij zeer binne+korE dé ee.rsEe,

ààiËàtàii."g"" doen. xom àp àuaeri maak snel de eersÈe termi1n van Í 50'- over op

oirorekéninq ZOr:gz t:r,.'iï É: i.à. Àtëen,-reisjes vóèt'bàI in Den. Haag' KonEant' beEalen

:i';ffi';;;".;;:- - i'"- r:; (íi r'r''t ''"1r r;

KLUBGEBOUWGESLOTE
vanaf 18.30 uur gesloEen voo
ktubgebouw. Wij verzoeken ie
su*óón ao", *aàr na 

"f].:P..?

/V..>>>>>>"op Eaandag.2? tsaart is heE' klubg
.{àe lpusi'eàen en àÉ"ouoèid'i..il'm. een ver
dereen om hier rekening mee te houden. De

èzerene keei maàr direkE ndar. huis. '.
i' ;

ebour{ van LENS
gadering in ong
ErainÍngen gaan
. ,,i_: : : .,

't"'.r
:.:ii j".r iji

i !' - -i 
" 

'-'

g)LENSfevlle >>>>>> traditi?setrouw, .,1t-::!.itrr.i-. -r", de (iOn
..; b,achten wii, in sa-menwerking met de Jeugdkom,?t,ssie,
,'.' het einde vàtn etí seizoen het blad JOÍrIG-LEIVS uiÍ.

aan

' i Dit iaar witten wii'komen tot een specia,e editie van.het
ktunir6,d waarin, iaast bijdngen vàn leiders, traineÍs, JI1KO en detden, ook
Íuimte is voor ALLE írommissies.

'-,"''' j)i"riii ve,zöeiii.wii àe xónmissiet"aen'à,i'éèà liliilti9$.e.rt§)sn': rl'r :t:""i'J"'
-i.)-,Tooriit'tik)1e.teíerén aan dit bla_d.: u kunt u verhaat kwiit bii de redaktie oi ..
',' déplsni6Tsi in dé.gtoene.bÍigvenbus achterin het Rlubgebouw. Voor een iuisle'

r ,".. .rsr€íle yerwerking 
"éàoék.aà 

Wii u, inaien,mogetiik, uw biidrage oP ee1.tloppy '
' ,, adn te leveren (wp 4.2/5:0/5.1.of in ascii). i

Dit btad sÍond Doordevol wetenswaardigheden hoe'het
jeugdseizoen was .verlopen en eei vooruitblik naar het
volgende seizoen.
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I
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adfepal« voormaitinssemak

Computercentrum
' - ill ,:-. a.

Fotokopieservice

Kerketuinenweg 6
2544 CW Den Haag

Tel. (070)3590707
Fax (070)32951 68

Uw vertrouwde adres in Den Haag en omgeving
voor het volledig veÍwerken van uw mailingen.

'i.-'íiir.
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' t:' zeÈten .
rijden (D1 

-.e
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r lukÈd diE:
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I
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leride'koppi es in de kleedkamer, een
tj ér'wciénsdag na de trainirià,, wanÈ daE.t

]-s we1 verdiend.
HBS .vèrloor en is ged deerd.r''vELo

IN
om

egra'kan
víon en heeft nog een kleine s. Het.

ï'r"
t nu VEIJO of L

zaterdag 1 april., is een -overwinning
een EhuiswedsEri jd Eegen HBS voldoende
de 1de plek Ee bèreikenJ ;; 't

Eivs. ''.'r't -'

iÈ'

C1 BI,IiIFT ERÍN'GEI,OVENI ! t

:.!. -

i "' (tr I *inn"rrr ià àor. reur r ) i É' ' -:

'-- - 'Toen ]JENS zaEerdag-L4 januari met 5-
o bij ÀDo,vèÍIoor, voden de meesEe LENsers.:
àai óe titsràg''vëe1 te hoog was.'vdoral .. .
dankzii blunders was ÀDo aan de belangrij- .
ke eeréEe'cióats qekomën.'Een week later' '. ;
rierraste cí met ééri 1'-1'rustst.and kampioeri .;

Rvc werd qèwonnen- - - .-'
., oÈnÍèuro *as oné vóèebal 'best. aardig, '- en de inièc ruim voldoeàde, maar de punten '

waren zoaié. ào vaak dit'seizoen weer- rioor l

de tegenst.ander:...r
- -Bij vEl,o, bök een kandidaat om.te-',: ':

d.egraderén, speelden.we gelijk. Cr treèr§te.i
de eersEe.helft, në de pauze was vELo -r..
voorai- fyéiek sEerkgr. Èe trainen pittig,i 'i

soms echt zwaar, em: te .z€rgeD dat $re toch , -ieens zuI len-.-rvinnen . - De spelers bIi jven ..t;. .' i
geloven-'ln..hrrn mogeÈÍjkbeden en kansen; -.1,..
eegen vCS en D!{O waren we grate de}en van
de wedsErijd s.Eerker maar we verlorengEyee,
keer meE 3-1.

Eindelijk kwam,,zaterdag Èegen f 'ri
vITESSE,,,DEI:ET de b.elontrng voor heE, 9qgr..l.r^..,
zet.t.en; EEN . OVERWINNING ! C1 knokte loor 1;,i-
.elke grasspriets. won due.Is, $aakte sIim.' ,. -,
gebruik van.'de sEorm die dwars over,het .-,..
veld sEond, en Dénnis en SedaE maakEen:§e..:.7
dcelpunEen.È ,{' , ---:{:l

Door over het hele veld de tegen-

PRED
t.,-

..,1._. -l

.VELO C2 LENS C2 (1 0)

op J,ENS.geen voetbal, dus da eerpak j
maar een exEra uiEwedstrij d r'l . Op naar

n
b

wàteringen.dus en eens kijken hoe.c2 het
er van af iou brengen. Nou,' daE'viel niet
mee. Toegègeven, ook hier was de wind eén
lasuig<i Èegenstander,' maar Í,ENs c2 had' '.
echEer de meesEe probleiiren meE zícll.zelf. '

| . tn plaacs van o,ver Ee 'sËe1en lekker
blllven prngeJen.
tr I - fn plaaEs van elkaar Ee sueunen op
elkaar gaan lopen mopperen. In pl-aats van
de' kans_enite benuEten gaan lopen 'zeuren
Eegen de scheidsrechEer.--i*' ;;.;'Ë;iËir.-íË-èèr,e',iéi" *"J'"i,.
al'leen..daerdoor verforen ju1.1ie onnodig
vah een echt. zwakker VELO..' ..

'2àndà troor. Todn-dè sèheids reétrtbi
te vróeg af floot kreeg hÍj lgeen eens, de
kans om dit Èe herstellen. De reakties van
eeh ààntar LENsspeler§

'hij;er geen zin meer i
I Eigen schuld M.

meerrzo hoor. De IoI E
wef willen voeE
manièr'echt. af
leugdkommassre

, zaEerdag
ders kan hoor.

| .i.ii j
PÀUI,.v.d. STEEN

srander onmiddel li jkr aan. te pakken wefd!
v.D. nauwetliks ge.vaarlljk en verder dan dp-de wlgende pagina.vinden jullie het tout-

ba1len
en oo!.
vinden
Iaten z

waren ,zo- heftig dat
n had.

DÍE -kan echt -nieE.
i j' dé, siielers did ,. "g?aq ef rop deze. . ;
de .Ieider en de
aii' 'niet leuk . ..-- - r
ien dat het ook an-

il -: i'rt i

een vèirie Iende gelijkmaker kwamen ,ze,:4ieE.j,]
ï,r,ir:í-r .Na i6.:ininuEen 'blessureÈijd klvam hee ?i.;i
IaàtèEei f.L,Íit. j e van -de 

. scheidsrechtser als;;;
een driedubbefe overwinning (op onszelf:' F -.L

op VITESSE ènJoÉ ,HBS) : 
ti:rn'-l:r.i--.r

noo,-

I

oveÍzlcht van iíit' seizoeni,
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a

l' L:! i.r tti'.h):-i -l
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' r:.í:Ít t

.1 " r:..
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Het heefE. lang
gedui:rd, maar -
'nu 'komen-Zé er.,;-
aan die LENS -,'
voètbatdagen. "'

., : ,. v"l
' Na'à11èi'afge- ' ''

. lastingen speelt
'ons vlaggenschip'

'' een ."feeks ' tHuts -
_ wedsErijden en' ,.
iedereen is er

'klaai vàor. .)
i' :'1. .i '
De vlaggen zijn '
gewassen en ge-
'sE.reken ien:kurÍl''

, jnen ,in de masten
gehesen worden.
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'ààirvang 1!:00, urrr

.-Í i.rg';1-.:,.r1! 6 i 1, s

de man Ee brenge_n. ' ,'.. i,. - 
.,:' : :

Een grandioze loEerij, de speLer van
de ieek èJ naEuurlijk deJ voorwedsLfijd
Vqn onze jeugd. l,: h::. .. ..

l ): rr-i'FJ I ,. . , ,.' ' ''."

Àh.mg!Lg!4sEg
P.t &.ír
Rolanlsrd.,n 48

2582 CI'l 0.n Hlrg

'..ïeL 10701 303 54 18

SEKo ielrrlnhàl :

§tEg!ri!4le!![g!s
G. (,mran![

\i;:.i lc, {or7lsti'!ztl+ .ii$,
§!oNllEzÀ!!!
D. Clut vrn 100 :

J. v.d. Lubtr ToL: 1070 323 35 25

§E[ioÍel rord,! ,

Siiiorro uslvortbsl

Uir. l(ouwr lver
TeL 1070).301 24 74

SeniqÍoo Z.ladrg .

J.C. Hrin

Iol.: (070 3n7 g0 87

J.G. Cohr ;i!,..i. 1,.

Td: {070} 304 l0 74 '

SEh.lrb i i- l:'-l
EEïËni ,. , ,,,.r
ÍoL 1070) 383 54 .10,

r- I r' 'í.r I

1o Psifliadma6íaa :

G.J. wn d!Í lftii ' --
T6I: l0l748l 'l8ug r

:

:''.
. 0v0rD :

" ' JIl. vao dr
I 1 Àí. dr Groot

fteÍ ra., iozgt zgzlas '1"
Tsl.: 1070)'328 lE E0

J!re-i ieusd!Ídsh0
PJ.M. t !n dE[ §ée[
ïeL 1070 307 0l 54

redlttie :

A.C.J. Mltmbug (sohet!íisrll

TlL {0r0 321 32 85

c.J. Àlfhg ;ia . . .;:
TeL 1070 389 08.75 ;", , r r

BAnl(o: B.r XoBnhtio
ifl l. vln d.I 8!l! '
Td.: (0701 325 8s 74

- :aa.

Evonemgntan ko ml$io

vta!1rtro

nÀr tns
P. Bos

Tpl.: {0701 308 03 0i
H. vlh Hat*an

' TaL:'(070) 8l 32 3l

.r.. i.
...:.,:r ri

!.t

..t '1r

BE.SIUURr sAtrlEIs'TEt'Lt G .t-'

vooriír; : Lid : -

&.!s!iu49r!!-: r.;
t. Vorar ' '

TrL l0i0 307,08 30

IEBBEI .n íIUSGES(IUW .

" H,[oolohln 800 . 4 ,,

Td: {070 360 13 14 |

'l u.;.:
- a {.. W.Jlr. H.&lar , ,. -- 1 ,

- Id.: l0r0l 340 10 08.-- - .'i{, .. 
"r -'iid: ,.- ,t-

. 
-P.l.Àt 

vrn drn Sto.n 
-'-':':t

' rrL ioiol 3g7 01 E4 ' í - '
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(O INIBUIIE SEIAI.IIG
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vAN DÈ hÉbnxrun
I*ver uw kopll v6ór maandag ln :

-Rerlaktiebrieveubrs,klubgébouw t

- Eàgelolaan 981, 25t14 GG Den Hlag I -

- Fax : (1170) 367. g8 62 (tot maanÍlag 17.fl) uur)

wil"lsl'sqn t-"1 -. ."r"*c"*Td Eorylïk !:

\- Ii

,-! i"iíilri:iurp u,rrwnrrmaru *'oru : ;:,1;
mamdsg 2{1.00 uur in hÉ klubgebourv ''
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'ait 
a1les zijn er hatuurlÍjk.vee1 andere wedsÉrijden ilie ' heÈ ' aanschouwen meer

àan ,ààià ,ii". , .:-.1. -i. "À"í ''
. .;- ,

We verwachten dan ook veel supportere om ons ."."1È è., ànàère' étrf fattèn 'Le' steunen ' 
''-:

HeE ,,ENgcircus gaaE weer draaien ! M

De redaktie is er ktaar vooi en u ?????

uw redakÈie

' \ "'! : iiiiiii uit de hestuurskamer
^r.^I

TREKKTNG LOTERTJ UTTGESTELD VAN DONDERDAG NAAR ZONDAG >>>>" in ÈesensÈel-

ling tot heE In de Í,ENsrevue van vorige {week gePubliceerde berichE, vindE de trekking
,à"-aÀ-ioCèrii niet plaa|à-i., à" .rst-rrin t,sN§-ivc op donderdag-maat 2:Ë!-+9tr99'Z
u"iif-t"-àè iíst van'ae ,éa"ÉtijA ietls tegen vuc. De- verkochEe logen van de onlangs
àiGË""ïaI-r"à"itiío """-iÈwi i-riitt art íiteraard nos-seldis'.ry! Y9I9?" zaterdas en

;6fià;;-;G róien vérkocrrg.. De hoofóprijzen zijn digmaàr van huishoudel.ijke aard:
magnerron, koff iezetapparaaE en mixèr , 

- Daarnaàst zijn er.nog een grooU aanEal kleinère
;;ít;;;-;.. .àè oyeastriidbar. Tot.ale waaÍde van de prijzeí 18 maar liefst'
íË"igtai,r.,à"4Ëia tó"ro"rr'í Behalve kans'op één of meei prijzen, sEeunt u door het. kopen
van de toten ookluw 'cluppie': Doen dual

BESTIruR

ËËl.ror-.rrrr,rornisltor!rr,'**tn' :'; . ' 
'

ll,n::,ï:o:;,ïil,l3l,'1,t.''l.oïilËï"íïl BË'8!,i'Jisil.flilïilïlïrii]l:,'
oohaten aan hoogtepuntóii:ón àieptepunten rín IËÍ§ i. Het gaat dan meestal

om kampioenschappen, i.lróïili-Ën-tógruOaiïËsl-ijó Ëetiot<kón spelers' t! '

trainei^s, beseleiders:'il;;;Ëeiï';;; b;;í';;iróà'í-ói'-i'ppor|ers uit die

ri..id herinneren z.ich'i.Ï;;i:iïj[";;["Ër;-Ëï;rinó-r.r-ài. bvenementen in de

LENS-historie. oe rrisïËrïË' Ë"Ïiei-;eËi r.iÀui aii aie persoonlijke

herinnerinsen oor *.Ëi".àit'i'óiàà" ópgtntàlà uii at bàslotenheid van de '
gr:i jze ceilen,. of pf ilOóàfiàn:' Daaro,n éen vriende'liike oproep om die

herjnnerinqen op ,.n,ïii-ïè itéii.n..n^.,n.óuïàó rràtt.eh tei beschikk.ing te

I;;iïË;'(iiönËs"ritttraaï ?2, 256s Mz Den Haas)' -
Er.is nos een reden àir'àà trip-ràr, a..t.u"n-èí'oud-1edqn i1 !e roepen.":Het

LENS-archief r.t ouoË"'iÏi"öitött-ï*'-ae-r-Éíis-ievue seeft niet-altjid een

komoteet beetd van ritiÏàbËrl"iàngliisten-én elftallsamenstellins' Daarom

rtuoràt een dr.insend #ft;';;à.;;";ó'iÉN§-e;ï àn ouo.lrnsers om te helpen

ook deze sesevens ,iÏ';;l H:;ïil;";ïd-lip iL-aiöpàn en aan Guido Halleen ter

beschikking te ste I len.
Éói-qaii vóoral om de volgende seizoenen:
ïöào:ïï't7il-iöss:5+,.'lnóïijii;-*.àiiijjoa.taenujtslagen;.j
àiii"tsa*'"nstelling; ' r-- ':

Ígot-oz t/m 1965-66: rangliist; ' ,,-^- ^- .,:+-.r..ra'.

iÍgi,ïS lin lÍll,ili ;lÍAlli:t; i:i;tilililil,'l'ïlïllËflï'' , r:. i
elftal samenstel I i ng. '

t;
kj

beetjes informatie helPen' Aarze
oersoónlijke belevenissen priJs t
voorbaat zeer bedankt

I niet oin elke nuttigè'informatie..en
à öàvÀn.''Hàmóns uw ilbiler:ende LENS

1A1
, ,,oo

bi
- 2 - ae. Erusnevut'



't Lri BAR NTEUWS .:_
, \t'"' I

kont akEpersonen r
:',,- -'i- -.

zaÈerdaE. : MarEine vereecken'ea-itnoàsren
zaEerdag 1 apri-L (geen gè.li.rtje),

g & André KfoI
zondag : Inge.van deq^Serg-_ *r '.

BARROOSTER,
zondag 2 april

algeEeeD - : Inge van der Ber

' t' Í,I!,.r.r -
opènen l. -.'- I
09 .00 uur -'

. ." Joop de d'.
Marjan Houtman,

Àstrid Eer linden
Jan IJamers en Rina

lran LameÍs

9Penen
L3.00 uur Àchmed

.....,
I.4 .00 - 16 .30 uur
IrE? OP! eraag bíj
na afToop:
bluiten

'r'.lnus en doop ..
, Rein, Peter, eí EI,

-: Tlny Pronk .

. . Coby en cerry
springen in de rust en

Àchmed en Rein
n.n.

i's middags
sluit.en

Henk,

-. BÀXIíEDEICERTERSÀVOIID : oÉ vriidaq 31 niaart" wo
gehouden. Er zal instructle worden gegeven in
omgaan met de nieuwe kasregigt.ers.

Tevens is dit een verrass ingsavond.

Ju. uuru u'ono

l"t 
"'*"" *'

Àanvang van deze awond is om 20.00 uur en is al.]een toegankelijk '
voor de barmedeserkers; zij hebben een uitnodiging ontvangen..

Indien u deze nleÈ.,ontvangen heefE neem dan gerust even kontakE öp... .i 
_ 
'' '' ;.'' 1,. i- ,FOUT.TE : in de yofige: IJENSrevue ia vergeten heE barroosEer in Ee

o:

;.r.L;\ "' 
- f"[i

meE Inge .v, d .

.' Í -
nillen. Maar

.Berg.

gelukkig waren alLe medeÍrerkers Eelefonisch op de hoogte gesteld, zodaE er niemand is
omgekomen van honger en dorst..

KLAVERJAS/J O KEREN J,,,,,, op vri j oasj' i+ "iiààtt '*sa'à:$ ' ,u "'' 
:

klaverj as/jokeravon
... (4 jokeraars,en 4 k
'" Deze avond zou de a

en. Ondanks de tegenvallende opkomsEdsé
lavd

I

I

b,e

waren de sEerksEe zowel
I

UITSLÀG

jast.afels) was heE best wel gezellig.,
worden van de familié v.d. Berg. Zijbij her joke.ren als,her. -*rr:*.i:""":. 

,

te'!
2e

,Jan Ham & Jos Witting

JOKEREN
Ina v.d. Berg
Nang Coret

KIÀVER.]ÀS SEN
v.d. Berg - v.d. Berg
Heidel - Kaffa

:'),,
5400 pnE , .

5329 pnt
poedel Suzanne Kouwenhoven 3e Leder - Niamat .4?71 pnÉ.

Aangezien er ook leuke prijzen op de prijzentul"t 
"torra"rr,, 

was de loEerij oot Jpur*"na.
Wie zou er meÈ de grote knuffeldieren vandoor §aan ? Àt met.al was het best wel een
gezelllge avond. Noteert u vast in uw agenda daE de voorlopig laatsEe awond op.vrtjdag
7 aprll is.

I| ,,.:SPORTSIGNAAL lS TERU G rr,rr, " sports ignaaIn.,. het bekende prograryla-van
de Iokale ofluroepzender in Den Haag verzorgde jarenlang heE sportprogramma op de
zaterdag- en zondagmiddag. Tevens was er op Eo date informaEie te verkrijgen yia -'
Ee1eÈekst.. Helaas kwam ter meE heE verdwijnen van LOKÀTEL. hler een einde aan, diE tou
groot verdriet ,van menlg sportminded hagenaar. I '.:

I

Sinds afgelopen weekend is 'sporEsignaal" weer Eerug en Ee.raadplegen op INFoTHUIS ei.r
vrel op teleÈekst van deze kabeler<ploiEant . . SpoÍitnieuvrs is op te roepen vanaf blz 640 en
heE voetbal .(uiEslagen,.en sLanden) .vanaf b1z 512. ÀfSe1asEingen vindE u op bl-z 699.

t'
vanaf 1 augustus starEen ook weer de ( radio) prqgramma' s meÈ live-fliEsen. LlEslagen en
int.erviews te beluistseren via de eEherfrequenÈie 105,2 FM en op uw TV a1s achtergrond-
geluid van INFOTHUIS kabelkranE. 

| , .,.

voor uvJ berichEen is rsport,signaaltr vanaf heden ook bereikbaar via Eetefoon/faxnummer
2505 CD Den Haag.(070)3977930 of via posEadres : PosEbus 52!.54,

'de LENSREVaTE - 3 -
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S(eIÍ@ Vooi teleÍoonnummeÍs: zie de coloÍon op pag, 1

senroren Kommissie
ZONDAGSENIOREN
UITSLAGEN VonderVelde

tVeentje
/b.
EUftNKEilDE
VERHTZERS

Zinkwer! 27
2544 EC Den Haag
Tel.: 070-3663134
Fax: 07G367539i

Zoelermeer
;. . Tel,: 079-610.233

eE. Gesproken za! worden over de gang van
van 'Jaap Schipper ontvingen. Ben kopie van

aív le,b

zoDdag 25 eaart 19 95
Helaas is er in de nacht van zaterdag op
zondag best we] veel wat,er gevallen,
zodat ook op IrBNS de wedst.rijden geen .
doorgang konden vinden. Toch zijn er .i
enkele wedsCri jden doorgegaan :

TONEGIDO
I,ENS 2
DSO 4
DUINDORP
IENS 5
LENS 6
IJENS 7
I,ENS 8 .

1-

sv4 -

I,ENS 1
VR] iI
LENS 3
LENS 4
WIIJHEIJMUS 5
TE WERVE 2
HBS 10
RKSVM 13

2 2

4 -0
.afgelasE
.afgelast.
.afgelasL
.afgelast.
;afgelast

B|EENKOMST VOOR DE Spf/,gïi VAN'LENS 8 ,,,," arle sper.r" van r,ENs 8 worden
Iangs deze weg uiEgenodigd voor een bijeenkoms! oD zondaq 2 aDril à;. s. orh 11.45 uur
wóór aanvang van hun $redgÈrijd tegen Cromvli
zaken binnen, het elft.al en een brÍef dle wij
de brief zaL ter plekke worden overhandigd.

BESTTTUR/SEKO

WEDSTRIJDPROGRAMMA

tid thuis uit wedstriid/ooulenr veld

dolalerdag 30 naart 1995
18 . tro Í,ENS 1 .
18 .30 TJENS 3

t-
zondag 2 aprtl 19 95
14.00 IrENS 1 . .
10 .30 VElO 2 .
12 . 00 Í,ENS 3 ',

r.2.00 GDA s . .
12.00 CROI'{VIIET 4

,. ]JENS 6
11. 00 LENS 7
13 .00 ]JENS I
bij algehgle afkeurÍng r
14.00 oLrvEo 1 ..
12.00 oIJrvEo 1 ...
dtnEdag 4 aprll 1995
18.30 IJENS 1 .

zonttrag 9 april 19 95
14.00
10.30

IJENS 1
IJENS 2
LENS 3
LENS 4
],ENS 5

RVC 1
OUICK 4

wc1
]JENS 2 .
RKSWÍ 3
I,ENS 4 . .
I.ENS 5 : ]
vri j
vcs I
CROMVIJIET 6

I,TIIJHEI'MUS 1
TONEGIDO 2 .
vrij
WIIJHEIJMUS 6 .
TR,IOMPH 2 .
SCHEVENINGEN 4
I.ENS 7 .
IJENS 8

Lo02/52L
3o13/s43

:-072 /52!
L099/62:-
306r/543
3L44/s7t
3t35/569

4445/ 626
4s03 / 649

wriendschappeli
.vriendschappel i

HC CUP

L0!2 /521
1099/627

. W. Àan de Wíe1

. Fr. Wolters
1.

1

1

2-
213

n.n.
n. n.

],ENS 6

3143/571 -.

3133/s69
3096/567
4442/626
4500/649

G.F. van Rooden " ',
À. Boei
u . ul. Jorna
n, n.
.T. St,aaEà

H.B. MarÈin
J. Pennings

IJENS
IENS

DHt 1

1
2

k
kIl

. - ,J, OosEerlaken r1

1
1

11,00
11;00
13.00
10.00
10.00

ORÀNJEPLETN 2
WIPPOLDER 10

n.n
n.n
c.,J
n.n
n.n

douderdag 12 aprÍI 19 95
18.30 rrENS 7 . . . .

-4-'aeLeusnevus

TÀC', 90 7 . 4380/626 n.n

KorEekaas,Jr



traaDdag 17 aprl1 19 95
1.0 . OO ICÀSSENÀÀR 5

O HMSH 4
0 vEr,o 18
.. ïÍ.1

R.R
P.R
n.n

11.0
11,^n
.i

4t.

'ï
Paaadagr)

IJENS 4
IJENS 5
I,ENS 8

LENS 7
I,ENS 8

3084 /57L
3 08 0/s6 9
444L/649

Ogier
Willems.

TfrAININGEN NIET GESELEKTEERDEN: ELKE DONDERDAG 2o.tt5 uur

OPSTELLINGEN " l i-

I,ENS
'IJENS
IJENS

/n3
/m't

als bekend - (verzamelen ]. OO uur vöèr aanvang op LrENS)

wordE door de trainer samengesteld
als vorige week

IJENS 4
LENS 5
IENS 5

AFSCHRIJVÈN À. dè crooÈ
w. Heljnen
S. dè Nennie
R. I{asserinan
G. ,DulvesÈeyn
R. VeimaaÈ

Eel :3251550
tel:3461088
t.el :3935936
te1 r 079-5120056
tel:01891-17943
Eel: t" 32L2382 .

b.s.s

tÍ

kontaitpereoon .ienloren zondag r wrn iou#nnovèn - Tet :070 - 39L 24 7.4, ...i,
LlGclNG VAN D_E TERRETNEN:-
VEIJO
GDÀ
CROÈÍrrlJIET

Noordweg 25, waEeringen, Eel. 10!742\ 92779
Madesteinweg L0, Loosduinen, Èel. 3978769
Ànna Bijnslaan, Ing. BrinikerinckstraaÈ, tel. 398g352

LANGS DE SPORTEN VAN DE-,ZM - LA-DDER

UITSLAGEN

wEpSTRtJDPROGRAMMA

tiid thuis

zaterdag 25 Daart 19 95
IIENS 1 - GDS 1
LENS 2 -.HTSV 2 0

1
5

I

uir scheidsréchtdt veld
I .ivrLjdag 31 naart

L9.30sEv5.".
199s

zatertlag 1 aprtl 19 95
14 . 00 CROI,ÍIIIET t .: ..;1

ti

dtnsdag 4 apr11 1995
18.30 LENS 1 ...
zatsrdag 8 aprÍl 1995.- .'
14.30 I,ENS 1
11.45 LENS 2

dtnsdag 11, aprll 1995: ..
18.30 Í,ENS 2 - - . ." -

AFSCHBIJVEN>,>>>>

LIGGING VAN DE

i
2

rP
:B

IJENS

RKSVM 1

L054 /0L2 R. E. Haft

1028 / 006 \r. Geenemans

HC - CUP

I,ENS 1

2

ZOETBRMEER 1
DU]NOORD , 4

. ro25/006
:\L044'/ or2 ^.

À.M. Keislar :.

'J. JonkërÉ. - .. .:1
É.

1
3

."rooz/otz '. Hassanin NabilSB'ÍP . ALT.4 3

3278972

I,ENS 1

]JENS 2
. Kro1. te]. 3235507
. v.d. Nouland, Ee1. 01718 34523

TERREINEN
: Ànna' Bijnslaan, Ing..i Biinckerinckstraat, EeI. 38883s2
: Si:oicpark tr Kast.elenringn . SporEweg 4, IJeidschendam, tel.

CRol',ÍVï,IET
sBv

'deLENSREVUE'.-5-
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SENIOREN ZAAL

UITSLAGEN

ZAALPROGRAMMA

],ENS
LENS

WESÏTÀNDIÀ 3
GR. ROOD '93

_
5
5

1

1
2

5
1

datum tiÍd thuls UN klesse zaal

l)

scheidsreEhter

roasE.03 .04
wooa. 05 . 04
r.o6D.12 . 04
wocB. 19 . 04*

t
t
*

vEiJ .21.0{ r
t
I

22,20
19 .45
22 .00
19.00
20 .12
2L.24
22,36
t9 ,25
20.00
2t.25

H.v, HOtLÀND 3
RKDEO 8
SIGO 2
VNI 2
LENS 2
WESTLÀNDTÀ 8
LENS 2
WESTIJANDIA 5
IJENS I
LENS 1

- LENS 1
- IENS 2
- LENS 2 .- LENS 2
- FONEYN/HEESW.3
- ],BNS 2
- GYMNOVÀ 6
- LENS 1
- svH 2
- TI{8 BOMBERS 2I

9s3lR1c
963 /R2C
963 /R2C
PL. 811
pL. B11
PL. 811
PL. B11
PL. À 6
PL. À 6
PL. À 6

DE HOEKSTEE
RKDEO
BUTTENHOF
ZUID}IAGI{E
ZUÍDITÀGI{E
ZU]DI{ÀGI{E
ZUIDHÀGHE ,.
OCKBNBURCH .
OCKENBURCH
OCKENBURCH .

igen
.À. Fel1er
. ci11et

Ton
Ton
Ton

11et

er,gen
eJ.gen

Gi
H.M
M.H
M.H

e
L
l,

?

J
.,
,I

* VOOR TOI'RNOOIEN 19 ElI 21 ÀTRIL t ..
wed'trijden 1 x 20 minuEen ï:j"ffiliih;'13àíiu..

2. DoelEaldo
3. Àanua1 gescoorde doelpunEen
4. LoEing

Nr. 1 plaaÈEt zich voor de volgende rondel

LIGGING VAN DE SPO'RTH.ALLEN'
Mercatorweg 50, Hoek van Holland
sporEparkweg, Nootdorp t'': -.

M. Nijhofflaan, DeI ft.
MeIiE sÈokelaan/BereEEeinlaan
Wijndaelerduin 27

DE HOEIGTEE
RKDEO
BUITENHOF
ZUIDHÀGHE
OCKENBURCH

{SUPPORTERS VAN LENS I tET OP

noteeft u even de volgende data :

3O maart
2 april
tt april *
9 april

18.5O uur
14.00 uur
18.3O uur
í 4.OO uur

*

LENS
LENS .
tENS
LENS

RVC
vuc
DHt
wrtHErMus

HC - CUPI

-

-6-'de

!!! STEUNT H ET E ERSTE !!!

'T:'*:



tl, lí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
HooÍdleider A/B jeugd: Paul van den Stsen, Chopinstraat 103, 25El SV Den Haag, tel. 397.0i:54

HooÍdleidet HóoÍdleldér E-jeugd: Ruud,Vereecken

Hoofdleidèr

C-jeugd: Arnold van der Donck
telefóon 397.65.32

Djeugd: Edwin Kuik
. teleÍoon 367.73.00

AÍbellcn voor do w6dstÍiiden:

telefoon 391.04.89
F-jougd: Harry.ter Linden

", ' teleíooà àot.ot.+s "-"
r ll*

Hooídleider

zo snel mogelijk, doch uiterl'rjk de.avond voor.de wedstrijö;',tussen l 8.oo en 19.00 uur, bij de desb etref-
fendo hoofdloidBr. ln uiteÍste nood nog op de dag van de wad strild op LENS,.relefoon 366,1 3;14
(zaterdags vanaf 8,oo uur en doordgweeks i 30 minuten. en niet eetdeL voor veÍzameltijd)
AÍbellen tÍaininoon: r 45 minuten voor aanvang van de training, atteen op LENS. telgfoon 366,i3,:14

: bel in €6Íste instantis de hoofdleider opl
' "1 :

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD à-,: .,i , .r,i"'

elltal BaJtvdno leoertstandét sam-*

apr
apr
apr
apr

À1
B1
B2
c1
é;
C3
c4
D1

D 3'.
D4.
E1'E 2
E3.
E4.
E .5...
86.'
87.
E8
F1
F2,
F3
F4.
F5

1
I
1
1
5
L
1
1
1
4
1
1
1
,1
1
1
1
1
1.L
L

l1
1
7
1
1

apr
apr
apr
apr
aPr

14.30
11.00
r.3.30
12.30

12.00
,/:09.30
t4'.45
r,0,30

Lyra À1 .' "thuis V 1.. .: . rS,gO
GDA .81 ...'. .- , EhÈÍS V 1 .' . ..'.j' 1o.OO

chweg

..i

'_: '

!2
11

1,1

.,08
L4

.15

.30

.15
a<

.15

(fier.s)
.,,t.-,í*,

':Y :.

: ..!

Te Werve 81 uit . Vredenbur
HBS C1 . Ehuis V 1
. . eerato roudE C-é6u cup.:,(zlg ko-ry)

L,oosduinen C1 Èhuis . .i v 3
osc c2. -r.huiii",...' tr
Schevening'en C3, thuis .,I .- " V'2

apr
apr
apr
apr
apr
apr

apr
' apr
aDr
apr ,

- apr
apr
apr
apr

ög- gö
14.30
11.15
10.00
10.00
11.15
13.00
09. 30
09.30
09.00
13.00
09 .00
09.00
10.00
11:15
10 :,'00

09 .15

08 .45
-14 . 00
10.00
09.00
09.00
10.00
12.30
09: 00
08.30
08,15
.L2 .30'08 

. r5
08.15
09. 00
10.é5
08r45

( auto)

(auto)
(auÈo)1 "
(auEo)

(auEo)
(auto)

(auuo).
(auto)

(auto)

apr
apr
aPr

HBS D1 uit ,, . Daal en Bergselaan .
. . e€rste rond6 D-é6n cup (zie kopy!

Duno D1.. Ehujs .1.. V3.:.,.
Gr . zande vv D2 (vr) Ehuis . . . :, v .3 .' . .
Quick D6 uiE . Sav. lohmanlaan
I^,C E1 . .uiE '..- .- .- , E K1eine Loo
Quick E2 uit. Sav. Lohmanlaan
H.v.Holland E1'r -. Èhuls' . . \.\'. ."' "v 2
,.Tuventas EI Èhuls v2..
CroÍwliel, E1 .(vr) - thuis ; .y 2 t . . . .::

HBS E4 .', uiE" ..... DaaI en Bergselaan
RVC E4 .uiÈ. .,,. sp.park pr. Irene

vCS F1 ': . . uiE . . Dedemsvaartweg. .
Quick F4 uiE . '. Sav. Lohmanlaan .
Velo F6 uiE . Noordwg/Wat.eringen
Waasenaar F4 . Ehuis V2,. .
Concordia F3 uíE Brasserskade/Delft 1.

r de ouders van E3 hebben eerst een.bespreking over het.. reteje ! t

BIJZONDERHEDEN Z

aanwezig van tle jeugclkommissie op zat,erdag 1 april:
À.v.d,Donck, H.Eer lrinden en P.v.d.Steen.

-.1ees ondersEaande kopy eens goed door.

-" op 1 april moet de kontribur.ie beEaald zijn (zie kopy)

- opsEellingen als bekend met uitzondering van

R.v.d.Berg en T. Heina
K.Elakbi (geschorsu wegens nieE opkomen)
R. FeEtouch

i t1i.'

0
0
0

IJENS À1
I,BNS 81
I,ENS 82

zonder
zonder
zonder

.de LENSREVUE, 7
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O I,ENS C2 zonder
Een helft sÈrafreserve:

0 LENS C3 zonder
Een helft st.rafreserve:0 I,ENS D3 zonder

0 - LENS D4 zonder0 IJENS E5' zonder
0 IENS E6 zonder

Een he1ft. strafïeserve:0 IENS F5 . zonder

D.de Roo. -. ' :

K.Bouali. (wegens onsporÈief gedrag t.o.v. LENS c3) enR.Oemed (wegens nieE- korrekt-afUeÍfÀni '
A.Behar (geschorsE wegens slecht oedrad)
_ A-.Drissi en R.de Roóde (wegens ;ieE-Ë;rrekÈ afbellen)z.Elboujamai (geschorsr wegeàs nieE optcomËni- --s.Irony. anga (geschorsE wegens nieE opkàmen).r.S.child (geschorst wegeis niet opÈàr,iànl 

--'

"'I"I?!il-9! M'Letsch (geschorst wegens niet opkomen).
.. u.HreEnoven (wegens nieE korrekE afbellen)M.Amtnrn en N.Oukbih (geschorst wegens nieE opkomen) ..

AF-BELL-EN/GEDRA G rr>r>, zoals iedereen kan zren hebben we weer een aanralspelers moeten sÈraff*" I""1. dit is geen hobby van ons maar echÈ we moeEen wel, DoornieL opkomen, nier korrek-. 
- 
atrer ren_ eí7ói önsiórciet gedrag hebben m.n. LEN. c3 en.,.ENSE6 met te weiniq s'erers moeten spelen. aij a'ndere reà*" ËËtË"i-iË iióf'geru.rig $,erkunnen opvansenl rócn is dii -nie[-à.-ËéaóËiriöl'.le 

bent mer een teamspoic bezis en daarhoren regeltjes bij en die-hebben .va.È 
-;;il;;'i" 

oe LENSrevue gesgaan. BovensEaandesperers hebben het dus gevJoon verdiend.- :reÈusqrr'

AFGEKEUBD of NtET ????

Dl,t/m'F5 : dèze spelers kunnen VàIIÀF o8,fi.uur (niet ."raur, wanÈ dan wèren w:.i ectrr
nog nieÈs) naar IJENS bellen (3551314) en NERGBNS anders heen of hun erealst.rijd aoorgaarof niet. Moet je vooR oB.oo uur verzamelen. dan zit er nie.s ."à.i" 

"p-à"" 
geÍvoon t.ekomen..!,.-

' . ,' ?
Al t/m c4 t de sperers die vooR 09.00 moeten weizàirelen mogen naar LEIts berren,(3661314). Verzamer. je echt.er rÍÀ og.0o uur : zet dan de rv aan op rNFo T-Hurs.vanaf t 09.4s uur kan via rNForEiET (brz 699) de afgetasÈing"r, g"i"àdpi.Àlà-"àra"n.waarbij de thuisspelende elfEa11en worQen g-toond,

Er i€ voor heE vernemen van-de officiëIe afgelasEingen voor À1, t/m C4 nög een mogefijf_,heid : de afgelast ingentelefoon (06-3S0.150.90).
t :

'ScHAD.UWPROgRAMMA

Bij alqehele afkeuring werken we deze week een atEeïnaÈief progiamma af. I,Ie verwachten',
ÀLIrE spelers en leiders meE bij zich: sporÈkIeding, traini"ó"pàf, voeEbal_ uri 

"pà.c_schoenen. Er'zijn vele alternaÈieven denkbaar zoals voetbalien in het zuiderpu.i., ophet strand, verhard op Kvriek Sport.., in de zaal (alleen voor E en F) of toch ergens èenwestrijd apelen op heÈ veld of op.het kun§Egias. GeÍroon overal rekening mee houden en
komen hoor l!!!

ÀÀ§vÀlIG
13 .30 uur
11.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
14 .00 uur
12.00 uur
12 .00 uur
L4.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
10.45 uur
08 .15 uur
09.15 uur
10.45 uur

EIIFTÀILEN .-
I,ENS À1, 81 en 82
ODB Cl
ESDO C1
HBS C4
LENS C4
ODB C2

Quintsus D1
IJENS D3 en D4
ODB Dl
ODB E].
rJENS E3 r/m E8
LENS Fl en F2
I,ENS F3, F4 en F5
LENS F3, F4 en F5

IJENS C].
IJENS C2
LENS C3

IJENS D1
IJENS D2

: Erainen
: kunsÈgras
:. Buurtweg
: veld
: Erainen
: kunstgras
: vérhard
,: t.rainen
: kunsÈgras
: kunstgras
: t.rainen
. , trainen
: trainen
I trainen

.: * VERZÀ!{EIITTi'D
13.30 uur ,

10.00 uur
11.45 uur- 12.00 uur
L4 .00 uur
10 .00 uur
LI.00 uur
1,4 . 00 uur
09.00 uir
08.30 uur
10.45 uur

. 08. L5 uur
09.15 uur
10.45 uur -

- I - ue Lerubaó)ue'

LENS El ,
IJENS E2



KONTR1BIITIE BETALEN VOOR.l APRIL !!! >>>>>i helaas nosmaals deze oproep in de

LENSrevue. Nog ào,.n 25 j eugalleden (ouders) hebben niet gereageerd oil. onze brieven en
smeekbedes. in-de LfNsrevueè. Vervelend vinden een grooE aantal mensen deze stukjes en
..,.. daE vindenjwij ook. !íij sEoppen er dan ook mee en. geven de desbetreffende spelers
a.s. zatérdag na hui vredstrija een-lriet mee naar huis dàt zei niet meei mógen spe.fen en
trainen'ÈoE daE alle kontribuÈie op IJENS is betaald- "7:'"'" 

?
:-_, -__ _, 

,__ 
-__-._-*-* - .\ 

-..i 
"

BERERVOETBAL VOOR Cl EN Dl >>>>>> r,ENs c1 en D1 krij§en heE druk- Naast de

kompecitié wedstrijden beginE k€mende week de Céén- en Déécup': LENS C1 speelt op . .-
donàerdag 6 apri1 óm re.Só uur uit Èegen de winnaar van de Í,,edst.rijd MonsÈer ,-. Rijswijk
en LENS ór spèett op dinsdag 4 april'Ehuis op veld 3 Eegen de winhaar van de wedstrijd
OSC - Texaa One. NièEi ondeischatÈen hoor want. de verliezer ligt, er uit..De winnaars
spelen op t1 maarE weer. Dit gaaE zo door tot de finale op 27 tei bij DHè, Of C1 én Dl.
daarbij zijn hangE.d-us af van de resulEaten. Doe je besE. '.

PENALTYBOKAAL VOOR E-KLASSERS >>>>>> op woensdag 5 april *,erÈegenwoordigd SÈefan
Kraayeveld f,nus f:-i de halve finale van de penalEybokaal voor E-junioren .op GDS. .re 

-
moeE daar om ia.as uur zijn SÈefan en ..... veel succes' De winhdar's'gaan door naar de
finale op 2? mei bij DHC.

/ENS I EN.DE STTPPORTERS KRTJGEN HET DRUK !!! ,,>>>> het wdrderi"drukke en spannefi-
de tijden voor lENs 1 en de supporters. In de kompet.iÈie beginE een belangrij ke . fase .',,
waàrin punten gehaald. moeten' $rorden. Bovendien begint. ook het toernooi om de Hc-cup.'' r.
waarin het. alEijd leuk is om Èe prest.eren. Kortom zowel voor IJENS 1 a1s voor de' , " I

supporEers een drukke perióde, De komende wedstrijden zeEten we even op een rljÈje:: .

t,. ,' '. , .rl
30 aaart iA.lO uur ÉENè - RvC 2 aprll 14.00 uur. LENS .: WC {ir , "
4 aprl,l 18.30 uur LENS - DEIJ 9 aprLl 14.00 uur LE§S - 9EITEEIJI'!gS. . " .'. .

t,Ie zuflen iederejen zoveèI mogelljk via de LENsrevue op ale hoogt.e houden van.de,'' ' ,,:'
wedsErijden. Echter de uedàErijden voor de Hc-cup worden pas op de dlnsdagavond bekenal
gemaakÈ na de'Iot.ing. zelf goed de dagbladen Lezen dus. vorige week schreven wij: in u"
LENSrevue dat ,er bij de wedstrijd LENS - RvC vreer een loEerij gehouden zou worden. DiE
beru8E eèhEer op een misversEand. De eerst volgende loterij, meE weer hele mooie :.1
prijzen is op zondag 2 april bij de wedstrijd rIENS - vuc. De gekochte lotèn blijven
natuurlijk geldig. Loten zijn dagelijks te kooP op LENS aan de bar voor slechEs FI. 1,-
per sEuk. Ook zullen wij bij de Ehuiswedstrl- j den zoveel mogelijk werken meE een';: .r'r
voolwedsÉrijd en een spelei van de week. Door het drukke progranma zijn er helaas §een
vooïwedstrÍjden mogelijk op zondag 2 april en dinsdag 4 april. De speler van de week :-'
komt op 2 april uiÈ LENS C4 en op 4 april uit LENS D4. De leiders zulLen in overleg.meE
de- jeirgdkómmissie èen speler aanwijzen. - : 

,

AFKEURINGEN VIA INFOTHUIS >>>>>> gelukkig vanaf 1 april a.s. geeft rNForHUIs via
b1z. 699 van INFOTEXT op de fv weer de afkeuringen door van de wedstiijdèn. nus
voortaan nieE lang meer $rachEen en ook geen gebel meer naar Í,ENS voor de À-B- en C-
jeugd. Let. op: INÈOTEXT taaE ook alteen het Ehuisspelende e1ft.al zien a1s heE afgek§urd
is. Staat er nieEs dan gaat. je wedsErijd door.

REISJES"EINDE SEIZOEN 2,>>2>> rnet Pasen gaat LENS D1 naar DuiEsland. Heb' je het 'r '

aanplakbiljet al:gezien op LENS. waÈ een Eoernooi he !l Deze week krijgt. iedereen pe 1-
nodige intórmaEie via de 1e1ders. Zijn er verder nog ïragen sÈeI ze dan gerusE. HeefE:'
iedeieen al een idents iEeit.skaart of een pasPoorE of een Eoeiristenkaart ??? Koménde :: '
,àÉàiaug willen wij ook het laatsce bedràg óntvangen van de ouders. Hoeíeel het is :wéeE

namon pieèies. trtiei wergeÈen hoor. ^ "riZi.in e, nog ouderi die mee willen geef dit dan ook a.s. zatérdag gool 9P LENS i {

LSNS Ci,óà,rr,E2-en E3 gaan pas later op-reis.".wij moet.en echter àeeÍ, binnénk6rE. "'.;
definit.ief inschrijven voor de Eoernooien en ook het. overnaihEen gaan regeleh, Op E3 na

verloopE de àanbetàting zeer slecht. Nogmaals verzoeken wij.'de ouders 'óm a."s. .zaterdag
minimaà1 Í 50,- kontanÉ te betalen op LENS of om diE bedrag over te maken oP giro --'
201392 È.;.v. P.v.d. sEeen,reisjes vóetbal in Den Haag. ' '\ : .. I

FREEKICK SPORT FANSHOP >>>>>> afgelopen donderdag v,,aren wlj bij de opening van

FREEKICK SPORT FÀNSHOP,. aan de Thonisónlaan.' ons advies aan de jeugal van IENS is om daar
ook eens laggi ce gaan. .le likt je vingers af bij heE zien van zoveeJ moois van bekende
veienigingeà-uit d; hele weield. shirt8, bekers, glazen, urainingspakken. shawls; caps,
peEÈen en.ze1fs. ondergoed van Àjax, Psv en Feijenoord-
KorEom:
echE tè gek en hét bezoeken waard.

Ae LENSREVUE' - 9 -



I U I T- en V E R S L A G E N i';.t.-

". 1.-. "

. celukkig weer een volledi§ programma.
Tochrzag heE er even slechÈ uit. Eoen
het, op zaterdagmorgen begon Èe regenen...
Het. overleg met de consul was weer begE
en ieder LENSteam kon aan de bak.

MoDBte c2 I.ENS C (4j3) '

zelfs veld 3 lag er.kaaI,.maar heel,ylak. -:" r.,en gekalkE bij. Een komplimenE aan de
gemeenÈ evJerkerq van Escamp 1en aan onze

. Het veld was zeer goed 'bespeelbaa-r. ceen.wedstrijd vierd
op veld 3. Hoogtepunten waren daar zonder meer de-kéurige rIfs IENS 2-wist te winnen. Op.veld 1en 2 waren de result.at
naar de verslagen. "-

L 1r

bdnenpooler .
er'verloren
op RVC en.r'ze
minder. qve{

évànche van C2
en sEukken

UITSLAGEN
- - 

.25 daart
we begonnen au *,ed"t.iia *"1 t*"Ë' *"l, 

'.irr-
der, mede doordaE Ra].mond Ee laaE zijn bed
was j.ngegaani maar we moesEen pas om 12,00
uur verzamelen, dus Lijd zat om te slapen.
Ook Àppie had zich nieE afgemeld. daai was

rwellichE een rdde vööi .(voórtàan tocÉ._.even
beI1en).,.Door toezegging van Arnold v.d.
Donck daE t.wee spelers van C2 mee zouden
doen, bleef één van de ouders wachten.
TEVERGEEFS, Írant hiemand wilde mee !

HMSH À1
IENS 81
LENS 82
LENS. Cr "': 'r
LENS C2: '.
MONSTER . C3 -

vros M1 -. -

V. DelfE C2
IJENS D2
LENS D3 J -

VREDENB. M1
HBS D-elftal
HBS El
LENS E3 . -'-
Í,ENS,E4 -. .r
HBS E3
DWO E5.
IJENS 87
I,ENS Eg 1J

IJENS.
IJENS
!ENS
IJENS
HBS F

IENS À1
GR. ZÀNDE 81
Í.IILHEI,MUS 81
.DSO C1 r

RVC C2
I.ENS C3
I,ENS C4.. . .
LENS D1,BMT 

D1 :

SCHEVEN. D3
I.ENS D4
],ENS E1
LENS E2 .'

osc El
IÀKWA- E3
IJENS E5
IJENS E6 , .
sv.35 E3
IIBS E8 .'.,.
ZOBTERMEBR F1
oulcK F4
V. DEIJFT F5
HBS F6
IrENS F5

;;BEDNIKT C2 REUZE, SPORTIEF

2-4
4-1 ,e
1-0 '.'

. 1-4
.3-2

4-3
u-2
5-3
í-r
4-4

11- Ij 3:8
l-8
2-4
1-5

r,-10
8-2
9-2
'I -?' r-o
5-1

0-10
6-1
1-3

;Ír

LENS.C2 c2 (3-2)

Eindelijk een zeer leuke wedst.rijd om naar
te kijken; l1eeI spànnend, een gemoEiveerd
C2 zonder gesch[eeuw of- gebler - .alleen.
maar goed voeEballen en dat vrerd gedaan.
We noemen geen namen wanÈ dan moeE lk. het r
hele e1fEa1 in,het vers,]ag. zeEten. À1een ;.
de keeper van D4 Mohammed dle zich uiÈste-
kend weerde.en heE prima deed (bedankt!)..
Jullie ;z!en dat. het ook- zo kan zonder mop-.
peren e! aLs, een team.voeEballen dan laat
je. je.gedrag zien.en ook je karakter> na- iÈuurlijk hadden.juLlie ook een priam sche-
idsrechter, die al 25 jaar fluit en die ,
hoef je nieEs te leren, die ziet alles!
Veel succès meÈ de laatste Loosduinen.

De eerste helfE kHamen we gnel achÈer,
- 'maar heE r,rerd 1-1 en. L-2 en vLak voor de

Íuat benuEte Sebas!iaan een sÈrafschop (2x
. .genomen) 1-3. patrick raakEe flink geÈIeg

' _seerd aan zijn schouder en arm, maar bleef
met.veel pijn toch door voetballen. Het

,.. werd, 2-3 en 3-3. Door nieÈ Ee wiLlen voet,-
ballen en geen kriEÍek kunnen verdragen is
Àbdoe] uit de eedstrijd gelopen - dus Eoen
nog maar negen man en het. werd vlak voor
heÈ eind 4-3. ,Jammer hoor !

, ,fimmy het is geen tlBIII, -elfEali hoor, wait ,je speelt er zelf ook in - dus mond hou-.-
den. volgendé week meer succel, lranE. we' '
zijn zo dichc bij de.le plaats ,in onze.
poule ! ! !

HERM]ÍN

' LENS p2 - BlrT D1 (1-4)

Het heeft er alle 
".hiirrl.,urr, 

gewaàrdeerdè
,. Iezers, daE de D2 de menÈaLe opdoffer van

de afgelopen weken heefE verwerkt., Telen
een krachÈig.BMT heefE het. team lange ElJd
goed stand gehouden, geEuige de rustsEand
van 0-0. Vandaaruit. is een compliment op
z'n'plaaEs voor het harde werken van aIle
spelers.' .Gedurende de 2e helft. raakte IJENS
echEer sEeeds meer uitgewoond waardoor BMT
kon scoren.. De aanval Ían IJENS héefE geen
potten kunnen breken door een zeer gedis-.
ciplineerde en korEe mandekking van BMT.
Weliswaar lijkt een uiEslag van 1-4 op een
walkover door BMt, maar daar is geen - .'..:r. 1sprake van ger,reest. ÀIs dit D2 op deze
wijze en meE deze inzet. btijfE spelen,
worden hee nog wilde Eoernooien dit voor- l
jgar.

, ROB VERGEER

F1
F2
F3
F4
9

,VERSLAGEN
.t. r.

- lO - ue LEtvsREwE'
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TEB LOOPS OPGEVANGEN
. (begrip a muziek)

Even uw aahdachE voor wat berichEen
zomaar Eer loops door uw redaktie in
de wandelgangen opgevangen :

Àfgelopen vrijdag werden aan de barme-
dewerkers de nieuw in gebruik Ee gaan
nemen kasregisÈers gepresenÈeeïal. De
kassa'e heeft u in werklng kunnen zien
afgelopen weekend in ons clubgebouv,.

DaE alles wennen is werd al snel dui-
delijk Eoen er Plotaellng voor een
dranÉje wat sloidige miljoenujeà bé-
Èaald diende Èe worden.

Iedereen moesE er harEelijk om lachen'

DaL deze registèrs bij de barmedewer-
kers ih de àmaak vallen was te merken
aan eeir medewerkèr die maar bleef
nzeuren' of je ieEs wilde besEellen.
Hii vond heE sDelen met die Èoetsen te
geÉ en leuker àan de fliPPerkaBt'

to"h- vrAgen wij een beetje begrip als
een en ander nieE goed of ue langzaam

FFaf yw zin gaaE.

De barmenaen doen hun besÈ ! !

waarin
gewoon
achter
is dat
dqreen

EEN BEET{IE BEGRIP

DÀÀR ZIT MUZIEK IN

r. . , I
zulE u zich afvragen .. .. Ilu,
in de gelulds lnstal LaÈie Í{eLke
de kleine bar staaÈ. HeE leuke
door èen simpele bedÍening ie-
er ook muzie\ uiE kan krijgen.

op zlch zelf is diE geen Probleem,
wàre het nieÈ daE de casseÈt,ebandj es
NoOIT meer hun weg Eer.ugvinden. in de
doosjes en in sommigè gevaflèn zelfs
nooii meer ter.ug te vinden zijn:

.:
Een vriendelijk verzoek aan onze;àis.j ócreys'- om de bandjes óp te ber-
gen in de juisEe doosjes én niet er
ieEs anders mee Ee doen..-

LENS

A116mron tih5l!iisil
P.f. orolls

Relonlotrrl.in 4g

2602 CI{ Drn Hi8! .

TrL: (0701 383 E4 18

Srholsriaat Iollollollo
G. l(onrqmr[
ï!1.: {0171S1 12002

8EK0 .olrolfih.l :

sP0itsoRzÀl(El,l :
0o Ctub vrr 100 :

J. v.d. Llrtbo T.l.i 1070 Oi 36 26

s.llhÍon aond!0

S.[ioísn zrrlvoalbrl

ll.M. Íouwmhovon

T€t: {0i01 301 24 74

lvqlo l
J.M. vr! d!. (lei TtL 1020 2827&5

4.8. d. GÍool T.L: (070) 325 16 50

§aniorrn Zrtadag

J.C. Hrm '

ToL: 10701 307 80 87

8AR(0: Bd l(omnirlh
íw l. vrn dd B.r!
T.L (O0 326 00 74

JUIL jersdofdolin!

P.J.M. v,n dol Slgon

Td,: 10701 3si 01 64

EvÉorlonton (onmfuti

vlcSlura .

redrhis: -.r. r.
A.c,J. Mltenhurg {s.hél.ri!.0
TrL: 1070) 321 32 85

c.J. Àhins

Í!L: (0701 380 s8 75 .

.t

u!rE!§
P. Bo.

TrL {071D 308 03 0i
lL vm Hrtoaan

T.[: (070] 81 32 3l

SAÍrtEllSIELtlflG OÉSIUUB

voonhlEÍ:
J.G. Colp.

ïol.r (070) 3s4 18 74

!!4i
lïJ.M. Hsiji.Íl

Iol: 070) 310 10 Eg

Sgs§.i
P.F. GÍ.[s
IeL: 10701 383 Et 18

tid
F.J.M. vr[ dln slrsn

T.l.: 10701 397 0l 8l

la Príniínmoaata, :

G,J. vii dd l{!Í
T!l,r (0l7l8l 18140

2a Panniiol|l6od6.:
t. Vooren

ÍeL {0701 38, gB 30

(OIIISIBUIIE EEIAI.IIIG

Poith.ík : 33€71I

BÀBotlnl : '12ss24229

IEIFEII,I .n (LUBGEEoUW

HEngrhllln 800

T.L: 10701 388 13 1{

VAN DE REDAKTIE
Lcver uw kopd vóór maandag ln" :

- Retlakllebrieverrbus, Idubgebouw
- Eengetolaan 981, 25tA GG Dut Haag

- Fax : (0?0) 367 EE 62 (tot m'rqtdag 17 .fi) uur)

wiizldngen tot nraandagavond mogdiik I

T'ITER.STE INT,EVERTERMI.JN KOPIJ :

maandag 20.00 uur in het klubgebouw ur., redaktle

'da LENSREVUE' I



.nieuws uit de bestu u rskath et".,r-
Àffirw\

!"c\.

.EÉm. \ffi

MOTÀTIES MÀART- I.9 95

Àdres Wii ziqinq:
tL44

2736
283L

. 3173
328L

:,3387
3403
34 r6

M.

M.E
D.G
A.L
R.
o.D
E.U

",t
Zaalberg -wordE Victoriagang 76r..27!9 CV ZoeÈermeer, Eel. OZ9-615909
Keus wordt. KorbootsEraat 104, ZSB3 CZ Den Haag
van K.nijff r.rordE veenendaalkade 247, 2547 aG ben Haag
: Knop! wordt. walnootstraaE 19, A555 XH Den Haag, teÍ. 36ggzSZ. Djaelani wcirdE . Naarderstraat 1Os, 2S?4 pD Den Àaag
..Everts wordÈ RijnausensrraaE tBS, 2532 VD Den Xaàg, tel. 3677792Vis wordt BeuksEraaE 77, 2565 XW Den Haag. Cameron wordE BarieEgeel 83, 2719 BM ZóeEerrneer, tel.. 079-62BOg3. Nederbiel wordE BarieEgeel 83, ZZfb gM Zoetermeer, te1. O?9-6280g3 i:j"

DONÀTEUR P.,J. Zoun vrordt. DuiEslandlaan 52, ZT|L BH ZoeEermeer

Wiiziqinq lidmaatschap :

2257 P.G- Lankamp van SEZA naar NS

Àfvoeren als 1id: .,, 
)

. 2538 G.G. Westerhout
3362 ,1.M. Reinerie ...

HET BESTtruR

2870 À.P. Hagedoorn - 3232 R.À.
3 321 S. Cadeau

eI Gezeizy

:,
- vrijdag 31 mgarE was er. een gezellige avond voor de barmedewerkers. De kassa,s

werden -getoond en uiEgelegd. Jan_had gezorgd voor een aardige sperverrassing. wie diet
weekend op I,ENS ieEs besteld. heeft 

- 
zal gezien hebben dat de-kasÈa,s ook eèhË gebruiki

worden. ze zíjn vakkundig geinstalleerd door de heren v.d. Berg en Bruyst.ens, waar-uooÍonze dank.
vàn ,eer mensèn hebbeï wij gehoord daE. het. tegenwoordig zo makkerijk voetbart. encombineerd op het derde veId. voordaÈ u gaat EwijfeÍebn aan iw voecbaltaÍenEen zullenwij heE geheim maar verkrappen. sinds de-gemeenué ait verd grondig opgèÈrrupt heeft ishet zo vlak.ars een biljarcb"al en prima géschikt om op te sfieten. -vói!Ànae weet meernieuws vanuiE de bestuurskamer -

BAR NIEUWS
kontaktpersonen :

algeaeeÍr : Inge van der Berg & Àndré KroIzaterdag : Martine Verèecken - zoEdag : Inge van der Berg

BARROOSTER
. zaÈerdag I april

BARBOOSTER
zondag 9 apri]

rr

openen
OB . 15 uur .' :'
09. 00 uurserande
13.00 uur

....Hr:Ient
Jacquel ine en I

Gopie,.Jenny de.Gr
. Jan Lamers, He

openen
11 .00 uur .
13.00 uur . .
sluiten
Tijdehs de rísc

I
,Joop en Tinusl

Peter en El,
Rein en Àchmed

?
bijspiingers gevraagdl

ing
nge
ooE
nk,

s 1u iten

i

]Ien en Christel
,ran I.amers

E

-\,

E E:N IJSKOUDE MÈDEDELING >>>>,> een.rjèje is'ïerrer,
een ijsje is.fijn - aIs Je er aan likE dan r,rordt.-ie klein. fedéreenbegrijpt het aI : het. is er.weer dat heerlijkè assorEiment ijsjes envanaf heden weer te koop bij IJENS. van dubbellikker, mars-icécieam
E.ot. magnums.

EEN MUST VOOR DE IJIEPEEBBER I I I

*Y

-2-'deLtrusaevue'



E

t-i, . " àt

KLAVERJ A S- en J O K E RElV >>>>>> a.e. wrijdag 7-aPril is er

weer een klaverj as - en jokeravond. Deze avond sorden de kaart.en voor

het laalsE geschud dit seizoen en dus voor u ook'de' laa 'ste kand om

al uw kaartEalenEen aan Èe r,renden en sporEief Ee sÈrijden om cle

prii zen'.

!{i j wi11en wel even melden daE. ook een PoedelPrij s een prijs is en

het koppel F.& F. was hier best trots oP en lieE weten daE de bqurt,

van de heer Ir. ook nog wel komE. HeÈ kan lang duren maar een§

De DriizenEafel maq er ook deze avonil besE weer zijn' de aanvang is om 20'!0 uur en uw

óà"'itt"i"n ziJn natuurlijk : íÀN & JoS'

E=
E3

SPELERS VAN DE WEEK ""u' afgelopen donder-

daq bii de wedstrijd I,ENS 1 - RVC 1 eindelijk weet eens

ËIi íóó.iËait;ríe-íà" ànie jeusa en een sperer. van de

iËË:.. 
-pàié-ÉÀer- werd door eén r'Btls o/B combinatie de 

"slórcieve sErijd aangebonden tegèn'Rvc D1'

Hèc werd een spannende wedstrljd, - 
waarbij opviel 'lat 

er voor elke vieÍkance metser

rrgeknokE! werd en l,Bws ziÉÉ-niét'liet afÉroèven. Er weÍd sEevig verdedigd, het

middenveld sloor goed 
""i-Ën- 

uèài""àé àe.voornoede van zuivpre-passès .. Dat Rvc tsbch'meE

de eer sins etrijken (1-2) was gerukkig. voor t'""-Ë"'[Ëti-i;;;fu ' coeà gevoetbaÍd

mà..àn, "à.É beloófd wat voor volgend seizoen' I ': " ''.' 'rt

uitdezeconÈinaEiet,erdBI,DDYiIÀNsEN(I.ENSDl)gekozenalssPelelvan.deweekeíhij
Erok deze avond op ."g o.,f Ë-iËrË-xtíél ióà "ij aàn ae leider fuoegen op srerke. posit'le

Buataly speelde moesE hi1 ài;p-;;à;;i;" iwtsc nii nàc wer ?) en kooÉ vooi rechrshalf/bui-
ren en spirs. van een ""iiàírËi'iööià. 

'*è-à.i Éij in net veld een echEe Eijser is- DaE

beaamde zijn leider oor Ëí-"àéàaË-;;-;";i aan uoó daE als vre toch waÈ schreven. er even.'

;;ilià màÉËr-rorae' aat-Ëuoày-toch weI even naar de brandweer moesE gaan om z'n oren

ui. re,IaEen spuiten, "ru"Ë-r-ii"iIiËt-, 
ràg-tri"e zijn sEerkste kanc' ook meE op tijd komen

heefE hij wat moeiEe. : l,'' i I

Hoe heE ook zei, Buddy was de speler van de r"eek en a1s zijn.favoxieÈe Bpeler. k€os hij
iiËirE;;u11li ;n í"i't"i, 1leE hij-zich vasEleggen op de gevoelige plaat.

i;;: :'' . I §

HeE kan niet.. op, wanE zo hadden v,e zondaö j'1' bij de wedstrijd LFN9. 1 - vt'IC'Llweèr een

"'IàrËi' "à"-à"-í!"È. 
È" aeré-iè", ,o" een-sle1er,yàn r,nus C4 dé gelukkige zijn" Maar'- er

was sreinlg animo.en ro"rr-àÈ JUió ;;i nog aà netd zarerdagav^o4d geprobeerd had:de ]elder
È.-làiàif.É", kon heE g"b".ri"., dat we zoidagochtend meE legd handen .sEonden-.

ce:-uXfis zijn er altijd spelers die graag de speler van de week willen zijn èn

ffiË.-!ÍËNs;'àu-i"inc=É"rí"à" r.eNs oi.,-rIer zièh dir buiEenkansje niet door de neus

;;;;;;ïó";à"-;i"hoojóntnousiastbij:àeseIektie.
*d. ,rí 

-or' 
lt:."r"- àrtii a i., de selektie va-n rJENs 1 speelE, eranE hij .begon direkt meE. heE

Ï;:.;ï:.;;,;;i-à"'ËèËiËr-àiJ-nri-".iià"dJ met harde schoten' ondertussen zasen wij eok
#:;ffi";;ài-ii"àr ïiËi.-pàii.iei o* aamen met,hàar man trots naar dè verrichtinsgl v?n

hun zoon ce kijken.
ii;'1";ï;;p-;;-à.-*eastrt3 a was de keuze van-Niels'snel gemaakE en hij lieE zich door de

ïËa"rtié-r"róg.àaf *"c ziin srerspeler ÀRNO ds ,IoNo op de kiek zetren.

BuddyenNielsjulliemoetenevengeduldheblcenvoordatdefoEo,senoorkondenklaar
;ií;i il";-É;É ài"r.:.. cÉuisprogra*ta van LEN5 1 duurE het igEsi langer dan normaal ' -.

HÀFO;-,speciaalzaakvooÍfotoenvideosteldedefoEo'sEerbescltikking'
..,

1 de redaktie

r., . ' attTsLAG.LOTERU, DD. 2 APRIL ítypetouten voofiehouden)
Macmetron 553 blauw FÍeeKick bon 60 rose -, Sokken 5 blauw SeE onderbr. 75 rose
i^iéàËiii i ànrzi ó Éiu"'u Beer zes brauw Polo 13s rose compact disc130 rose
vieesboi 11 rose Tas 607 groen PoIo 907 groen 'Mand+borden392 groen
r-iiiè=et"peS3 groen Sokken Ze-róóe GebaksEel 293 blauw Videoband 5 rose
À.". ,""a"à wedërom een SUPER-LoIERI., MEt vEE'' PRIi'ZEN met aIs hoofd,prijs

60 secondea gÉatls ltinkel€E bU ÀlberÈ Hslja HoutwLjk I
Voor de overige pri j zen werwi j zen we naar de posÈers ' r .r .r.. .- i.:

'de LENSfiEVUE' '3'



S(BIí@ Voor teleÍoonnummeÍs: zie de colofon op pag. í

Senioren Kommissie
ZONDAGSENIOREN

UITSLAGEN
dondordag 30 Baart, 19 95
IJENS 1 - RVC 1
],ENS 3 - QUrCK 4

YqnderVelde ÀlYeerfije ffi',{ffiltr

oívottat th

2
1

1
3

zondag 2 aprll 1995
I.ENS 1 - WCl 3
VELO 2 - LENS 2 . 1
IJENS 3 - RKSI/M 3 1
GDÀ 5 - LENS 4 . 2
CROM\II,IET 4 - I,ENS 5 2
IJENS 6 vrij
L,ENS 7 - VCS I 6
I.ENS 8 - CROMV.LIET 6. 2

5
0
1
2
2

6
0

Zinkwe{ 27
2544 EC Den Haae
Tel.:070-3663134
Fax: 07&3675393

Zoelermeer
Tel.:079-61023i

LENS:RVC, LENS-VUC en het ouderavondgevoel

Na Ewee verloren thui swedsEri j den op rij binnen 4 dagen heeft LENS her gelukkig tochnog voor elkaar: heE zal het laaEsce deel van de kompeEiEie moeten knokËen om óegrada-tie-te voorkomen. En juist dat knokken, daar hebben íe na de wedst.rijd Eegen r/UC eenhard hoofd in..... ..
vorige_week donderdag werd er, meE een danig gehandicapE e1fE.a1 (schorsingen, blessu-res) ars eersEe meE 2-1 verloren van Rvc. 'Na een 2-o rÍsEsEand kwam LENS iog sterk
Eerug maar heÈ trok, na een zeer onderhbudende wedscrijd, aan heE kort.sÈe eind. Àan
deze wedstrijd hielden we toch een posiEief gevoel over. Ondanks de nederlaag werd erkeihard gewerkt en een gelijkspel was eigenlijk niet meer dan verdiend gevreest..

Over zondag kunnen (en'wilIen). wé alfeen maar kort zijn: met heE schaam:
rood op de kaken verlieEen we Escamp na een wedstrijd die nog heÈ meeste
leek op een verlate 1 april-grap. LENS verzaakte op a}le fronten. De
achÈerhoede lijkE op de grens van winterslaap en voorj aarsmoeheid Ee
verkeren, heÈ middenveld beperkt zich L.ot i schoolpleinvoeEbal " en zelfs,de
meest opgelegde kansen zijn aan de voorste 1ljn niet besteed.istieken: LENS gaf, na èen 2-O voorsprong en een eigenlijk al gespeelde
lles uit handen en verloor uiEeinatetijk meE. 5-3 van het. uitersÉ màtige wC.

Voor de s EaE.
wedst.ri j d, a

Door de winst van WesElandia uiE bij Lugdunum is het.gevaar nu acuut.
geworden. IJENS moet zichzelf als degradat iekandidaat gaan beschouwen.
Triest, heel EriesE, want ook zonder een gezonde dosis chauvinisme kunnen
Íve zeggen daE LENS geen ploeg heefÈ om Ee deg{aderen. fkzelf heb op het.
ogenblik dat bekende ouderavondgevoel uiE mijn middelbare schoolEijd: ',Uwzoon kan we1 §oed leren, hij doet er alleen.geen moer voort,. En wat dat
beErefÈ is er nog hoop: ik bleef dat jaar gewoon in de tweede klas!

MÀRCEI..]ÀNSEN

r,ENs 8 - cRó!ÍvLrET 6 (2-o)

p.s. : Jaap we betreuren'je besluit om te stoppen. we verzoeken danook dit besluit. t.e
heroverwegen en de misverstanden en meningsverschi llen t.e vergeEen.

Namens de groép Zya en Augus t. (cuus)

Na een goed gesprek voor de wedstrijd over de àebeurEenissen van de afgelopen t.ijd zljn
de neusen weer de goede richting ingegaan en gingen we meE goede moed het. veld in.
Ondanks meE 10 mensen hebben we meE een werledinzet deze Í.resErijd gewonnen met.2.-0 door
doeLpunten van Àdrie en Jan. ,JONGENS KLASSE ! !

-4-'dettrusaewJe'



WEDSTRIJDPROGRAMMA: t,':, - ;:1 '11 fl

tiid thuis valduit wedstfrd/ooulsr

WILHEIJMUS 1
TONEGIDO 2' ."
vrij
I,{IÍ,HEIJ,IUS 6
TRIOI,ÍPH 2 .
SCHEVENINGEN 4
I,ENS 7 .

lBt,ts ó .'.' .

I,SNS r'i
Í,ENS 2

TAC.90 7

H.B. MarEin
iI. Pennings

J,

ioàda§ '9 ..apríI 19 95
14.00 LENS 1 , . L0L2 /52r

r099 /62r
3t43/57L
3L33/569
3096/56r
4442/ 6.26
4500 / 649 --

rEiendschappeliJ k
vriendschappelij k

4380 /626 n.n

r008 /527
to83 / 627

3084 /s7L
3080/s69

4441-/649

1
I

11..

10.

io: ào

11.00^

13
10

14 .00
10 .30

10.00
10.00
11.00

.:5
2

n,n.
nrn;
c .,J.
n.n.
n. n,

00
00
00
00

1
2

I,ENS 2
I,ENS 3
I,ENS 4
IJENS . 5
I,ENS 6
ORANiIE PIJE fN 2 .
WIPPOTDER 10'..'

],ENS 1
t ENS 2
LENS 3
WÀSSENÀÀR 5
HMSH 4
I,ENS 6
I,ENS 7
VEIJo 18 .',

Kortekaas

_ rnï.r..

btj algshelg afkeurígg:
14.00 otrvEo 1.,.
r.2 . 00 oLÍvBo 1 .

doaitèratag 13 aprtl 19 95
18.30 Í,ENS 7 . . . .

Íraandag 17' aprll' 1995 (2è Paasdàg)'
sJc 1
GDS 2
viij j
],ENS 4 :, :
ÍJENS 5
TE WERVE 2
vrij
],ENS 8

iI.
K. C
{

R.R
P.R

Govers
. schimmel

. Ogler

. Willems

11 .00 n, n. -.

.': w'oEnÈdag 19 apríI 1995
';: 1g .45 rrENS g

OPSTELLINGEN

RAVA 7 43gr/626 n.n

-. wórdÈ door de Èrainer samengesEeld ' tl .l'i'
a1s vorige week

"-ala bekend -.(verzamelen 1.00 uur vèör aanvang op IJENS )
, i ti

t' : 32s15àO
L : 34 6108 8
1' :' 3935935 1,.,
1.:079-5120055
I ,: 018 91- 1? 943
I : '3900333

IENS -,1 E/$ 3
IJENS 4 t/m 7
IJENS. S '..:

AF.SCHRIJVEN"
]JENS 5

r" '],ENS 5
b.à.s.
I,ENS 7. , .I,ENS 8

' ' a'i'de,'broot . ,- Ee

.W.. Heijnen te
s.,de. Nennle te
R. Wasserman' Ee

í . G. DulvesEeyn Ee

. z. GUngör Èe
. .ir.- ri I

': '
", 

i:: i r;i"' I

holtaktperEoon Sealoren zondag, t ÍIiD' Koutd€lhoven - TB1 r 070 -.3_9L 2.4.74

LIGGING VAN DE
?. 

. é-,i. ,rr.

TERREINEN.;:
i- ti

OR.ANJEPIJEIN
WIPPO],DER
WÀSSENAAR
HMSH
VBI,O

zuiderpark, 2e gedeelte
sportcàmplex ouàe laan, Schoenmakeisstr"rt,' í"lfg. lè1. 

*(015)560311 
.

Charlot.EestraaE 7, Kerkehout., Wassenaar, Eel.- (01751).79748,,
vrederusE1aan,t.e1.3675270'r:trr'!!tttl
Noordweg 26, waEerlngen. teI. 10f742192779

KONTRIBUTIE S >>>r>r op maandag 3 april 1995 hadden oriderstaande ledeí een
konEribuE leachEersEand. Deze leden,-zijn vanaf heden ultgsgloten voor heE spelen van
wedstrijden (dus ook de uitiwed§Eri;ide11), .en;:trainingur,:, -

. tieins,.e. 'tÍÍèiaï, ''p. MurdeÍ en ,.r.. Timmermans
xonirig, . n. -wah ovëh. en E.M.' warmenhoven

3
4
6 ..7,
a.

D.E
M.
F.
0.c
c.L
M.E

v.d. Knijff , H.8.. vermolen, .r..!{asaerman en À.G. zupelli ..,. van NoorE, S.J. Rozema en À.'! BaI :-. .;
. de Bruin, P:,J.. de'Bruin, .T.P. Deurloo, R.'R. Hendrlksen, j'
'i Knops, G. Mu]di:r, À.M.i. van Rijn en K..vermaai. . Í!

],ENS
Í,ENS
r,E!,rs
],ENS
tEx{s

, \.:.d: ,ENsREvuE \- 5 -
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LANG S DE SPORTEN VAN DE ZM - LADD.E'R"

UITSLAGEN

WEDSTRIJDPROGRAMMA

riid th i§

vrljdag 31 Eaart 19 95
SEV 5 - LENS 2

zaterdag 1 aprLl 19 95
CROÈÍYI,IET 1 - IJENS 1

)3

9 0

ttit wedstÍiid/DoulenÍ- scheidsrechter veld

donderdag 5 apr11 19 95
11.45 LENS 2 ... DUINOORD 4

zaÈerdag
14.30 LEN

pril 19 95
ZOETERMEER 1

dlnsdag 11 aprll 19 95
18.30 LENS 2 .. . SEMP.À1T.4

A FS CHR lJ VEN,,>,,, I,ENS

SENIOREN ZAAL

fi44 / orz . 
ij. .lori'r.a;"

7025/006 À.M. Kelslar

7002y'0L2 .. Hassanin Nabit

P. KroI, Eel . 3235507
B. v.d, Noutand, tel. O1?18 - 34523

3

8a
s1 ..1

1:
2tNSIJE

ZAALPROGRAMMA''.",..

dalum Íiid thuis

.: .' i- ,

( lt

klflsse zeel
. ':
" schaidsrechterult

:r,oea.12 . 04 -' 22 . 0
woon.19 .04r 19.0

r,ENs 2 ..963 lRzC
IJENS 2 PT. 811
FONEYN/HEESW.3 PIJ. B11
I,ENS 2 . PL.811
cYMi'IovÀ 6 : Èt. B11
LENS 1 PL.À6
svH 2 PL.À5
THE BOMBERS 2 PL..À 6

.1,

eigen
L.À. Fel ler
H.. cilIet .r

lr, eit t.a
J.H,M. Ton
J.M.ll. Ton
'J. M. H. Ton

" vrij .21. 04

r 20.1

, . L9.2
r 20.0

O SIGO 2 "
O VNI 2
2 LENS 2
4. WESTI,ANDIÀ 8
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r VOOR TOI'RNOOTEIÍ 19 EN 21 ÀPRII, T
w.ààiri]àà"'i-*-ïtr-.i"".""--r;-l bijsetijtieindl§èn: :

1. Onderling^.resultaat
2. Doeltaldo ,. t ,.. .i I
3. ÀanEal geecooide -doelpuntén

4, Lot.ing
Nr. t plaatEt,zich yoor de volgende r'onde ! .
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. ! {- '-. Nijhofflaan, Delft
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Jrrlí@
VAN HET JEUGDFRONT

il'. *, 1'. '. \1 r. " .i '; ri,- i' ':'

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en hooÍdleider A/B/C jeugd :
Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Don Haag, tol. g97.Ol.54

HooÍdleider D-jeugd: Edwin Kuik , .
telefoon 367.73.00 .

HooídleideÍ

HooÍdleideÍ

'-. ,:i

!'i!rs1i
F-jeugd:

Ruud Vereécken
tglefoon 391 .04,89 .

HaÍry ter Linden
telefoon.361 .61 .43 -

Aíbellen voor de wedstriiden:
zo snel mögelijk; doch uiterliik de avond vooi ds wedstriid, tussEn t 8:oo en I 9.m uur; Uii ae Jeèbstref: i
fende hoofdleider. ln uiterste nood nog op de dag van de wedstijd op LENS, relefoon 366.,l3..l4 ^"

(zaterdags vanaf 8.00 uur en doordeweeks + 30- minuten, en niet ëeÍdet, voor vezamsltijdl '..' . :-
AÍbellen traininoen: t 45 minuïen voor aanvang van do training, alteen op LENS, telefoon 366.13.14
Vraoón/oràbtemen : bel in eeiste instaÀtie de hoofdloidoi opr . 

" '
r.9

WEDSTRIJDPROGRAMMA'A-B-C-D-E en F JEUGD

etttat = .datum t:aanVand tedenstandor uit/thuís '' " ' vétd/terÍein '. ' .sain.k LÈNS ' \la

08
r4
08
L2
08
08
12
08
L4
08
08
14
08
14
08
L2
08
08
08

.I
À1
B1
D'

c1

;;

;à
D3
D4
E1
82.
E3

E4
E5

B6

E7

F2

F3
F4
F5

.oa 'àpr ..' i+ . :o
08 apr ].2.45
08 apr 14.45
05 apr , 18.30
08 apr.--12.30 '14 apr 12.00
08 àpi ' 'I1.00
12 apr 18 .00
08 apr 14.00
08 apr '14.45
08 apr 1r.00
11 apr-- 18.-30 -

14 apr 10.30
08 apr 09.00
14 apr 09.00
08 apr 09.30

.Tonegldo À1 (rrr) uiE . ." Rodelàan/V5g :'i.
Lyra BL , uiE . sp.park de ZweÈh
HBSB2 (vr) thuis V3. .

uit .
thuis ..,
thuig l'
uit. .

thuis
uit..

Èhuis
Ehuis
thuis

Tonegido D3 (Irr)
vredenburch M1
ViEesse DelfE. El
Gravenzande,av E2

HMSH-
osc EI
Rijswijk EI (vr)
IJaakkwarEier E3
RKDEO E2
Rijswijk E2 (vr)

verErek naar Duitsland (meer info volgende vreek)
Vredenburch D2. (,!'Íl .uiÈ . . .," Vredenburchweg .

H M S H - T O U R N O O I * ': .

13.00 (auÉö)

c4
D1

08 apr . .09.
08 apr 09.

apr, 11.
apr , 09 .'

apr" - 10 .
apr 16.'
apr 10.
apr . 13.

Rij swljk C1
ÀDO Cr
Hayesbrook FC
SEv CL (vr)
Tyneside FC .
osc c2
Den Hoorn C2
Schipluiden D1
D één - CUP **

Rijswijk F1 Irr
Tonegido F4 vï
Tonegido F5

o o r r . ... . .
. . vlamenburg .
sp.park Pr. Irene
iI. v. Beersat,raat

v2 -..
sp.paÍk Pr. Irene

(auto) r;' '
' (auto), ,, .;.

(auEo) . ., ,

(auto) ,r
.. 1. rr,

(auEo)
(auto)

-:

(auto) .-,
(auto)
(auto)
(auÈo1 ''i
(auto)''

(auto)

(aUto)
(auto)
(auto)
(auEo).-
(auEo) r
(auÈb)
(auto)..
(auto)

Ehuis
thuis
t huii s
rtruíà

TOUR
uiE .
uiÈ
uit

Ehuis
uit.

v1
v3v2.v2.

11.15
14.00
L7.15
11.30
11 ..15
09.'45
17 ..3 0
12.45
14: 15
10 .00
1.7 .30
10.00
08.15
08. 15
09.00
09 .00
09.00
10,45
08 .15
08.45
15.00
09.00
12 .30
15.00
09.00
09.00
r.2.,30
10.45

.',.'sp.park, Pr, Irene ,
V I r ..' .
.v 2 .

:. KasEelenriÍlg/l,.' dam.
v2....

. . Vlamenburg: .
V 2 , .^. .
vl .
.,.:..

30
301

o0 ,

00
o0
00
00

16.00 -
09 ;30 '
10.00
13.00
11.15
09.30
r.0.30
09.00
r.1.30
15.00
1r.30 .

12 .30
12.30

N

v2or*v2.ti:
apr
apr
apr

svPrT E1 thuis
L O O S D U I N E,N - T O U R N O

velo E6 .' thuis
Tonegido E7 (vr) , '. rhuis

ODB-TOURNOOI*
Tonegido FI (vr) r

HMSH-T
Tonegido F3 (rrr)

Rodelaan/Vbg . . .
RNOOr*..

Rodelaan/Vbg
: . sp.park Pr: Irene
!:. Rodelaan/Vbg ;

Rodelaan/Vbg .., .
,,,. Rodelaan/vbg .

apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr,

uir
OU
uiE
uit
uit
uip-
uit

.,08.30
.09.30
08.15
L0.. 15

"14'. OO
10.15
11.15._

. 11.15
vf

Tgnegido F7

* = MEER NIEI'!{S OVER DEZE TOI'RNOOIEN VOLGE!ÍDE !gEER
rr = LENS D1 sp€e1È tegen de wl.anaar van d.e wed6truat OSC ,/ TEXÀS DIB

'de LENSREVUEI 7



BIJZONDERHEDEN,
aanwezíg van de jeugdkommissie op zaterdag I aprilp. v.d. Steen en R. Vereecken, .', ,.,,i-

.lees onderstaande kopy eens goed door.

opstellingen als bekend meE uiEzondering van i

rt
]*tnïí

81 zondei . K.Elakbi en R.v.d,Heijden
(beiden worden verzocht konEakE op te nemen meE p. v.d. SEeen)B2 zonder , R. FetEouch

E7; .' zonder a. Bveits
(geschorsE wegens niec. opkomen: svp kontakt opnemen meÈ R. vereecken)

F1 . zonder' J.versteeg (geschorst wegens nieÈ opkomèn)F2 zonder K.Hendriksen en M.e1 Mahi
(beiden geschorsE wegens niet opkomen)

F3 zonder R.Rasta (geschorst wegens niet opkomen)

N I E T O P K O M E R S >>>>>> spelers die niet opgekomen zijn bij ale wedstrijd van
hun t.eam krijgen van ons auEomatisch een wealstrijd schorsing. NaÈuurlijk kan er altijd
een goede reden zijn voor.heE. niet opkomen. Àls dat. zo is neem dan ZEIJF zo spoedig
mogelijk kont.akE. op met. de hoofdleider.. Het liefst nog op dezelfde zaterdag.-

0

0
0

0
0

0

J,ENS

LENS
LENS

IJENS
ÍiENS

LENS

AFGEKEURD of NIET ????

, BIiT T lil IJI F- E L, À C H T I G.,ÍIEER :

Dl t/m F5 t d.eze spelers kunnen VÀIIÀF 08.00 uur (niet. eerder, want dan weten wij echt
nog nieÈs) naar LENS betlen (3661314) en NERGENS anders heen of hun wedsErijd doorgaat
of niet. Moet je VOOR 08.00 uur verzamelen dan zit. er nieEs anders op dan gewoon te
komen. ;

Al t/m C4 , de spelers die VOOR 09.OO moeEen verzaÍnelen mogen naar IENS bellen
(3661314). Verzamel je echter NÀ 09.00 uui : zet dan de TV aan op INPO TEUIs.
vanaf Í 08.45 uur kan via INFoTEXT (b1z 699) de afgelasElngen geraadpleegd worden,
waarbij de uhuisspelende elfEallen worden getoond.

Ér is voor heE vernemen van de officiëIe .afgelascingen voor À1 E/m C4 nög een mogelijk-,
heid : de afge last ingenEelefoon (06-350,150..90).

SCHADUWPROGRAMMA

Bij alqehele afkeuring werken we deze week een alEernatief programma af. We verwachten
AJ,LE spelers en leiders meE..bij zich: spoiEk-Ieding, Eraíningspak, voeEbal- en sporE-
schoenen. Er zijn vele alternatieven denkbààr'zoals voetballen in het. zuid.erpark, op
hel strand, verhard,op Kvriek SporE, in de zaal (alleen voor E en F) of t.och ergens een -wescrijd speLen op het veld of 01: heE kunstgras. Gewoon overal rekening mee houden en
komen hoor !!!l

ÀÀNI'ÀNG
13.00 uur

EI,FTÀI.I,EN
LENS À1

VERZÀIIIEITTIJI)
13 .00 uur

L0.00 uur
09.00 uur
09 .00 uur

T,ENS
LENS
],ENS
TENS

B1
DL
DZ
E3

L /Ín C4

E/m E1 -

,E4 en E6
TEÀ,IS ZrJN

E.rainen
VR].]
t.iainen
trainen
t.iainen
VRI'I

r,0.00
09.00
09.00

uur
uur
irur

OVERIGE

Céén-:EN Déén -CUP >>>>>> vandaag, donderdag,6 april, speelt cL in de eerste ronde uit
t"g".i-nil"rriix. Doordac er in de voorronde een grooE aanEal wedst.rijden werden afgelasE
is dé tweede ronde verschoven naar donderdag,20 april, De winnaar van bovenst.aande
wedst.rijd komt dan pas lieer in akt.ie. r,ENs Dl1 speelE de eersLe ronde hu pas op dinsdag
11 april thuis tegen de winnaar van OSC/Texas DIB. Ook voor Jullle geiat dat de winnaar
pas weer speelE op donderdag 20.april... Dó,q je, best.

- I - 'aeieusaevue'



. ,: 'WIS.T-UDAT??? l..j' .'.-
- ., Er nog dteëds ' doordeweeks ouders afbellen op IrENS woor de wedstrijden van hun

Àfbellen alleen is toegest.aan bij de HOOFDLEIDERS t.huis ? -: - Er Eoch nog jongens zijn met een kont.ribuE le -achterst.and ?
Zij'vanaf h€jden niet meer mogen Èrainen en speLen totdat de gehele acht.ersEand is
betaald ? ,. i a

- Het Eoernooiboekje van I,ENS er weer keurig uit.ziet. ?

- :: Dit boekje door A D R E PA í is verzorgd en beschikbaar gesEeld ? ...

- Wij hier heeL blij mee zijn ?
- ''],ENS C3 a.s.; zaEerdag kampioen gaat worden ?
- ' LENS À1 en D1 oot< nol in àe.racé voor het kampioenschap 

-'zlj n ?
- Kampioen worden vaak heel veel spanningen geeft bij spelers, begeleíding en ,

publiek ?

- Dit vaak Een kosEe gaat van het voerbalpiezler ? 'J

- wij daarom geen. kampioenschappen 'liiereni bij de E- en de F:jeugd ?

- IJENS C1 van de spanning af is doordat. zij zich j.1. zaterdig veilig speelden ?.
Proficiat ! !!

- LENS 1 nog.Iang nieE veilig is ?
- Daa de spanningen vooral bij hèE ptrbliek weer ongezdnde 'vormen begint aan .ie .

' àeriren ? : ; t'-
-ÍJENs1echEermeerheeftaariposit,ieveondersteuning?
- er''nog'sÈeeds spelers onnodig naar I,ENS bellen of heÈ voeEballen doorgaaE ? - 

..'
- '-Dit niet noàig is omdaÈ Infothuis diÈ keurig op blz. 699 vaà INFOTEXT laaE iien'?
- 'wii deze rubriek'nu als1uiEen I

LENS - WTLHELMUS. DE VOORWEDSTRUD. SPELER VAN DE WEEK. LEN.SLOIERIJ ,>>>>
a.s.. zoàdag speelÈ LENS 1 weer Ehuis en nu t.egen wilhelmus. IJENS moeE zo langzamerhand
wel eens gaan winnen en het SinEerklaas spelen maar even vergeten. Of dit gaat lukken
kunE u a.s. zondag zelf komen bekijken.'De wedstrijd begint om 14.00 uur. De voorwed-
strijd is op dit moment nog nieE bekend. Maar er is er wel een en die beginÈ om L2.15
uur. Kom gerust. dan alvasÈ naar LENS toe. De speler van de week komt uit heÈ team dat
de voorwedsErijd speeLt. NaEuurlijk is er ook weer eén groÈe loEeri.j, De loten zijn
vanaf heden weer Ee koop aan de bar voor".Í 1,- per SEuk en natuurliJk ook a.s. zondasi
Èot 14.45 uur bij de wedstrijd. In d.e rust van de wedsrijd is de Erekking op ÍrENS. De
eerst.e prijs is eén.minuut GRÀTIS winkelen bij Àlbert Heijn. DaariaasE ilog vele andere
mooie Èrijzen waaronder naEuurlijk ook dè' vredsErijdbal. De uitstag van.de loterij komE'
ook weer in de LENsrevue Eè sEaan. ToÉ zondag op Í,ENS tll

, ,;l 
+

PAASTOERNOOTEN >>>>>> volgende week is heE Pasen en dan organiserèn veel '
'tverenig,ingen' weef .Èoernoqien. Ook de LENSÈeams doen hier aan mee. Het toernooi-

overz_j.cht publiceerden wij. onlangs in de L,ENSrevue,en ook hangt het. nog st.eeds in ons* -

klubgebouvr. Wij vragen aan de spelers (ouders) diè met Pasen niet aanwqzig zijn om ait'.
nu alvast door tel bellen. naar de HOOFDLEIDERS.' zij kunnen er dan aiwast rekening mèe -,'

houden.. t"teer' nieuws "ovét' de toernooien ii.r de volgende rJENsrevue. !: '
, , ,r' '-:..1 ' ' :

III.T-EhVERSLAGEN

Gelukklg kwamen a1le Eeams aan voeEballen
-'toe. Op donderdag belde Gravenzande op daE

ze geen Eeam op de been konden brengen om i
'' Eegen ons D3 te voetballen. wat nu ???

..Cromv11eE UrachË dë oplossing Eoen ze op

l'
;

vrijdagavond afbeldén voor hun EL. Ook E5 t

vrij via'de.telefoon een onderlinge wedstrijd.
zo kwam D3 toch nog aàn een leuke uedst.rijdrèn kon E5 aangevuld met

dat ginE. heel -goed.enkele fanatieke E-spelers oefenen op een groot veld. En

'de LENSREVUE' :9-



UITSLAGEN
25 februari

\ Farid,en'Marvin heersEen in heE ienErum _
Dennis en Mick speelden op het middenveld
meer dan prima - Feisa1 verdedigde metveel lnzeÈ en paul zorgde voor prachtige

. voorzett.en. Michael bleef Eoed en tech-
nr-sch voetballèn. Martin (die helaas in de
warming-up gebleÈseerd raakEe) viel primain. Ook Mounir uit D1'proefde nog evàn desfeer in heE veld en lacer de taàrf inrrwaterloo', (lekker he I ) .
Volgdnd íeizoén wëer poule 1en nog twee
maanden om heerlijk t.e gaan voetbaÍlen opjacht naar de C-ééncup en tournooiprij ze;.
Jongens heE was grote klàsse en ik reÈen
op nog veel meer !

FRED GRENS

IENS À1
LENS 81
Te Werve 82
LENS Cl
LENS C2
I,ENS C3
IJENS C4
HBS D1
],ENS D2
LENS D3
Quick D6
vt,C EI
Quick E2
]JENS E3
I,ENS E4
I,ENS E5 ,,

HBS E4
RVC E4
IENS E8
VCS F1
ouick F4
Velo F5
I,ENS F4
Concordia F3

LYra ÀL
GDÀ 81
I,ENS 82
HBS C1
IJoosduinen CL
osc c2
Schev., .C3
LENS D1
Duno DI
LENS E-elft.a1
I,ENS D4
LENS E1
I,ENS E2
H v Holland E1
JuvenEas El
ZiC IENS D3
I,ENS E6
I,ENS E7
Juvent.as E2 .". ._

Í,ENS F1
IJENS F2
LENS F3
l,Iassenaar F4 = .
I,ENS F5

. 7-2 "?-a

. 5-2

. 4-2

. 9-1
- ' 20-2

. 2_3

. 5-4

: 2-8
,-É

. 3-4'

. 9-1'

7-!
4-4

10-4
4-4

. 2-2
,7-3

5-2

ÍJENS osc c2 í 9 - 1)l,:
De EegenparEiJ was een half uur te 1aat.
LENS liep zich nog steeds warm. ;Toen we-uiEeindelijk begonnen waren hadden we bin-
nen Eien minuten drie goals gemaakE. We
bleven maar aanvallen en daardoor scoorden
vre eï noÍi drie. De Eweede helfE was het.'minder. Toen kregén'we'een doelpunt. Eegen.
Toen zetten vre nog even door en scoordén
we er nog drie. DiE verslag is van:
Àbdragim, Richmond, Katin, paErick en Robin.

i\.. : ..

p.s. doelpunt.en van Robin (3),Kalin (2),
Rlchnond, Parrick en Jimmy (at1en t) en '
zelfs Àppie scoorde zijn eerste doelpunt
van heL seizoen. proficiaE.

PÀUL

LENS E3 - E.v,go].1aEal.El (3-4):

IJENS C1 S C1 (s-2)

buit is blnnen I I I

Dertien mooie blauwe shirt.s onder 13 la-.
chende en puffende gezic-hEen, bijtend Ín ,groEe sEukken slagroomtaart.. Cl zat ln ,
"tíacerloo" na Ee genieEen van de 5-2 over-
winning op HBS. vlesley en MarEin werden
gedold met hun gemisEe kansen, Fred dachE-
nog vol afgrijzen Eerug aan de 2Oe minuuE
van de eersEe helft, toen HBS een 1-0
voorsprong nam en Hans was gewoon blij (en
bruin van het relaxen in de zon) . -
Ts,ee wedst.rijden voor heE einde lukte,het.
om VELO en HBS definiE.ief onder ons te
houden en misschieà kan Quick nog inge-....i
haald worden. Het-mag, maar heE hoeft. niet ..
want de tiende plek is ook een klein fees-
tje waard. Of, zoals sommige spelers zon-
gen : "CI is kampioen, C1 is kampioen".
FeiÈelijk,nieE juisE, maar wie ver voor de
wedstrijd zag hóe gespannen speleis.en.i 't -,

Erainers. (vergqeE de ouders niet !) waren,
zal beSE begrip hebben voor het. kampioens .,

gevo,eI": het is.gè_lqkE,. we zijn van die , . ,
spanniqg af. Tegeí HBS was c1 een pràchtlg'
samenierkende woetbaLmachine, die de Ee-
genbsfag van de achEersEand en een gelijk-
maker goed verwerkt.e, en nog neÈ voor de
rusE op ?oorsprong kwam. Na de Ehee werd
nog even een HBS st.otmloópje.onschadelijk
gemaakt, waarna 2 mooiegoals de zaak be- :
sliste, De doelpunt.en waren van [,Ies1ey, i ' -

Sedat en Naushad;' Àrnold keepte attèdt,

V'ER,SLAGEN

(eersEe)

Na een gesprek meE de ouders over ons 3e
voeEbalkarnp in LirÈurg, begonnen wij aan -,
een pit.Eige vredsErijd E.egen H.v.Ho1tand.' .
,De eerste helft was aan de kant van IJENS
een zeer goed begÍn meE zeer goed voetbal .

en samenspeL. Waar ook zeer mooie doelpun-'
Een 

-uiEvoorEkwamen. 
DiE, was ook Eérug,ie,'i;

iien in de sEand van 2-1 Eoen we. de rugtr,
ingingen. Na een.korE gesprek.met de spe.- r

lers over hoe en.waarom, gingen we de ,-, ,:
.tweede helft. in. En wat geheurde ex Eot:
mijn stomme verbazing in de t.weede helft,
de spelers van IJENS vielen in slaap, kan-
sen werden gemist, passen waren niet meer
zuiver,.,de aanwal,lers van H.v.H werden
níet méer afgesÈopt., plus a1s er dan een
fouÈje vrerd gemaakr, weiid er op elkaar

.,'dit laatste,wil- ik àus absoluut
nieE,hebben en dit bespieék ik vblsende....
week nog een keer meE de,spe1ers,l want ook
aIs het waE minder gaaE, we blijven een a
Eeam, en een hecht team mag ik wel zegqen.
Winnen of verliezen is voor mij niet Éó-
langrijk, vriendachap met. elkaar plus het
spelplezier is'voor mij en moeE voor JuI-lie veel belangrijker zi j n,'

-10- 'de LENSREVUE'
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Yan de YoetbdYercnisrtng 4ElÍ§ :. ,r ,

@ehalgang, nummer:36.

, l3 . ,april 1995

,1995

,:{,E./VS TTOERISME
(heE paasarrangement )

L920

Toerisme. een voor ons, Èot. nu t.oe ón-
bekend gebied. Maar toen ons de moge-
lijkheid werd geboden' .en met de we-
tenschap van het in aant.ochE zijnde
heerlijk lang Paasweekend, kon uw
redaktie de verleiding niet' wèèrstaan
en zo hebben ons maar!.eenq in:dezè
branche verdiept. .r._ , ; ,

we kregen de opdrachts heE LENSEoerisme
Èe bevorderen en met dit. in.het. ach-
terhoofd zijn wij aan de slag gegaan.t: ..
Nadat we alle "ins en" oirts" onder'de,
knie hadden hebben..vÍi2 na, Iang wikken.
en vi,egen een wel heel bijzonder paas-
arrangemenÈ voèr u kr.innen samenst.el-
1en.

U ki-rnt namelíjk een paasri,'-etkend 1à4g
heE voeEbal - aEtrakÈ iepark ' Escamp I be-
zoeken. ZaEerdag en zondag benE u te
gast bij een r

@
'l
I
I
I
I
I
I
I
I
I.t

ToE É1ot is"er voor u op maandag dè. ,

§eÉéIe dag een excursie langs alle
velden en wordE u ín de gelegenheid
geÈtetd 'om te'génieEén vàn dé vele
wedsErijden, de zeer speciale voorwed-.
s,Erljd,van onze, jFugd op GROOT veld :

intemaÍionaal
tournooi .. \

A & B jeugd
ll cn 16 apil - 

.

.:
:' deelnemende teans : I

ocndmarlsn : Dllum,. BrEEdttrul

Engeland : Aylestoncparh

Willenjuniors
; EscadeuvretFrankrijL

! E-combinatie tegen eén Eigels team !

Alísneon.s.holsdsel S.lr.l.ri.rl Tottollollo

P.Í. Greni '
R.!.nlss.;hih 49 :
2502 Ctl oen Hróe

Iel,: 1070) 383 64 lE

G. l(emgrÍ.m!.n

TeL: {017{01 12802

SPOIISOBZAI(EN

Do Club vrn 100 ' !
J. v.d. Lubhs Tol.: (0701 323 35 25§EK0 r.lrelrriart

Sanioren rondlo
Seniorrn zralvooíórl " "

lY.M. Kouw;nhoven

Tett 10701 3Sl 24 74

ovríi! :

J.M. vin d6r itri'Ioti(0231 282785

t-H. do Groot Teli 1070) 325 15 501--, . i.r' j_ - . , rï
BAR(o-Eli l(omnksir

SeniuEn Z!l.rdrI
J.C. Ham 

,

Id: 10701 387 80 87

mw'|. vaí der 840
' : . ; Tsl.:'10701 325 09 74. , r (.! -'. .;-i- . '-- l' . i.,'-ti-

Ev9nonentln (onmksis a
vScEluroJlfqj ieusd.ldEl'rs.;

P.J.M. yàn dsn SlÉon r

reL: 10701 
jg7 0l 54

'Í.. TNAINERS

P.'Bos

Tel.: Í0701 388 03 02

H. v.D Hrlion
Tel.: (0791 0l 32 3l

rodshio i I

A.C.J. MilllllbuÍ! (rskrliri8ll)
T€1.: (0701 321 32 85

C,J. Alrin!

Tol.: t070J 3Bg g0 75

t: .

t,

.,j seutrusrr,i'LiÉo

Voonitl€r i

, J.G. ColpE

ïol.r {070) 304 lg 74

t' IBESTUUR

tid
VIJ.M. Heljron

T!!: l0i0l 348 '10 8g

Seloel.rb:
P.t. GÍons

t*, tolol gos E4 tg

tid :

P J-M- vrn don Sloon

loL 10701 397 0l 54

le Pronriome.slci :

GJ. vií d., Kh{

TeL: (017481 18t49

2. Perniuin.ellcr :

[. VsEÍln

Td.: 10701 307 06 30

I(OIIIRIBUTIE EEIAUI'IG

Porlbrnl : 338711

HAE0banl: 120024220

IEBflEl cn |íIUBGEEoUW

H.ngrlohin 800

Tel.: í0701 388 '13 14 r

VAN DE\RED4KTIE
" Xèv.di Íw kÍ,pil uiterltik, zaterdag in

-.Retlaldiebrievenbus, klubgeb-óuw -,
- Hengelolaan 981, 2544 §§ trgn Hqqg

(070) 367 EE 62 (tot rnaandag 17.fi) uur)
' .-,, , :*"

wiiligmgen tot maandag 15.00 u. mogeUjk !

IjITERSTE IM,EVERTERMUN KOPU :- zaterdag 16.00 uur in h€t klubgebouw

- Fax

ae LENSREVUE' I

vuc, Fc



'i'; li i.";t. : i,í
"..1h. ..r,=_., , i

,t. r

>>>>>> 0m aan deze dag een exEra dimensie te geven kunt u meedoen met. de speciale

Het hoogEepunt van deze dag echt.er beginE om 14.00 uur a1s'on'b tlagge§chiÈ aantreedt
tegen S.IC. Het lsr toegestaan on luidkeels te juichen, schreeuwen en aan te moedigen.

PAAS-LENS-LOTERIJ

HeE enige waE u moeE doen is de weg winden naar ons complex.

WJ WENSEN U EEN VROLIJK PASEN

uw (paas)redaktie

U zult zich nu afvragen wat. dit alles kost. Daarover kunnen wij koit. zijí; heE kost u
dus als LENS-Iid,'buiten de loEen (, 1,- p.st.), helemaal NIETS.

,//

i.v.m. de paa
aanlevertermijn van uw kopy

zaterdag 15 april fl6.00 uur)

(tijds)wijzigingen v.w.b. wedstrijden en
uitslagen z'rjn nog mogelijk op :

maandag 17 april bt 7s.oo uur
INLEVEREN KOPY i.v.m. PASEN

*

nieuws uit de bestuurskamer
§ffi

" HELP: LENS 75

De eàrste reakcie! o!: de oprodp Ewee vreken geleden in de r,ENSrevue zijn binnen. Enekel
oud-eerste elfÈal-spelers hebben hun privé -verzame I ing (in bruikleen) Eer beschikking
gesEeld. zo helpen zij de onLbrekende puzzelstukjes uit de LENs-historie in te passen.
De suggestie is gedaan om bij getegenheid van dít 7s-jarig jubileum een (foto-)exposi'
t.ie te organiseren. deze suggesEie geef ib,graag door aan de Jubileum-kommiss ie .

ondertussen sEeIE ondergeEekende het nog Éteeds op prijs om gegevens en of maEeriaal
(knipsels, foEo's e.d.) te ontvangen. deagewensÈ krijgt men alles weer neEjes Eerug.
Het adres: .EiksEraat 22, 2565 Mz Den Haag.

cuido Halleen : '

-'2 - 'cle LENSREVUE'

en rs eu rS

1 n

3



BAR NIEUWS
Jr

, ,.-.j algeoeen

BARROOS.TERf,,
- 
' .zàÈ,eraa!. 15 airrirr., '

konEaktpersonen : i'
Inge van der Berg & Àndré Krol

zaÈerdag . Martine Vereecken - zondag :1Inge van der Berg

BARROOSTER.-,
.' zondag 16 april .-i. -

openen 
"L1 .00 utr

L2.00 uur
13.00 uuí
slui E.err .

81, 'Petër en Inge
, Marian

. . Henk en ,Jari'

... ,Cor Pet.ers
Jan

openen
11.00 uur
12 .00 uur
sluiten

Pet.er "en Inge
Marian' Henk én .ran

ri

* bijsprihgers gevraagd tijdens de spiEs

nog éèn r.óei rnsse;s'rrri, de ,origu ,'
vreek ingebruik genomen kassa,s blijven ''_
voor hilarit.eiE zorgen. GaaE het aan-
slaan iedereen nu prima af - nu dienE
zich een gnqer ,probleem,,.aan :

'"r r 3
ZeE NOOIT houdeft.jes voor de kassalade,...
wànE deze hebben de gewoonte om open E.e -springen.l... tret geíolg laat zic-h maÉ- 'kelijk raden. U benE dus gewaarschuwd I

openen

11.30 uur
" L3.00 uur
, sluiten ..
, .t..

maandag 17 april "
.. .' ' Tinus en iloop
"poedels n E1 en Peter

Àchmed
Coby en Gerrie

, .Inge, Leen en Rina

onze

* ook hier weer - bij springers gevraàgd
Eijdens de spit.s ! !, ,;

utTNoDtGtNG V.gOR DE LED'EN VAN 'DE C-LttB VAN 10'0'
oI, Eaarrdag 17 aprlI a.g. (2e paasdag) zaI dlrscÈ na afloop vaa de
wed6brijd LENS 1 - SaIC de ln.eèn van de vorlga lJensrevueg al aangehondlg-
de biJeeDk@st.voor ds Club Van 100 worden gèorganiÉqerd
Plaats van handelii.rg is: wat.erloo. rBehalve dat wij holen dar er',ieEs Cevieren'.wa1t (eén'overwinning van heE. eersEd zou naEuut:lijk zeer welkom
zijn) , komen aan 'de orde een voorstel vàn het .bestuur vooi de (moqelijke)
besÈedingsdoeleinden van het opgebouwde kapitaal van de Club vàn 1OO, de
plannen voor de nàbije Eoekomst en waE verder nog t.e berde zal worden
gebracht..
KorEom de gelegenheid om op eèn gezellige en informele wijze weer eens ove
yree van de club bij Ee praten. ,voor een hqpje en een drdLhkje.zaL worden gezorgd.. .. .... 't"',.i

BESTWR .:-".. + r'.:l 'r -" ...4'1 -,. .': ...nl
KLA VERJA S en J O KER'EN >>>>>i -afgelopen vrijdàg z aprtl'is de laatsEe van
de diE seizoen geptande klaverjas- en jokeravonden gespeeld. Er waren 5 klaverjas- en 3jokertafels. Bij het jokeren was,"neE a1s. de vorige keer, Ina v.d Berg veef te sterk..
voor de andereh. Er wordE gefluisterd daE zij elke avond aan het trainen is. Nans 'í.
CoreE, normafiter de st.erkst.e, moest het. deze avond afleggen,cegen diegenen die zoveel
trainen. En daE. betekenÈ daE zij als laaEst.e geëindiqd is. Het,,werschil met rnummer 2
was echter niet. zo gioot: ,r+ puilen. Dus. ook ians gait. wàer in.rràiÀing.
oà voriàaiee "it"iuó ;;;' 

" -1i rna.v.d. Beri .----i"-:--rtí-;";,t 
--'--- .1. -. ' --i:

. r._ . 2. Marian Hennevelt. , 388 ÈnE. ,: - : ' '"
' a -- . 3. Nans coreE ;ó; ;;;: ' :-tl'; i

HeE klaverjassen tiep deze avond vrel heel vreemd, HeE verschil tussen de hoogste en
laàgste was.in de'eerste'ronde inaax 572 Éunten.,Dat verschil in de EÍr,eede ronde bedÍoeg

' Heidel - Kaffa 5219 pnÈ. .

Bruijstens - Boordewijk 5091 pnt.. '
Leder - van Loon 4974. pnt..

De.poedelprijs ging naar het koppel van Fessem meE. 3538 pnE. Ook waren er Ewee koppels
die evenvéeI .punEen.hadden, daE impliceerE we1 hoe spannend het was. Doordat ook de
prijzentafel v'ieer leuk was voorzien, werden, er ook aardig wàE loten verkochE. À1 meE al
kunnen we;weeÍ.' EëÍug zien op een geslaagde avond. De volgeíde klaverjas- en jokeravond

'zuIlen in het nieuwe. seizoen iflaaÈsvinden.. U rrordE daarvan via de LENSrevue op de

I

r het wel en

n: Na de.Eweede ronde Í,as het verschil Eussen nr.1 en'10 slecht.s 837 pnE.
zat màar 244-punt.ent het was dus,onEzeEtend spannend. En ja hoor, in de
elen de klappers. HeE verschil Eusgen nr.1 en 10 bedioeg ineens 12O4pnE.
een scoore i..an rond de 2000 mpest góan uitqaÉen wie, de Í,rinnaar werd.

t màar 549 punt.eI 1\rssen 1 en 5
., derde ronde vi

3" Koppels me
De uit.slag:.

t
1
2
3

LENS

aà LE^isREvuE' - 3 -

" . ,: *.i! r,r,+ .l .it, ï I r :. r]

hoogt.e gehouden.
,JAN lIÀM en {IOS WITTTNG.

,* ,-.. 1.



l.retERs vAND, ,,y_i_ri.,,,,; n"riJ;rir.o ot rJENs, iówer arseróp,eà.. .dinsdag bii de wedstriid LENS - osr, (xè-cup) als zond'ag É"s _;rr.H;;ris eu., spete. rande week. Hierbii kwam iog. op ae zondà!="u". i,oà.*"a=riija-.n-" uëöiï]p."i". ar dat hergeluk van uw redaktie niét àp kon: . : .,-- . .-

Op d-insdag was de doordeweekse -speler van de rrreek DENNIS, ELSfNc, de snelle rechtsbuitenvan-LENs Dl de.gelukkise en-omdaÈ her voor her maken ;à;'tilË-ío;à,!''à* zo.oo uur war.Ee 1aat. zou worden,. vroegen wij hem voor ae wedsrrija i.r -*i.-r.,i 
í'àp-dË" toco wirde.Deze keuze was moeirijk, maar Éenslott.e koos hij.voor NrErs scsuuRuàIÍ en in onze ogeneen prima keuze.

De opretrende lezeï heefE. naruurrijk in de gaEen dat. heE neL is of wij bij r,nis ,o .

langzam"erhand alreen maar rechtsbe;ige sperórs hebben. nen tràósi, niÉtI is minaerwaar...wacht u maar af !!l
Trour'rens, ivij van de redaktie moeEen u eèn verklappen dat wij ook altijd een inschaE-ting maken_met wie de sperer.op de foEo zou gaan. iri, we ËunnÉn u: tài;rËrt.er-ren daE'wealle drie de laatste wedstrijdèn er flink naàst zaten. Dat maakÈ ""-i,ur-iiÀ* 

;ipàià.--
van de week,' voor ons zo leuk.

Àfgelopen zondag was er .een voorwedstrijit, waarbij een combinatie'van lBís crTni oesporEieve strÍjd aanbond tegen wilhelmué c1. Het. is artijd *.àiii::.-i" èen combinaEie-
Eeam te spelen, maar onder leider en vraggenisL Fred gin! her. priía. nu ""rÈ-srpàóiiàr"op-de_tribune zagen danook een goede, spóirieve por vóetËa1 tiiè in ae itorrase.àèor
I,tri1he1mus werd gewonnen met. O-1.

Na-de wedsErij! snel met z'n a1len op de fot.o met de selekEie wat jaroerse blikkenopleverde van de wilhelmusjeugd. DiL bleek we1 want de leider .rurróàtrÈ 
-.o.," 

om. ook met.'zijn speters met hun selekEie op de fot.o te mogen. Helaas konden wii niet aan diEverzoek voldoen om de doodeenvoudige reden daE er nog maar neÈ genoég foEo;,,s op onsrolletje zaEen voor onze speler- Van..,de"week:'1 ,i :' -:' . - ,i *.-. r

t^Ie hadden het aI voorspàra, rij .l,nr.rs 
"p"1".,.'*" 

oót dp
IIÀRRY ITEDER, de hardwerkende linkshalf van LENS C2 dèwij de familie Leder, pa, zeer bedrev'en in. heE. op zat.e
stallat.ie (het had ieLs met poedels te maken) en ma, z
smakén, onder de supporEers. Harry koos vooÍ FRED SpÀ
qrima keuze) als zijn favoriete speler. :

l inJ<s en zo was'
speler van de we
rdag hanteren va
i.ch de erwtensoe
(volgens Fred ze

afgelopen zondag.
ek. r Ook ontdgkten
n de omroepin-
p goed laEen
If r,ras di t. een

a

-4-'deLEN,REWE-



' Arno,de Jong

.iÍ

.,,. .,:,,. ...,1.:.

:-il'f "rlli lí{

Itliels Mans
,,._i:Ct&
'- ,l 'i )

ti ri ,0ennis Elsíng' - t
&

lUiels Schaurman. ^ ". .--

'.. l.J

9t

,f ''"'

.nt'i L

,

;+

1 I

,l

, iiljÍrcl

;?Àgii:ii

i

_.-i,

È:' 't'.!,t

Buddy Jansen
&

frene Beuker.

-;-ji.r''ut
1A ,.',-"

.liià1l1ï

Hany teder
&

Fred §pa

?te LENSREVUE - 5 -
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S(eIí@ ' Voor telefoonnumÍÍers: zie de colofon op pag. 1

Senioren KommissÍe
iZONDAGSENIOREN
UITSLAGEN.

' dlDsdag 4 aprtl 1995
, IJENS 1 - DHI' 1

zondag 9 aprtl L995
i LENS 1 - ITTILHELMUS 1

],ENS 2 - TONEGTDO 2
i IjENS 3. I,ENS 4 - WI],HEI,IqUS 6

LENS 5 - TRIOMPH 2
LENS 6 - SCHEVENINGEN
ORÀNJEPI]EIN 2 . IJENS 7 ..
WIPPOLDER 10 - I,ENS 8

0

0
,)

3
t2
46

2

-3 :

rlwdeDtis

veld

1.
0.

vri j
1 r t:.t.
1.
3
4
3

ffi,,m"ffiS Semfieregr K6pfinEm§s§H@

' Voor teleÍo onnuÍtmers: zre de coiofcn aíJ pag. -1
é, ol

tiid: ' ^. thuis - uit " wedstriid/wulonr scheidsrochtor

WnderVelde'
'tVeentje èr**r**

VERHUIZERS

Zinkwe{ 27
2544 EC Den Hoag
Tel.: 070-3663134
Fax: 07G3675393

'l Zoetermeer
Tel.:079610233

d,u,yDltuSÈtvtutítlv
doEdBrdag 13 aprtt 19 95
18 ,r3.0 t_rE_l§§'l 7j; Éj JïJ . - rÀc' 90 7 .

- l-_1.."

a"i:"--.r

{:iJ ,.;, )à..1 1- ,]'-' 'rrrt_; r^3

'.- 20..30 LENS 4 
1

' S.i*§dÉ§ Íz'8íiirI
,lfi1$$ei§§§r'|u'r,
i ciïo o 'wasspraÀn s
iól'do "r+rsu +
:. rli'0 0 

-r,Bns 
e

fi;l'öo vsT,o rg
iilpË olrws r "o z

. fËàIJÉ,àËéiFi; dp'*
ï8 :45 TÀC ' 90 1 :.

- DZS 2 ,

on4
1995, (2a Paa6dag)

-SrlL-L--ll- . .,-,, -- cns z
l'.tfl:Iiiïl' f,ENS 4':": "*':" 'LENS s -

TE WERVE 2
i..'ï:ï"';'i Lews € .:.
-Y*l{ei'iricrn r i
_ '.'i'a '7 a :
1995 .. :.

!. i.lrlrl tr _ Less .? . -.

1

3

d-dídàrclag 20 aprll L995 .;,' ,t . 
- .

BËÉ. ÀiF,#}rjer à,aha m m:4 r $va z

zondag 23 aprll 19 95

.: ..'439t" '- -t I" '
:l

6 *, ...

i.",,

ï-ï*!fr?tï,"+
3060/524 . .
1L49./.s7 .7 :
3r29'/s69 _ i.
3097 /s6í r:.,^. 

:

-. .n . n.,,'!/.6?

ir.4-,. oo LÉNs 1 . -
1T 30-1,ENS 2 --,-;-.;--:-

l-
;.

5

!iEsTLÀNDIÀ
RI.]SWI.'K 2
Í.ENS 3
WÀSSENÀÀR,
vtJq 7' : :

LENS'6 
"

' -' ' tt??i

i'z - oo cÈr,rnrres z .

ïïf ijö'ÍiËr.rs'e "Y'l+
11:00 IENS 5 .
íi: rio vÈnÈuiior + '

1!,9
:

.;;{i
n'.n.'

.n.n.1'1:,0
It:d ,J{EBEUB-RÀVÀ 7

cH.80
0

0

7.ri3 '('ie urJEry§..2!- LENS-8 '
. 4439y' 62

: : lX2AlE2
6
9

ià: t
1o ,"È
1È."'U

O,P"l

.LE

0 ÍiÀssi;TRAININGEN NIEL
() }iMSH À

S if E::L'L l.N G"E.N
m.3,
m. t'];tÍJ

,GESELEKTEERDEN:

ii!t,E,,rE :
:l wordt door de trai
a1s vorige week

DONDERDAG 2O.45 uu|
'O'l i.r1, Pl':lLllI;

ELKE
l,r 'ie 3,j

iéÉls5óóngescelo:

n.n.
-. rti-vc t S

Dey (I. a.

2

lr itr !flrys 1'rl
LENS 4 t,/

. í':; .' LENS I
ryF. ;:."sl Hli 4', !:t', ii E

'/Í9 
f r rrrr..,,-.^ LENS 4

LENS 5
],ENS 620 apr:.l 1995

S9irÍl',ru :+;c Íi,r i.,
1-q... b. 9 .9 .

T,ENS 7
ÍJENS 8

als bekend - (verzamelen 1.00 uur vèèr aanvang op I,ENS),:ri
A. de Grootr . ^..
W. Heijnen
S. de Nennie
R..Wass.erman)i4
G. Duivest.eyn
z . Gringör

. EëI : .3251550 - -a-

tel:3935935 1 í
te1 ! 0?9-5120055' " I

tet i-'orógi-r7943 ' I

EeI .: 3212382 of 0652707458
Te1 -: .070 -, 391 24.74. t !,\.r-.'. .Àu..v_'-.r,r .:.,j1
-.- Flota:r I. -. . . ;-. - -l--i

23 aÉriI 1995
r,I tign!àli.lpqr.coon seE
iiss-z -- -...--:-. .- - -

z
141 00
Itr i3Í-
l-a^+0-.cíIjR i1',I,5 

'lII:'op -,.Ó.,- a:do LETSFEVUE -

:IJTI] LE:LÈ 1. : .
:.j.ob vuirer.ric; a

*i,i9 ll5?r;i:'j'! 5 :' :,

io-r-en 
_ ,z_o, 5.rdag

F: l;JSliJl.l K 2
i,liN5 -l !.

Íià9,5!];èÀr1 5
!'ric 7 . .-
-.f Nlr C , .

r4r'.! /

Kouwenhoven

' ''' 'tl tl' ,'62.,
. Bt6C lz24. 314 015? 1
. '1r: g /:.iy
. i 0l ? /ri5:L
. .14 3 È,162 6

wl.B

:

. rl .
- rl.

rr
í1

l
2

!'L t: i:

38.o//626 í . n. n.t É

HflmffierweË#e
'tHeentfeoo8/52L . .? J. Govers
083'/621- K.C. Sctrimmei
084/57r R.R. Ogier
0BO/569 . P, R. willems

'. \;

" zor'ermee,
trei.: A79.ólAB3

Zirk 2l
9 D... r.'. -n,. n.

{el.:070-36ó-1134
I riu: 070-36'i-<193

i



LIGGING
r1"? ,i- i,

VíÀSSENÀAR .
IDíSH :
VEI,O :
TÀC '90 :

VAN DE TERREINEN:, ,Í. 1 .
Charlot,Eest.raaE 7, Kerkehout.,
vrederust.laan , EeL. 3675270 . "'
Noordweg 26. Í,IaËeringen. tel..
Àagje Dekenlaan, teI 38 004 L9

r, ï .( ,:à !j ,l .. {*_i

( o1?s 1) 7974IWassenaai, te1 .

(.077 !)l s277s
i', :. 1

LANGS D,E SPORTEN VAN DE ZM. LADDER

UITSLAGEN
i' '.'rit:,"Fr".

dlnBdag 4 aprtl 19 95
LENS r -.'RKS\ Í--, ".donderdàg 5 aprll 19 95
],ENS 2 - DUINOORD 4.
zatérdag 8 aDr11 1995
],ENS 1 - ZOETERMEER ].

.|':I . -r i
dlnsdag 11 aprl1 19 95
I,ENS 2,- - ,,SB,IP.ÀJ,T.4

l [,,

-0 . '
4, '-

3

1

r llrÍ:,,.r'- t

21 . t.+

n, n.b .

WEDSTRIJDPROGRAMMA ;:, '..:i ' "' .'-' . C ii" "" " '. ."i';
- .,1 fij','', 'i ' .-,Í'' ;';i . . '"Ï":fl i

wedstíiidlooulenL scheídsrachlarliid lhuis ''uil vald

zaterdag, 15 a1iril 1995..; ,,

15.00 HTSV 2 . -...r-.-t. _ \a,;- _t ,

zateítldf ai' aprtl 19-95 -
14.30 Vir. 'Delft 7. : . -

SENIOREN ZAAL

Í,ENS 2

I,ENS 2

I Ir *, r". '
(j

í. -ir

:'r,,i-1j'r

'.{
í

t.
T.N.. vaà.,Di j k' 

,ri,r r1i;
I'

AFSCHRlJVENrrrrr, L,ENS 1: P. Krol, Eel. 323550?
LENS 2: B. w.d. Nou1and, Eel. 01218 - 34s23

: " .ri ".', ".1' ï"- ..r, r i.."
LIGGING VAN DE TERREINEN..,l. { É:.'' .,JJ:

HTSV, ; : Erasmusweg t/o DedemsÍaartweg, tel. (01?42)96611.., t'; -::

vTT. DELFT : SDorfDark TanEhof-zuid, DeIft zuid,,Eet. (015) 51_337"8:-_ í.;, .l?. .: :i ',., l !È. .".' ,,., . ii i' '..i
lÀNxÀl{P OP DE VIBG TERITG r}r ' . i' 'i "' : ': ,i "'' . 

"+ 
rt, ' .'ir

Peter.r,aÈamp, spèler van senio,rèil zaterdasi-2, .heeft, eeh'.zware,\'màai. 
-gesrààgoe,

hartoperaEïe ondèrgaan en wil hierbij iedereen laten wet.en dat het hem naar omsEandig-
heden zeer goed gaat. Na nog enkele dagen ziekenhuis zal hij natuuÍIijk geruime t.ijd
moeLen revalj.deren. | /-.
Namens heE LENs-bestuui en de zaterdagafdel ià9. wens ik Peter een voorspoedige revalida-
Eie Eoe en we hopen hem, Diana e4'de kindéren wee.r gauw op IJENS Ee zien!

FRED I,ÀNCEI, \

UITSLAGEN

ZAALPROGRAMMA

1.. " -i !,+ '
QUINTUS
J,ENS 2

I,ENS -'1

GR.RöD'93
L2 4

3

vroènsttag 12 aprlI 19 95
srco'2 - -LENS 2

i t ' -.,,,c

(( l)

n.n.b

datum

,*,;!

i: 1 1 tlid. thuls.'\'"z";,- ult'
1. rÉ h

..*ràsià; àarr I;''d li, i.lti,,iro,,r,r,,f,i''.rq"\

,""..r;,t..Jilr".;Jt:*i i t
I,ENS 2

t t \ r,

ZUIDHÀGHE"'
ZUIDHÀGHE
ZUID}IAGI{E

. Fel1er
Gi 11et

-. -(
E}11-
Bl.1
Bl1

t
I

trrij.21.04r
I
t

LENS 2 - FONEYN/I{EES}I.3
WESTLÀNDIÀ 8 - IJENS 2
LENS 2..i - - GYMNOVÀ 6 -.'!
WESTIJÀI{DIÀ.s: ',, - i I'ENS I'J': 't'
LEN.S 1,,r;,..i Y- SVg Z r,. r.'i
LENS.I. - TI{E BOMBERS 2

PL
PL
PL
PIJ
PL
PL
PL

Èr
À.
À
À

1 '' ZUIDIIAGHE
6. ,. OCKENBURCH
6 ' iOCKENBURCH5 OCKENBURCI{

Gi11et
.M. Ton
.H. Ton
.H. Ton

L.À
H.".
?-
H.
,l.H
J.M
J.M

20.t2

22,36
t9 .25
20.00
2L.25

Ue LENSREVUE' -\7,-
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* VOOR TOI'RNOOIEN 19 EI 21
WedsErijden 1 x,20 minuten

Nr. 1 plaaÈst zich voor de

Daan. 01.05 19,00 RKÀVV 6

ÀPRIL í .i'" '.!
bij gelijk eindigen:
1. onderling..ÍeaultaaE
2', Doel6aldo , '
3, ÀanEal gee-coorde doelpunten
4. Lotinq '- .-.

volgende ronde !-

],ENS 1 953/R1C_, XÀSTELENRTNG B. scheidB
+ij ..;,. à

. ZUID}IAGI]E
OCKENBURCH

LIGGING VAN DE SPORTHALLEN
: Meli6 stokelaan/Bereut"i;..; : ;::l
: Í,li j ndaelerduin 27 :. j1_ -{
: Kaot.elenring, Leidschendam

,,ii

CATt E rrrrrj in de vorige .iÉus..lrr" bij conÈribuEiebetal ing iE ten onrechte
de naam van R,R. Hèndrikeen vermeld. lilaarvoor onze veronEgchuldigingen.

rrt

nXaV.V. i" .. 
.'

RECTIFI

uitslag loterij zondag 9 april í995 (typerouten vborbehoudàn) 'i.'§r-.;:' r.'r.

Hoofdprijs : éen minuutwinkelen bijAtbert Heijn in Houtwijk 
I

33 wit aftershave 305 groen schoudertas 2g9 groen
. 31 wit wedstrijdbal 378 groen ondergoed 83 groen

58 wit staafmixer 25 groen sokken ,: ., BB groen- 43 wit horloge 520 groen 1 meter bier 46 groen . '.

hooÍdprUs
videoband
polo

Polo

Íele-[ist 377 wit CD 509 9.t-0-en

zaterdag 15 april . zondag .16 april

t:_

,inÍern,u,tlontuul ,

r. fl È Jr-' i r. .l ..

, pufls-touJrno,oi
(A &

-'8 - 'de LENSREWE'

B jeugd)

it



,1, Ií@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN xorurÀxrprÀsootrt en
HooÍdleider. A/B/C jeugd: Paul van de- I .r i:

n Steen, Chop

Hoofdliider - D-jeugd: . Edwin Kuik
telefoon 367.73.00

nstraat 103, 2551 SV Den Haag; tel. 397.01.5

HooÍdleider' I E-jeugd: Ruud Vereecken
: . . telefoon 391.04.89

HooÍdleider .. F-jeugd: Harry ter Linden
telefoon 361 .61 .43

. .-:! rjl* t "1 r\!.

AÍbellen voöÍ de wedstÍiide;:''
zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond voor de wedstrijd, tussen 1 8.@ en 19.00 uur, bi,i de desbetref-
Íende hooÍdleider. ln uiterste nood nog op d6 dag van ds wedstriid op LENS, telefoon 366.13.14 .. l. . -'

(zaterdags vanaf 8.0e uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eetdeÍ, voor verz_ameltijd) .

AÍbellen trlininoen: + 45 miÀuten voor aanvang Van ddtraining, alleen'op LENS, t€lefoon 3dO,tg.ld' t -

Vraqen/oioble en : bel,in èdrste instantié de hoofdlei{er op!

WEDSTRIJDPROGRAMMA A=B-C-D-E,'en F JEUGD
.i-

veld/terrein
r ,t _ I
' sam:* LENSelítal ddtum aanvano tedenslander

À1 15 apr',"
16 .apr'.
+5 apr'

1q:nI',,
14 apr
15 apr
19 apr. ;..
20 .apr -.,

'J.2 .45
12 .45
L2 .OO
12.00

a2 -oo
10.00

"18.00 
..

":'
10.00 -.

18.00
10.00
10.00
10.30 t

. .4.,
09.00

10 - 00 ..

'10.00
13.00

^:
tENs -ToIrRNoor - '. i,thuis ..: .'. 11.45 -.t

IENS-TOURNOOI '. Ehuls . .' : . tt.45 i
LENSTTOT RNOOI thuis . '. . . ... 11.00

Hayesbrook FC Ehuis V 2 11.00 ..'::
EXCELS IOR-TOITRNOOI uiE Schiedarn :r.'. 08.30 (auEo)
Mendip FC Ehuis : v 1. )... . .\ . r, rz.. rs'.'. "r ": r. i.

tweede ronde C-één Cup :
ORÀNJEPÍ,EIN-TOI RNOOIUit. Zuiderpark . . . 08 . 45 (auro) . .
Colney.YouEh FC thuis V 2.. .. . 17.15 '

HTSV-TOURNOOI .'. Uit. . . Erasmusweg . . 09.OO (auEo) '
Gr. wrT, 5I - TOITRNOOI rlrt. Melis.SEokeÉan ,. , 09.00 -- :"

. verËrek nAar DuiEslànd .'. i'] . ", . '. 1O.OO' (auEà) '.''
eventueel tièe'de "ronde D-één CuD ..':l.': .-
HMSH-TOURNOOi uiE ïrederusrlaàn. ..'Og.15'-(trMSH)
zie kopy D/E-cornb. tegen Engelse Eeams -.
RVC-TOURNOOI uit sp.park Pr:' Irenerr' 09.,00.(auro) .r:
ORÀN,IEPLE IN- TOITRNOOIUit .. . . ; Zuiderpark '... 09.00 (aut.o) -.Gr. WIT'58-TOURNOOI uit Mel is . St.okelaan -12.15

Ài
t. -

!l'

c1

èi
c4
DI
D2

D3
D4
E1

17
19

1,6
t4
20
r4

L7
15
15
19
14
L9
15
19
15
L7
15
l7
14
16
14
L4
15
15
15
L7

apr I
apr .-
apr
apr
aD
apr -

E

E

;

E

Ë-E

F
F
F

F

2

L7/
3

4

;
à
7
I
1
2
3
4
5

apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr

apr,
apr
apr
apr
apr
apr
apr

apr
apr
apr
apr.

ög-ob

13 .30

i.o.oö

09.30

10.00
og. oo
09.30
09.00
13.30
09.30
09.00
10 - 00

zie kopy D/E-comb. t.egen
HMSH.TOIJRNOOI uiI
zie kopy D/E-comb. tegén
RVC-TOIRNOOI uiE
zie kopy D/E-comb. t.egen
ORÀNJEP],EIN-TOT]RNOOIdiT
zie. kópy D/E-iomb. Eegen
RVC-ToI.,RNOOI : uit.
zie kopy D/E-corÍÈ. tegen
LOOSDUINEN-?OLIRNOqI uit
RVC:TOURNOOI '. , uit
ODB-TOURNOOI uit
HMSH-TOURNOOI . . uit
RVC-ToITRNOOI ;' uit
RVC-TOURNOOL . ui t.
RVC-TOURNOOI uiE
ORÀNJEPI,EIN-TOURNOOIUiE

Engelse Eeams . .*.1,. i,. :

. ._, vrederustlaan:1.. .. *08.15;(ÍtrÍstl):
Engelse Eeams

sp.paÍk Pr. Ireié 12.30 (auEo) '
Engelse t.eams
. .. . zuiderpark '. ., -.ogioo" (aur.o) r

:Engelse t.eams
sp.park Pr. Irene '08.30 (aufo)

Engelse Eeans
. Madesteijn . 09.Oo (auto) ,

sp.park,Pr. Irene .'08.00 (auEo) . '
ÀIbèrdasEraaE 08.30 (auto)
VrederusElaan ". 08.15 (HMSH)

sp.park Pr. Irene 12.30 (auto)
sp.park Pr.'Irene 08:30 (auEo)
sp.park Pr. Irene '08.15 (auto)

.ï Zuiderpark . 09.00 (auto). -
riBIJZOND.ERHEDEN.I

aanwezig van de jeugdkommissie op
':.' : zaEerdag 15 aPril : H

zondag 16 april : E
Eer tinden'en P. v.d. Steen
Kuik en P. v.d." SEeen

'de LENSREVITE -'9 -
ï;r.i- , ' 
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lees de,. kopy. :'bij zonderheden toernooÍenn
; I r l. . . : J....i\.

eens goed door !! !.
IopsEellingen als bekend met uÍEzondering van

-bok jullie spelen op 15 en 16
wil]en ,runiors en Aylestone Pa
Rijswijk en zoeEermeer. De ove

spelen: DOS, Excelsior '20, RCS
2x15 minuten nog een of Ewee f
uur. De Íout.ebeschrij ving: van
nemen naar Schiedam. Daar rech

K. E1akbi en R- v.d- Heijden...,/(- ,- . i t: iI,tR. Oemed
R. Kaffa r ,'.( " '.11 .' ,:., ,'".' ,
I,l. de Bruin (aIleen 14 april)
J. Dogan (geschorst Í,regens niet opkomen)
S. en M. e1 Àyadi - Leider : ??
R.v.Herp (2x) en K. Lefebre - L,eider: hr UraI
O. Cameion en E. Nederbiel - Leider' :'??'-

Excelsior R. Na de pouleweds Erij den van
lewedst.rijden. Einde Eoernooi om 15.30
rijksweg 420 over het WesEland afslag 11
f de 's-Gravelandseweg op, Nog voor het >>

0
0
0
0
0
0
0
0

IJENS
IJENS
LENS
IJENS
LENS
IJENS
IJENS
I,ENS

B1
c2
D1

zonder
zonder
zonder "- met

. i zonder .

zonder
zonder.' zonder

D2
E6,,.
E8
F4
F5

N I E T O P K O M E R S >>>>>> spelers die niet opgekomen zijn bij de wedsErijd van
hun Eeam krijgen van ons auEomaEisch één wedserijd schorsing. Natuurlijk.kan er altijd
een goede reden zijn voor het nieE opkomen -,o.f hebben wij een fouE genmaakÈ. AIs dat zo
is neem dan zo spoedig mogelijk'kontakt op inet de hoofdleider. Hèt. IiefsE nóg op'
dezelfde zaterdag. : -

C-één- EN D-één C U P.r>>>u, IJENS C1 plaatste zich vrij simpel voor -de Eweede ronde.
door àet 1-7 te winnen bij Rijswijk. Op het moment wan schrijven moesE D1 nog speLen "
tegen Texas DHB D1 . Ook daE za\ wel geen.prèblemen opgeleverd hebben. DiE befekènl ,daE
zowel. C1 als DL waarschijnlijk op donderdag 20 april $reer aan de bak moeten. Tegen.wie
en waar wordt pas in de loop van deze week bekend.

TOERNOOI REGELTJE,S '>>'>>>> met'.Pàsón'itebben -alle lJEÀist.eams een Eoernooi.
HeE organiseren van toernooien kosE een hele hoop t.ijd en bovendien heel veel ge1d.
Voor de organirsaEie is-het dan look leuk aI-s de Eoernooien succesvol verlopen d.w-z:-:dat.
aIle Eeams komen en er leuke en sporEieve wedst.rijden gespeeld worden. Wij verwachten
van de LENSteams ( spefers. 1e ideÍs en ouders) da! ze daar aan fn"ee werken. Natuurlijk
moeÈ je proberen om de eerste plaaEs te halen. Lukt diti,echter niet wees dan. eeq
sporcief- vertiezer en ga je.nièt aflopen reageren. Naluuilijk"zijn we ook als een
geheel Eeam bij de pri j suiEreiking . Tegenover de organiserende. vereniging nieE meer dan
een plicht. Allemaal heel vee] plezier.en we hopen bij de uiÈtoernooien op voldoende .

vervoer.

AFG E KEURD OF NIET??? rrrr» bij toernooien gelden éÍ vaak andere maat.sta-
ven of het. voetballen doorgaaE of nieE. Een ding is zeker, de TV geefE een evenEuele
afkeuring niet door. Ook'de afkeuringenlijn werkt niet.. De enige mogelijkheid is:
bellen naar LENS (3551314) . GaaE heÈ Eoernooi niet door dan wordL er ook nieE getraind.

.L,-_

G EEN TRAtNtNG OP!!! rrrr» op vrijalag 14 aprÍI en Eaandag 1? april v'ervalIen
4!!E trainingen voor de jeugd. Ook'trainen D1. en D2 niet op donderdag 13 apriI. De
overige. Lrainingen gaan normaal door Eenzij de trainer anders vermeld.

DE TRAININGSSTROOK lN REPARATIE >>>>>> op dinedag 18 aprít besint de se-meenÈe met
het groot onderhoud van onze Erainings s Erook. Deze is dan nieE meer beschikbaar voor de
Erainingen of om zo maar even op Ee voetballen.

T O E R N O O I B lJ Z O N D E R H E D E N >>>>>> zoals gebruikerijk zett.en we de
toernooibij zonderheden even op een rijtje. Lees heÈ maax eens aandachEig door.

LENS À 1 speelt. op 15 en 15 aprit het LENstoernooi. De EegensEanders zijn niet. mis:
E§cadeuvres uiE Frankrijk,Dalum en Braedstrup uit Denemarken en vUC en
zoeEermeer uiE deze regio. De wedstrijden duren 2x20 minuEen. Einde
Eoernooi op zaterdag o<m 16..30.uur en op zondag om 15.30 uur,.

IJENS B 1

T,ENS B 2

LENS C 1

ril het LENSEoernooi meE aIs Eegenst.anders:
uiE Engeland, Uit deze regio komen vUC,

ge gegevens,zijn gelijk aan die van 41.

voor jullie op 17 april GEEN t.oernooi bij TÀC '90. wij belden op 7 april'op
, en Eoen bleek heE toernooi nieE door te gaan. HELAÀS I !

op 14,19 en 20 april een wedstrijd eí op 16 apri] een toernooi in Schiedam.
Drukke Eijden derhalwe voor ju11ie. Bij Excelsior '20 zíjn juIIie ingedeeld
in poule t mec a1s EegensEanders: Neptunus, VUC en A.S '80, In poule 2'!

àp
rk
ri

en
ind

tsa

-:io -')n,'iÉrr*rrur'



treinviadukt recht.saf (Nieuwland). voorsorteren en na, heÈ stoDlicht rechrsaf
de Burg. van Haarenlaan op. Bij de derde sEoplicËten iecht.sà-f de pariiweg op
onder de A20 door EoE op het paÍkeerEerrein. -

op 17 april naar Oranjeplein. De tegensEanders zijn daar: Oranjeplein, EOC,
Triomph en Bustleholme FC. De vredstrijden duren 2x15 min.. Einde:15.30 uur

op 15 april naar HTSV meE a1s Eegenstanders: HTSV (2x); Voorburg, ÀRC, RKSVM
en GDS. t^IedsErijden van 2x10 minuE.en. Om 15.00 uur is het afgelopen.

op 16 april een internationaal Eoernooi bij croen WiE. met. waarschijnlijk
aIs tegenstanders: Brandlesholme, Percival YouEh en Hayesbröok uiE Engeland
en croen wiE (2x) en BTc uiE. deze regio. Het kan zijn dat het. wedstrijd-.
schema nog wordÈ aangepast. HoogsEens zes wedst.rijden van Lx15 min.
Einde: 15.15 uur.

op L4 april vroeg verzamelen op HMSH. Katwijk,Quick SEeps,Quick en IIMSH
moet.en daE ook. Wedstrijden van 1x15 minut.en. Einde : 12.00 uur.

op 17 april naar RVC om Ee spelen in poule 2 Eegen..Vitesse De1ft en RVC..
fn de andere poule spelen ÀRC, Scheveniógen en Gràngemout.h uiE Engeland.'Na
de poulewedst.ri j den (2x15 'minueen) 'ook nog 1 of 2 f inalewedstrij den.
Einde:16 . 00 uur .

oÈ f5 april naar Oranjeptein tegen: Scheveningen, FC ZoeEermeer, Grange-mouEh
FC en Oranjeplein. Wedstrijden van 2x15 min. Einde 15.30 uur.

op L5 april als e1ftal naar Groen WiE '58. Een inEernationaal toernooi met
Wells CiEy en Twyford SparEans uit Engeland en Groen Wit ,58 en TÀC ,90 uit
deze regio. Wedstrijden van 1x15 minuten en heE is om 15.30 uur afgelopen,

op 14 april vroeg verzamelen op HMSH. De tegensEanders in wedst.rijden van
1xL5 minuten zij n: Katwij k, Quick Steps,Sparta en HMSH.. Eind-e: 12.00 uur.- .!

op 16 a-pril naar RvC. De tegensEanders zijn: Duinoord, RVC, Scheveningen en
Grangemouth FC. wedstrijden van 2x10 minut.en. Einde. : 12.15 uur.

I.ENS C 2

I,ENS C 3

LENS C 4

Í.ENS D 1

TENS D 2

LENS D 3

I,ENS D 4

LENS E 1

LENS E 2

LENS E 3

IJENS E 4

LENS E 5

IJENS E 6: op 74
10

IJENS E 7

I,ENS E 8

!EN-E-L :

LENS F 2

IJENS F 3,

op 14 april naar ttMSH
HMSH. ÍIedstrijden van

op 15 apri] naar RVC.
en RVC. Juflie spelen

wert.rekt op 14 april naar Du-itb1and. ÀIle gegevens zijn bekend. Maak er een
leuke trip van en probeer je snel aan Ee passen aan de DuLÈse leef- en
voelbalregels. Op maandag 17 april zijn jullie weer om ongeveer 20.30 uur
terug op ITENS.

op 15 april naar Oranjeplein meE aIs Eegenstanders: Oranjeplein,v.v-Leiden,
GrangemouEh FC, EOC en FC zoetermeer. Wedstrijden van 2x12,5 minuut. Einde:
15.15 uuÍ .

ook op 15 april naar RVC. Delfia,ODB en RVC komen oók. WedsErijden wan 1x18
minuEen. Einde: 12.00 uur.

2x
apr.iJ. naaÍ Loosduihen met SV ;35,Loosduinen en RÀS aIs EegensEanders
,ininuEen). Einde: 12.30 uur.

op r.6
sErij
op 14
wedsÈ

april naar RvC om Ee spelen Eegen: ODB,RVC en FC.Zoetermeer. Wed-
den van Lx18 minuten. Einde: 11 .30 uur.

april naar ODB en jullie spelen Eegen: DIINO, ODB,'SV ,35 en Tonegido.
rijden van 2x15 minuten. Einde! 15.30 uur.

om te spelen E.egen: Kat.wi j k,.Sparla; Quick Stepé en,.,
1x15 minuten. Einde: 12.00 uur. ll ,J.,

De Eegenstanders zijn: Scheveningen, ARC, cravenzande
2x10 minuEen. Einde: 17.15 uur.

LENS E 4

oök op.15 april naar RVC om te spelen tegen: Scheveningen, RvC e4 ARC.i" wedsErijden van 1xI8 minuten: Einde: L2.00 uur.

het. erordt eenÈonig maar ook ju11ie op 15 april naar RvC en spelen Eegen
Scheveningen, ÀRC en RvC. WedsErijden van 1x18 minuEen. Einde: 11.30 uur.

op 17 apri] naar Oranjeplein met aIs legensEanders: Oranjeplein,Rijwijk,
Gr W.I1 vÀC,Rijswijk,Scheveningen. De vredstrijden' duren 2x12.5 minuuE en
hèt'einde is om 15.30 uur.'

IJENS FB

'de LENSREVUE - 77 -



D/E-COMBINATIES TEGEN ENGELSE TEAMS >>!>>> enkere spelers van LENs D2 saan samen
met een grooE aangal E-klassers die volgend seizoen overgaan naar de D-klasse sÈèIèrf'
r.egen En§e1se Eeams op een grooE veld. !{e regelden de ondersEaande wedstrijden:

fi/E4/bs
D2/EL
E2 /83

verzamelen 30 minut.en voor aanvang van de wedstrijd op LENS.

17 april
19 april
19 april

Op 22 april valt
Spannend hoor !!

15
30
30

t2
16
16

uur
uur
uur

comb .
comb .
comb .

Brandlesholme FC.
fivyford Spart.ans FC
Twyford Spartans FC

De opstelLingen zijn a1s volgE:

Ë3/84/85 : K. Àkay,O. Àldemir,v. Berberoglu,À. eI BousEaEi,M. Boutier,.I.
G. v. oor!,'J. Poncin,R. saxdjoepersad, G.RiJkers,,r.Schild,R.
R. Staas. LEIDER : G' v. Oort

da Cos Ea,
spiessens en

D2 lEL

E2 /83 R. Bakker,M. BorsE.,O. Carolus,!. DropperE,S. v.d. Kruk,M. Kuik,B' Lamers,
M. ter Linden,B, Netten,M. Nijhuis,R. Reuver,K. vereecken en M. voigE.'
LEIDER : Reno Vorkink

HELE GROTE L O T E R lJ OP LENS >>>>>> heE paasweekend staat vo1 meE aktiviteíEen
op LENS. Reden voor Cees LuE om eens een heet andere loterij te organiseren. De loten
zitten in enveloppen en de Ee winnen prijzen sEaan uitgestald ln ons klubgebouw. Je
koopt eèn of meerdere loEen voor Í. 7,00 per stuk en je zieE direkt. wat ie gewonnen
hebt. BoEer bij de vis. De prijzen zijn veelal afkomst.ig uit de,nieuwe winkel van Henk
van wanrooy sr. .aan de Thomsonlaan "

FREE KICK FANSHOP
'Dat is dus echt smullen voor onze jeugd. NaEuurlijk zijn er naasE de vele kleinere
prijzen ook enkele aant.rekkelijke groEere prijzen te winnen. Kom gerusE eens langs op
LENS en koop die loEen.

L E N S - S J C, DE VOORWEDSTRIJD EN DE SPELER VAN DE WEEK ,,,,,, het blijft
spannend voor LENS 1. De wedsErijd tegen wilhelmus ging echt onverdlend verloren en
LÈNS bleef weer met lege handen. Geluk bij diE ongeluk was dat de concurrenten ook
verloren en LENS nog al1es in eigen hand heefE. À.s. maandag, Eweede paasdag 17 april
(aanvang 14.00 uur), komt. het lasEige silc op bezoek bij ons. Een echEe counEerploeg die

'bij ons de Eweede periodeEitel denkt t.e komen pakken. wij denken dat dit. nieE gaat
tuÉken. Spanning alom en een reden om met. z'n allen eens te komen kijken.

NaEuurlijk is er ook weer een voorwedstrijd, Een E-coÍnbinaEie gaaE oefenen op een grooE
veld en ae Eegenstander komE uit Engeland. - TE GEK TOCE - we beginnnen om 12.15 uuï
direkt. na de wedsErijd van ]JENS 2 - GDS 2 die om 10.30 uuï begint. We hebben aI Ínensen
-gehoord die een tenE op willen zetten meE de paasdagen om maar niets te hoeven missen.
r,ijkE ons een goed idee. De speler van de s,eek komts naEuurlijk ook ereer uit het team
wat de voorwedstrijd speelt.. wie heE wordE blijfL nog ewen een geheim.

UIT-enVERSLAGEN

Mooi weer, dus alle Eeams aan de bak. Het vrerd een goede dag m.n.
voor À1,C3 en Dl. LENS À1 speelde zelf vrlendschaPpel ij k, maar
vit.esae Delft. vèrspeelde één punE. De sland in de promoEieklasse
isnu: 1 LENS 2l - 29

2 vitesse Delft 2L - 29
3DSO2t-29

C.,v.d. Bosch,F. Daamen,,J. Descendre,R. Hoogerheide,R. Kipp,
S. Ieaayeveld,V. v. Iroon,W. Mulder,N. Muns,P. MusEerd,C. Schaapveld,
R. v.d. Sande en .1. TaaI. LEIDER : R. HogeraaEs

beslissing -.of er volgÈ een nacompeEiEie Eussen 2 of 3 Eeams.
anning bij LENS C3 is er af. Middels een 0-10 over$rinning werd

de
sp

of
DE

LENS C3 K.AMPIOEN
Feest op heE veld, btoemen en een leuk aandeíken van LENS. De meegnomen taarE en
limonadè. (ook van !ENs) werd nieE bij OSC genutEigd maar.weer mee teruggenomen naar
LENS. Daar werd een leuk feesÈ gevierd in heE bijzijn van veel ouders. Op 30 april nog
naar een EhuiswedsErijd van Fc Den Haag ! ! ! Nogmaals gefeliciEeerd ! !

:12 - 'de LENSREVUE'
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LBNS Dl won meE.7-0 en de direkte concurrenten DSO en ÀDO speelden gelijk tegen èlkaar.
IIs staRd bowenaan is' nu, r ÀDO

DSO
I,ENS

)')
22
2L

37
37
35

AIs D1 àp 22 aprí|'rian vitesse Delft wint dan volgE een h
ÀDO,DSO en LENS. 'Spannend hoor, maar we1 eerst. winnen op
lreds Eri j dprogramm.. Daarna heel .vee1 Eournooien .van 29 apr
druk maar ...... àe1 leuk.

L
2
3

a1
22
i1

ve .nacompet.itie Eussen'apriI het laaÈst.e volledige
.t/m,28_inei. Druk, druk,

Tonegido ÀL
Lyra B1
LENS 82
Rij swijk c1
IJENS C1
SEV Cl
osc c3
LENS C4
LENS Dl
Vr.bureh D2
LENS D3
LENS D4 -
LENS EI ',I
LENS E2
osc E1
.LaKWa È;l - |
IJENS E5

],ENS A1
LENS 81
HBS 82
LENS C1T
ÀDO C1
LENS C2
LENS C3
Den lloorn C2
schipl . D1
I,ENS D2
Tonegido D3
Vr.burch M1
V.Delft E1-' . .

r Gr. zande E2 ' .

i LENS E3 
"ILeNs És . ,.. . :

RKDEO E2
SVPTT E1
VELO E6 .,..
Tonègidcí E? ..

LENS F]- .] ,.
LENS F2 .." .

LENS F3
LENS F4
LENS F5

i:'.-

UITSLAGEN
I aprLl

ETíSH D1 - LE.IS D2 l2-41

E3 (3-1)

osc El lÉEEs E3 (3 -1)

. 0-4
- 0- 5'

11- 1

. 6-5
0-10

. 4-5
: 7-0
. 6-2
. 5-0
. 0-4
. 6.1
. ^7-3. 3-I-

!0-2
. 5-1
. 7-2
. 8-0

. ' 2.,3

, 2-6
. 0-4
, 2-6

,Iongene Cegen HMSH epelen op de t.weede dag
van de week dat bevalt juIlie we1 zo Le
zien. Vèoraf hoorde ik àe jongene van HMSH
.a1, zeggen [DiE wordt een makkie meE zo'n', -kleine keeper we gchiet.en alle ba11en over: hem heenr'. De waarheid wa6 ander6. Vooï dats

' 'zij er erg in hadden EEonden zij met 1-o
acht.er daor een mooi doeLpunE van Robbert.
Door goed Ëamen6pel werden er genoeg kansen
gecreèerd !,qaardoor de 6tand a1 3-0 had kun-

.nen zijn. ÀlIe geluk had HMSH dat jul1ie die
kanaen nieE benutle.
fd de lweède helft. bleven jullie de kaneen
afdwingen en zie daar waE 2-0 door ,rohan D.
HeE 3e doelpunt kwam door een kopbal van

'ir:'i Nie1E. 4-0 irerd hec door Robberts (zijn twee-",dè) , Met nog een.kwarEier te epelen 'zag ik' dàt zowel LENS'.à1B HMSH meE'12 mani 6pee1de.
'HéE eerste tegendoelÉunt werd benut àoo. ..r,
penalty. Ricardo die uitstekend etond te
keepen kon deze echt. nieE houden. Dat heb in'.' de laat.€te 'nrinuut nog 2-4 werd mocht de pret
nieE drukken I .Idllie waren FANTÀsTIscH. Nu

' jullie hieraari hebben geproefd komen er meer
overtrinningen dag weet ik zeker. Tot vrij-
dag .

EET OOG
osc E1 -L

tENS
LENS
I,ENS
Toneg
Toneg
Toneg
Toneg
Toneg

1-0
zíc
1- 1
daE

E5

E8
ido
ido
ido
ido
ido

F1
F3
F4
F5
F7

+ = C-6én Cub

VERSLAGEN
VE.dopbuEch D2 - LBNS D2 (6-2)

HeE vras weL even t ennen voor '.rlIET OOGI' om zo
vroeg aanwezig te noetèn zijn om D2 aan hec
(voeEbal) werk Ee zien. Jul.lie gingen Enel
uit de startblokken wat reeulteerde in een

BoveneEaande uitslag laat weliswaar ean ver-
lies zien, maar het is zeker een overwinning
voor heE team te noenen.
Er rrerd weer keihard gewerkt voor elkaar en
de reEulEaten ,rr"n ei' dan, roàk, naàr. coed
eamenspel en in de 2e helfts hàd de tegen-
6tandèr door de opgevoerde druk nièts meèr
lin\ t.e brengen. MeE een beetje geluk had dè
eindstand, door achoten van
Michael, Maurice.Ricardo en cary 3-4 voor
LENS kunnen zijn. Door een doelpunt van Mi-
chael B werd de eindstand 3-1 voor. OSC. ,fon-
gen6 heÈ waÈ ouderweEE, Ga zo door,.

NICO ,B .kone

vooreprong. Vredenburch kon dil niet op
h lacen en geholpen door de wind kwam de
Eot Btand. Vrèdènburch kreeg, ènà1 dóoi
Ricardo nieb bij (Èe) Éoge Éa1len kÈn
n en profiteerde daar.nog 2 maal van (3-,

1). Zij (vred.) kregen juIlÍe, niet klein 'rwant door een mooie combinatie wa6 het voor
ruEE alweer 3-2. Na de pauze een iet.E andere
opeEelling op jullie eigen verzoek. Zo gír^g
RobberE ale Linksback .Epelen. wats ik iammer
vind. (Hij kan Loch zo irooi en.'lekkei eéo-'
ren) . vredenburch b1eèf §oéd voetballen en
kon nog 3 maal scoren waÈ de eindEÈand
bracht op 6-2. Er waE nog een klein pro-
bleempje Fred werd er uit.geeluurd , waarvoor
wae mij onduidelijk , ma'ar'1aat jullie nèoit-'
uiE de Lent lokken wanE daar bereik .je aI-
leen maar mee daE je teamgenot.en heE zonder
jou moeLen opknappen, Er woïdt tegen mij oók'
heel rrat gezegd laàgs de zijlijn. AanEcaande
vrijdag een toernooi bij HMSH en alle menEen
die LENS een glarm hart tsoedragen wensen jul-
lie dan vast veel eucceB,

Na een beepreking over hoe en hraarom voeÈbal
een EeamBport. ie, en waarom wij dan ook niet
op elkaar gaan . , . . . ., waren onze mennen.f1ink op gèIaden. DiEr!ra6 op 'her 'vèId 'goed
terug Ee zien aan het grandioze spel wat
onze E3 liet zi en.
Van onze keeper tot aan de epiteen toe, trras
het spel ge\^roon zeer goed, en dan zien we
waar LENS E3 ook vooï. ataaE, ..Goed voetbèI e[
zoàr aportief apol. Vóor mij hebben ju1lie
een zeer grote overwÍnning behaald. In de
,eindeEand komt dit helaaE nieE tot zijn
recht., maar jullie hebben voor mij meE zeer
groCe cijfere gewonnen. ca zo door mannen,
HÀRRY

'de LEIII$REVUE' - 13 -



zaterdag 15 april - zondag 16 april

deelnemende teams :

Denemarken : DALUM
BREADSTRUP

internuÍionuul

,apuus-tournool
(A & B jeagd)

Engeland

. Frankrijk ESCADEUVRES

' :": AYLESTONEPARK :

WILLENJUN'ORS'

,
aNederland ZOETERMEER - VUC

RIJSWIJK - LEruS,

- 14 - ua Lwsnevue'
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1995

EEN lrustis) REDAKTIE PAASWEEKEND
i , ',:..' { zwerriers iange de velden)

a,+ §24

';t'' 2o aprit 1995

Pasen 1995 en dat. betekent dus veel
voeEbal op de Haagse velden. In de
vorige IJENSrevue boden wij u al een

' vrijblijvend paas - arrangemenE aan,
maar uw redaktie (eigenwijs als we
zijn) beslooE om vier dagen lang a1s
paaszwervers langs de velden t.e ver-
Eoeven. :

HeE beEon .allemaa1 op vrijdag; de erek-
..kèr 1iep, voor een vrije dag, op een
onmogelijke tijd af en wij spoeden ons
nàar het }lMsH-tournooi, waar aI vroeg
yerschillende LENS-t.eams in aktie kwa-
"men. Na alit. tournooi snel naar LENS
waar LENS CL de sporEieve strijd aan-
bond, tegen Hayesbrook FC.
tr.
Nu ls het. zo dat als je op LENS bentje alEijd weI vrijwillig gesErikE
wordt voor wat andere akcivit.eiten
buit.en voeEbalkijken om. En zo kon -het.
gebeuren dat wij deze middag gezellig
meE veel vrijwilligers een paar 10-
tjes in zakjes zaEen te sEoppen voor

,dt-.:r3 'fu's"" Paaslot'erij '

Op zaEerdag naar Í,ENS vgor heE.tvree=
daagse internatioàa]e Paastournooi. Enja hoor (we hadden heE kunnen weten)
daar aangekomen had men een klusje
voor ons en. stonden we in no-time op
een ladder oni vlaggetjes op te hangen
en een gezellig tèriasjè-in el-kaar E.e

flansen. . ï .J r' :{ .'r À:r:
Tussen de wedscrijderi door nog even
a1s een paashaas naar heE inEernaEio-
nà1è Groen WiE'58-Eournooi gerehd om
daaí even Iaflg§ de velden te 2werveni

zondaà weer vroeg op en opweg naar een
GoNÀ-tournooi meE de Q.S.-boys (u be:
grijpt. wel dat we hier een beetje
nvreemdn gingen) , maar daE moet kun-
nen. VoeÈbal is voetbal !

--ft'-.t i
Maandag een normale LENsvoetbal-d_ag met.
de voorwedst.rijd van onze. ,j eugd, , de
speler van de week en.veel'viédsErii-dèn. ' ..- i;:"dl: í

rl *'r. "
TusÈehrde bedrijven door hebben we ook
nog een poging ondernomen om deze
LENSrevue in elkaar t.e knuEselen.

AloomeaÍ soholerisEt

P.F. Greni

Regeitessclun 40
2582 Gll oen Hlog

T* t070t 363 54 18

S!hÉt6rhrt Toflo,lollo

Sfl(o srkstlria.l :

G, Nenp&mon

ï.k l0!i,4gl 12802 | '
-sÉoil§óRzÀxEri 

i i '

De Club van 100 : " 
.

J. v.d. tut!. Tel.: t070) 329 35 26

§enioÍEl zondsg

Soaiorso zlahoethrl
W.M. l(ouBonhoven

TeL (010) 301 24 74

oVeÍU: i.r..., r : -,;"
J.M, í!n ïeÍ l(hiiTel.:'(()2ft 282785 "'
ÀH. do Grbol ïal.'l10701 325 i5 50 r

Senioren Zatadag

J.C. H8m

ï.t: Í0r0) 387 g0 87

mw l. vrn det Bdg ,-
l- . . Id: (0701 325"88_74

Eir*'h'";'x:ilíi;h :
vsctltl r'r'

:..^i.;. a.

TF^lllERs f. ï,r'
P. Bos

Tol,: 10701.!88.03 62 ..

H, vsn tiotd.én ri..
Tel.: io79l 8r 32 3r

JUl(0 : iaugdaÍdeling
P.J,M, vln den Sleen

Íol.: (0701 387 01 54

red!hi6:
À.C.J. Miltonilro {soh6tuiasll

.Irl.: 10701 321 32 85

C.J. Alth[
ïel.: (0701 380 08 75

sÀME!tsIEtttÍtG BESIUUR

Vooailtgr:
J.G. Colpr

Tol.: 1070 304 10 74

Lid

W.J.M. Hellnen .l
Í!L: (0701 348 l0 88 " '

Seh?tE is :

F.t. Grrnr

TaL: (0701 383 54 l0

tid :
P.J.M. v de[ Slo.r
ïrl.: 1070) 307 0l 54

!4!!!iu!!Egr-i
GJ. vlo dd l(1.Í

IeL: (017481 l8l4g

26 PenniÍonersleÍ :

Í, Veeren

? _Tol; 
(0101 387 88 30

I(OÍ{IRIEUTIE BtIAI.IiIG
Polltlnl : 338711 -

RABÍ)h.ni : 1290242S

IEBREIÍ'l.n XLU0GEE0UW

Hengelólarn 000 i

Tel,: (0701 380 13 1l

VAN DE REDAKTIE
Lever uw kopii vóór maanÍlag in :

- Retlaldiebrievenbus, ldubgebouw
- Hengelokin 981, ?5M GG Den Haag
- Fax : (070) 367 88 62 Ïtot mE ndag 17.fi) uur)

wdzigingen tot maandagavond mogeJiik !

UIIERSTE INLEVER1ERMUN KOPU :

maandag 20.00 uur in h€* klubgebouw

'.':Ll ..de LENSREVUE. :1-
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>>> Het zwerversbestaan }everde Eoch we1 waL problemen
ererd er sponE.aan gezongen : r Pappa is a Rolllng Stone"
echt§enóten en kinderen wie wij eigentijk *ur"l' 

...

Ter gerusEsEelling, heE is al1emaa1 nog goed gekomen,
weer thuis en slapèn weer,geirtoon in ons eigen bedje. 

.

Àan ons korte, maa'i hefÈige " zererversbesEaan H was een einde gekomen.'

op, vranE Eoen we Ehuis kwamen
en vroegen onze .Iièfhebbende

we eEen normaal

uw redaktie

deze loterij is mede mogelijk gemaal(
door de volgende sponsors

.] FREE-KICK SPORT

IAN ORIE tweewielers
C 1000 - Hounaiik' 

HAP.SNAP
NEBO FOTO'S - Leyweg

BLOEMENKIOSK "PATRICIA" - Liststraat
ARTHUR DE GROOT

AvC-ry - Valeriusstraat
VANESSA BABYSHOP

SUPREME HOUSE

sponsors paas-loterii
I
n

BAR NIEU.WS

konEaktPersonen !
algeEeen : Inge van der Berg & André KroI

zaterdag : Martine vereecken - zondag : Inge van der Berg

BARROOSTER
zaterdag 22 apríl

BARROOSTER
zondag 23 april

openen
08.30 uur

. hr Lenting
Ellen en Christ.al Muns
. ,Jac. TaaI en Inge

Henk ,en ,Jan
Jan

- openen

11.30 uur
13.00 uur

Tinus en Joop
EI en Peter

Achmed Boua1i
Rein Heidel

Coby en Gerry
Rina en fnge

13.00 uur
sluiÈen

Er komen weer veel UIT- j eugdEournooien en veel vaste barmedewerkers
willen dan graag mee met. hun kind. .Een wriendelijk verzoek raan andere
ouders om Eoch ook eens even een bardienstje Ee draaien zodaE ieder-

s lui Een
:,,rI . r.

t I t EEN KEEINE MOEITE EEN GROOT PLEZIER I I I

- 2 - 'de rcusaevue'
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LENS is dan eindelijk weer eens in de 3e klasse gekomen en
heeft aÍnbit.íes. De EradiEionele bescheidenheid heef! qlaats '
§eniàakt voor de bluf : "IÍe gaan heE we1 even"maken -l r' -

I Doelman Cees van deÍ Beek, die a] aangekondiÓd had na'!5
séizoèn onder de lat Ee zullen sEoppen, wilde heE in de 3e
klasse toch nog een J aarEje proberen. IJater zou lj.í3 z ich als
een echte "Heintje Davidsi' onEpoppen door bij herhaling een
aangekondigd af scheid 3,eer vrolijk in Èe Erekken: Maar. goed,
LENS had een jonge en vaaidide ploeg en een-nieuwe Erainer, de

bekende Àmsterdamse oud-Àjaxied wim Àndriessen, die via Holland SPort an Den Haag

terechÈ was gekomen.

Tot de winEer ging het. prima. LENS stond bovenaan, oP de
stevig voeEballende TEXÀS met de bekende gebroeders Prossman al
de wint.erEijd verlooï IrENs veel punt.en aan laaggeklas seerde Eeg
aan de top van de ranglijst. De recht.sEreekse confrontaties meE
gevJonnen. vooral de Eweede ontmoeti ng beEekende de sÈarE van ee
slot, waarbij Texas en L,ENS nek-aan- nek gingen. ook de laaEsEe
wonnen beide ploegen.

hielen gevolgd door het
s gmaakmakers. Tijdens
ensEanders en kwam Texas
Texas werden beiden

n zinderend kornpeÉitie-
kompeE it iewedsErij d
. 

, 
. .. . 'rt..rir(.t.i I,r: ei. ..t

LENS verpleEEerde Delft meE 7-O en waa daarmee favoriet voor de beslissingswed-
st.rijd om het ..iampíoenschap en de promot_ie. Die wedsErijd stond op 16 april geprograq-
meerà op heE vuc-Eerrèin aan het Kleine Loo.'

HeE druilerige weer vras voor LENS een slechE voorteken. Tussen MeppèIl''eg el..
Kleine Loo had heE bestuur van IJENS in overleg met de lÍIM ext.ra tramstellen van lijn 6

laten inzetten om vooral de vefe jeugdige supporEers te vervoeren : DE L,ENS-IXPRESS.

' Een meE enkele duj.zende bezoekers votgepakt, Vt C-sEadion zag meE verbazing en-
oncr"tri"g, -àr; 

LÈNa 
"ièÈ 

Ui: machtse bleek óe- favorieEenról waar te maken. De zeven
à;;;;-;ö-;";àà.-i"Àttg àcóióna. voorhoede bracht nu verkrampt de mooisEe kan§en om I

zeep. : 
r, -.:

Texas, dat in de kompetit.ie aI, Ewee keer van IJENS had verloren, beperktà- zich Eot
een reÀcf,àiaen en afwóchEeia spelletje, Naar mate de wedstrijd vorderde begrepen de
ièianè", àai ze we1 degelijk règen dit r,ENs een kans maakÈen op een onverwachE goed '
resultsaat. Twee Texaanse cóunters waren voldoende om LENS de das om te doen.

Diep teleurgesÉeId droop LENS na afloop af.-HeE gereserveerde. feestdiner voor
spelers eir aanhan! wdrd overilens niet afgezègd. Heg was immers Èoch een.prachtig
sèiroen geweest ei tiide.rs daÈ diner beLoófden de aanwezigen elkaar heilig om.heg 't
.ràfgena Ëeizoen met eienvéel inzeE nog een keer te prob,erèn. ''. r'.',1 ,.t.'''

HeE besEuur overwoog nog promotie t.e bewerkstellÍgen door met Texas Ee iuseren,
maar aài pianneÈje wóra níet riitgevoerd. Onze velden waien t.och aI overbespeeid. ' "

RÀiIGII.7ST L97!-L972 DE SPEI.ERS

cees van der Beek
Peter de .róngh "

Ílim Hanssen
Fred de zwarE

Donald schönherr
Wim Keetman - Hans zoeE ,'

Ruud Fortman
Dick Brandenburg

Ton.Hop, -,fan' Ehglebert.
Leo Riemen - Harry Dietz

on-no Vorkink r..
TRÀINER : Wim Àndriessen

OI TEXÀS
02 I,ENS
03 vcs
04 DELFT
05 SCHEVENINGEN
05 HIÍ,LEGERSBERG
07 DE HOI,I,ÀND IÀÀII
08 oLYMPTÀ :.n
09 RKWIK
10 PDK
11 SCIIIEBROEK
72 WP

22 33
22 33

37 -19
38-17
25 -2L
15-19
2L-!4
29 -22
20-18
75.-22
23'- 21,
23 -2t
16 -29
L4-44

26
23
23
22
22
20
r9
79
13
05

22
22
22
22
2t
2t
22
22
22

'ttd LENSREVUE' - 3 -
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S(Blí@ ' 'Voor telefoonnummeÍs: zie de colofon op pag, 1

Senioren Kommissie
ZONDAGSENIOREN

UITSLAGEN
donderdag 13 april 199
IJENS 7 - TÀC'9

5
07 4 1

ddwrtanth -

wcdstriiil/ooule-nr siheidsrechter

Eaandag 17 aprll
I.ENS 1
LENS 2
IVÀSSENÀÀR 5 -
I{MSH 4
IJENS 6
vEi,o 18
],ENS3en7VRIJ

1995 (2e
s,JC L
GDS 2
IJENS 4
I,ENS 5*
TE WERVE
LENS 8

PaaBdag). .o -
3-

2

4
0
0
L
1
2

* = gest.aakE wegens beenbreuk

WEDSTRIJDPROGRAMMA

tiid thuis uit veld

VanderYelde
'tVeentje .- . ffiffiffi

ZinkwerÍ 27
25,14 EC Den Haog
Tel.:07&3663134
Fax:070-367539i

Zoetemeer
Tel.:079-61023i

donderdag 20 aprll 1995
18 .45 LENS I RÀVÀ 7

zondag 23 aprtl 19 95

48r/626 n.n 2

14=
10.
].2.
11_.
11.
13.
11.
14.

00
30
00
00
00
00
00
00

],ENS 1
IJENS 2
CELERITAS 2
LENS 4,
LENS 5
VERBURCH 4
VERBURCH 8
RAVÀ 7

r.4.00

14.00
11.00

11.30
10.00
12.00

WESTIJANDIA 1
R]iISWT,JK 2
IJENS 3 . .
WÀSSENÀÀR 5
vtJc7
LENS 6
I,ENS 7 .
IJENS 8

r012 /52L
r096/62L
306O /s24
3L40 /571
3129 /s69
3097 /s6L
4439 / 626
4494 / 649

.J. G
Moh
Day
n,n
n.n
n.n
n.n
n.n

. zuidwijk
K

.R.

(onder voorbehoud)

.P
an

o

.1
1

.3

2

donderdag 27 april 19 95
19.00 LENS 5

LENS 8

zondag 30 aprtl 19 95

DUINDRP SV 4 I

BINCIGORSTBEHEER
3LL3 /s69 n.n 2

RI.]SWIJK 1
LENS 2
QUrCK 4 ..
I,ENS 4
LENS 5
TE WERVE 2
REMO 4
olrvEo L3

]JENS 1
VRIJ
IJENS 3
HBS 7
zie donderdag

. ro72/527

. 3040 /543. 3L2L/s71-
april
. 3O7I / s6L
. 444s/ 526
. 4507 / 649

P. J. JuEte

.l . Mastenbroek
n.n.'

w.v. Berkel
27

2

T,ENS 6
I,ENS 7
LENS 8

geplande wedBtrljden LENS 8: (onder voorbehoud)

4 mei tegen ÀDELÀÀRS
11 mei Eegen DB JONG SNÀCKBÀR
18 mei Eegen TRIOMPH 4''

OPSTELLING'EN

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN: ELKE DONDERDAG 2o.zl5 uur

TEN
Í,EN
LEN

/n3
/m7

s 1t
s4 t
s8

wordt door de Erainer samengesteld
a1s vorige week
a1s bekend - (verzamelen 1.00 uur vöör aanvang op LENS)

-4- ue LENSREVUE'



F. Vaeren
W. Heij nen
S. de Nennie
R. Wasserman
G. DuivesEelm
Z. GÈngör,

:a -.i ..:
iergoro I

346r.088
3935936
oz9-sÍ2oos5
01891-17943
3900333

AFSCHBIJI.EN,,>>2.> I,ENS íI
IJENS 5
IENS 5
b. g. s.
LENS 7
IJENS" 8

t le1, ,
tel - :
ré1 :
ÈeL :
tel:
Eel' :

konÈaktpeEagon, SenLoren zondag I wLro Koulrenhoven _ Tel

LIG'GI.Ai,G VAN DE TERREINEN :
l t .I'

CET ERITÀS "' : r,èííèà, hoek Noordweg, reI. (01742) 9515ïVERBURCH : Àrckelweg 20, poetdijk, teI . (01749)46136
RÀVÀ : Zuiderpark, tel. 3BB742S

070 - 39L 24 74

LANGS,.DE SPORTE.N VAN DE ZM -.LADDER

UITSLAGEN

WEDSTRIJDPROGRAMMA
:_'...

tiid

dlnsdag 1t aprl1 19 95
IJENS 2 , r! -i SEMP.ÀLT.4 'HTSV 2 . LENS 2

r't

2
1

6' '.'

6

uit weds teÍ veld
-,'t

zaterdag 22 apÍLl L995
14:30 vit.. Delft. 7

' l,
LIGGING
VIT. DELF'I ' :

LENS 2 T.N. van Dijk'

34523

AFSCHR,IJVEN,>,,,, IENS 1:
LENS 2:

P

B

KroI, EeI. 3235507
v.d. Nouland, t.èI. 01718

VAN DE TERREINEN :
Sportpark Tant.hof-zuid, Delft zuid, EeI. (OL5)613329

t,
SENIOREN ZAAL
UITSLAGEN
ZAALPROGRAMMA

íleltrm

woenedag 12 aprlI 1995
S]GO 2 . IJENS 2 n.n.b

tiïd t íhui< klessa zeel -§e hlet

vrij .21 . 0{r 19 .25 . TJESTLÀNDIÀ 5
- r 20.00 LENS 1
.a. 2!.25 LENS 1

LIGGING VAN DE SPORTHALLEN
OCKENBURCH
RKÀVV

: Wijndaelerduin 27
: Kastelenring, Leidechendam ,

LENS 1
sv[{ 2
THE BOMBERS 2

À6
À6
À6

OCKENBURCH
OCKENBURCH
OCKENBURCH

.r, H. M

J.M.H
J.M.H

PL.
PL.
PL.

Ton
Ton
Ton

r vooR rolrRitool 21 ÀrRIrJ *
Wedetrijden 1. x 20 minuten . bij gelijk eindigen:

I. Onderling reaultaat' ; 2. DoelEaldo
3. Àant.al geecoorde doelpunten

, 4. Loting
Nr. 1 plaatst zich voor de volgende ronde!

,EaÀ. 01.05 19.00 RKAVV 6 LENS 1 953/R1C KÀSTELBNRTNG . B scheide'

.do LENSREVUE' 5
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Jrrlí@
ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
Hooídleider A/B/Cjeugd: Paul van d

HooÍdleider D.jeugd: Edwin Kuik
relefoon 367.73.00

vAN HET JEUGDFRONT. * .. r i". { I

en Steen, Chopinstraat 103 , 2551 SV Den Haag, tol. 397.01.5

' Hoofdleider E-jaugd: Ruud Vereecken

HooÍdleider F-jeugd: Harry ter Linden 
-

- telefoon 361 .61.43 .

AÍbellen voor de wedstriiden:
zo snel mogeli,k, doch uiterlijk de avond voor de wedstÍijd, tussen I g.oo en l g.oo uur, bii de desbetref-
fende hoofdleider. ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telofoon 966.13.14: :
(zaterdags vanaf 8.00 uur en doordeweeks r 30 minuten, en niei eeider, voor verzàmeltijd)
Aíbàllen tÍainingen: r 45 minutsn vooÍ aanvang van de training, atteen op LENS, telefoon.366 .r3.19"
Vraosn/o roblemen : bel in eerste instan e de hooÍdleidor op!

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

I

elftal datum aanvano teoenslandet uitllhuis veld/terein sem-k

c4
D1

À1
B1
D'
c1
.:
c2
C3

;;
D3
D4
E1

E3
E4
E5
E6
E'1
E8
F1
F2
F3
F4

22 apr
22 apr
25 apr

apr
apr
apr
apr
apr

apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
aPr
apr
apr
apr

14 ,30
14.30
19,00
12.30
18.30
12.30

13 .15
13.15
12.15
11.00
18.30
L1.00

apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr

22
20
22
,q
22
22
z3
22
20
22
25
22.,)
22
22
22
2)
.,,
22
2?
22
22
22
22
22
22
22

verburch À1 . ui!
DHC BL (vr) . Èhuis
ODB À1 (vr) uiE
ODB 81 uit
Tonegido ** . Ehuis
DHC C1 : Ehuis

eventueel 3e ronde
RKÀW C1 (vr) uit
RKAW C3 (vr) uir .
West.landia C3 thuis
Schipluiden C2 uiE
DSVP ** thuis
Vitesse Delft DI Ehuis

eventueel 3e ronde
Scheveningen D2 Ehuis

v. Àrkehreg
vI.

Àlbardastraat
ÀlbardastraaE

v1
v1.

,§-één. cuP . .. .;. KasEelenrj-ng/L, dan. KasEelenring/L, damv1 ... Seringenstraat
v3 .
v1 ..

D-één CUP

13.00 (auEo)
13.30
18.15 (ODB)

* L1.45 l(auio) \
17.30
11 .30

12.00 (aut.o)
12 .00 (aur.o)
11.30
09 .45 (auto)
17.30
10.00 ". r i{ '

09.30
09.00
14 .30
09.30
11.30
11.30
L1.00
13.30
09.30
11.00
13.30
10.30
12.30
10.30
11.15
12.30

v 1 .-..08.45 ,ï
autoDe Ster D1 . . . uit '. À. Dekenlaan

GONÀ Dl Ehuis V 3 .
Wassenaar EI thuis V2. .,
Vredenburch E2 Èhuis VZ. .
Devjo E2 t.huis V 2 . -
VELO E5 (vr), uit Noordweg/I.rateringen
Blauw Zwart E3 .Ehuis V 2 . -.

DSO 812 thuis v 2 .
VELO E6 (nr) uit . Noordweg/tÍaÈeringen
RKSWÍ E3 I thuis v2 .-.
ouick Fl .. r.huis vZ. ..
VELO F2 (vr) . Ehuis V Z . ,- ,
VELO F6 . ÈhuÍs v 2
DSO F10 uit v. Tuylpark/z, meer
RVC F5 .. rhuls v 2

rr = C-66n en o-é6n ëUp

08 .15
14.00 .

o9 . oo-
11,00
11.00
10.00
13.00
09.00
10.00
13.00
10.00
L2 .OO
10.00
10.00
t2.o0

(auro)

(auto)

BIJZONDERHEDEN I

- aanwezig van de jeugdkommissie rop zaEerdag 22 aptí:I.

E. Kuik, U. Uuns en n. Vereecten

- lees ondersEaande kopy eens goed door.

- op wakantie \ran 2g/4 t/n 7/s ? Bel dan nu alvast af
- 6 - 'ae utsnevue.

bij

(aut.o)

de hoofdleider I



opstellingen als bekend meE uit.zondering van:

ll

0
0
0
0
0

0

0

T
s
N
U
G

s
s
s
S

" Í,EN Àr.
B2
c4

E3

IJEN
IEN
IJÈN
],EN

zonder
me!
zonder
zonder
zonder

HeiÉs
Essiad, R.oemed en C.
Nandpersan
Carolus
Rijkers

.) . --. 'l "ri-+{.r

SProckel '- Í:r,..-'
r.regens niet opkomen)

" j- .-,. '
(geschorsE.

IJENS E7

TENS F4

zonder

met

(geschorst.
A. EverEs,
(alIe drÍe
O. Oredein

wegens nieE opkomen op L7/41
S. Huisman en E. YÍldirim
geschorst wegens niet. opkomen)

. t; ..'. :,:,
' -J

N I E T O P K O M E B S >>>>>> spelers die nier opgekomen zijn bij .'tiè wedstrijd van
hun team krijgen van ons automatisch één wedsErijd schorsing. watuurlijÈ kan'er altijd
een goede reden zijn voor het nieE opkomen of hebben Í{ij een fouE gemaakE. als dat zóis neem dan zo spoedig mogelijk konEakt op meE de hooflàider.,HeE liefst nog op
dezelfde dag.'t. j .r j .:", -..'1 .' , L..,i ,:t,-. .",1i: '1 . ,'*l ,j .,.ïl r

.SCHA'D UW PBO G RA MMA ">>>>>> 
vanaf heden betekenr a-fgeke,ud voor de meeste

Eeams thuisblijven. Slecht.s À1 en DL blijven aktief lrant dle móeten vraarschijnlijk nog, een (ha1ve) nakompet.it.i'e.gaan spelen. Bij afkeuring geldt woor deze Eeams:

13..00 uur LENS À1 lrainea - 10.00 uur LENS D1 ,traÍnBn

,l.l

voor de oterige teams geldt vanaf. deze week dus:

E I.T ÀFKEI'RING TUUISBIIJVEN
'-f --r\ -l r \

-- 
"t.*- 

) ,l' ,-
LENS'AI-.EN Dl GAAN ER VOOR !!! ,,,,,> a.s. zat.erdas, 22 aprit, een
belangr.ij ke' dag voor I,ENS A1 en D1. ,' t ,! -';'

- '..LENS À1 moeE winnen bij verburch om.14.30 uur'en dan afwachEen waÈ op,het zelfde
momenE ViEesse Delft en DSO. doen. Dat. wordt. ''spannend en het,KÀN.dus rnog een sE.aarE.je
krijgen voor jultie. , r ;r'

r- \tJ ' '; I'
LENS Dl noet wÍnnen van vitesse De1ft thuis om 11.00 uurt IJukts dit, en:daar Eaanwij vanruiE, dan volgt er zeker een halve nakompet.itie meE ÀDO en DSO. Spannend hoor en

natuurlijk verwachEen vrij heel veel LENSERS bij de wedsErijden van Dl en À1.
Spelers.en begeleiding heel veel succes lll - ..r-.

probleem opleveren voor bns D1 . Dit was heE dan ook niet geiien de ruime oversrinning
van"14 -- 0. fn de Eweede ronde volgt DSVP en ook dàt mag geen probleem ger,ree§E zijn:
Moeilijker za1 ons CI heE gehad hebben. Tonegido heeft een goed seizoen achter de rug
en werd Èweede. in poule C2, waardoor heE promoveerde naar poule C1. _

De wlnnaars spelen op 25 april weer. I,Je zijn benieuwd

LEIDERS E- EN F-JEUGD O PG EL ET rrrr» a.s. zaterdag hebben wij maar liefst 10 il-
en F-wedstrijden op ITENS. Dit betekenc snel achEer elkaar voetballen. HeE is echE nodig
om op Eijd te beginnen en slechEs korc ( een minuuE ) te rusEen. Natuurlijk moeE heE,
penaltyschieEen gewoon door kunnen gaan. voor alLes heb je precles een uur.'craag -

ieders medewerking, op deze drukke zaterdag. celukkig hebben Íre Éeinig e1fta11én op LENS
spelen zodat we slecht€ met twee teams tegel.ijk in een kleedlokaal ziEten. DaE zijn we
.wel gewend,, : r-.

I,'
T O E R N O O l .T lJ D >>i>>>. a.s. zateÍdag de laatste kompet.itiezaEerdag. Daarna.iedere
week toernooien. Het toernooischema hangE op IJENS naa§t de damestóileE. We hoÉen dat..
alte spelers zoveel mogelijk bij de Eoernooien aanwezig zijn. taat de camping nog maar
éven wachten. Na 28 mei is deze aan de beurt of ga eï na heE toernooi maar naar !oe.'
Mocht. je.Eoch een keer nieE kunnen voetballen bel dan op tijd af bij de hoofdléider.

Nogmaals r DoE DIT NIET BIJ DE LEIDER t;! . 
- '' 

,.' 
'-'' 

",

Jongens die vari 29 april t/m ? mei op vakant.ie zijn worden ver2ocht om diE. nulal vast
door Ee bellen naai de hoofdleider. ' -;t ' ';

, GRÀÀG IEERS MEDEIIBR.KING IN DEZB !ÀÀTSTE -MAÀIID .. 1, . : .,

. 'do LENSREVUE' 7-



I

PASFOTO'S INLEVEREN >>>>>> de onderstaandg spelers hebben voor
volgend seizoen een nieuw kompeE i t. iekaart.j e nodig. zonder geldig
kaàrEje mag je niet spefen. we vragen deze spel.ers dan ook om a.s.
zat.erdag een pasfoEo met naam achter op in te leveren op LENS :

A1
B2

K. Ruward
A. eI Haddioui, F.eL Haddioui

D. van Zuthem
eI Masoudi
v. d. ToI
Nandpersan
v. Fessem, R.

R
R

o
M
R
o

en
F.
R.
R.
D

D2t
D3:

KiPP
de Klerck, S oufrighe

Eer Linden, S

i : ,. {

C2t
C3 :
C4:
Dl :. Sme_es

D4:
E2z
E5:

cokgu1
Kuik, M
SEaas
Gokgul

enSpiess
,l

aangezien de kopy aI heel vroeg lngeleverd moest worden i'v.m. de Paasdagen was,.heE
-resulEaat oplheE moment van schrijven van de wedsÈrijd LENS - S.lC no§ nieE bekend.'LENS
.za1 hoe dan ook. Eegen Ííest,landia moeten r,rinnen en dat. za1 geen gemakkelijke opgave
zijn. Wij vragen. de LENSSUPPORTERS dan ook om massaal naar LENS te komen om ],ENS 1 aan
te moedigen. De wedsErijd beginÈ om 14.00 uur. Natuurlijk is er ook een voorwedsErijd.
I,ENS C3 de kersversei kampioen is de gelukkige die de strijd aan gdàt binden Eegen
wesElandia C3. Maak er een leuke pot van en naEuurlijk mogen jullie ook de speler van
de week leveren. zoals altijd zal Cees Lut weer een prima loterij verzorgen. Kijk even
op de affiches op IJENS en u weeE waE de prijzen zijn en wedden daE u dan ook spontaan
de loEen van JÍ1, - per sEuk koopt, ToE zondag op LENS.

_-i

VERSLAGEN

LENS À1 èn 81 TOITRNOOI

VeèI LENSers hebben.et aan meegewerkE dat we terug kunnen zien op
een zeer geslaggd inEernationaaL À1 en BL Eournooi op.Í.ENS.
De barmedewerkers waren niet Ee stoppen. EersE vrolijkEen ze ons
Eerrein op met leuke vlaggetjes en een gezelIÍg terras. Daarnaast
bedienden ze iedereen snel en zeer vakkundig.

Ook de banenpooler en zijn helpers zorgdén sEeeds weer voor schone kleedlokalen en een
opgeruimd LENskomplex. De scheidsrechters, leiders en Eournooikommiss ie: draaiden op
volle.toeren en ook__de loEerij liep a1s een Erein. Kortom het tu"lS:b, f"t": .ru= 

ul, 
..

De spelers'riu., er en E}l werden hierdoor EenneliJk gesEimuleerd. Goed'en fanatiek ."'
voeÈbal en vele schiEterende goals kregen wij te zien. Beiden behaalden dik verdiend de
eerste pfaaEs. Dan is het ook niet erg om vele uren werk in het geheel te sEeken,

Hulde àIIéniàaI en zeker de spelers en begeleiding van À1 en 81.'

DE .]EUGDKOMMISSIE

LENg C3 KÀMP'IOEN
L1'\r

OSc C3 - LENS C3 (8. àpril 1995) í" .'. !

l'.

Na bij LENS te zijn samengekomen gingen ,we in een sEoet naar OSC, waar wij de laaEsEe
wedsriijd moesten spelen voor heE kampioenschap. Bij het fluitsignaal gingen we massaal
in de aanval waaruiÈ af snel een aantal doelpunten vielen door goed samenspel . De

'jongens, werden door de aanwezige ouders ,(aIEijd dezelfde) stevig aange«ioedigd en bij
ieder.goal hoorden wij qe Eoeter en vuurwerk.

In de tweede helfE werd de
10 kwam. zelfs onze keeper
goed keepen, maar ook nog
(BEDANKT j eugdcommiss iel I ).

Bij. Eerugkeer op. LENS sEond er limonade, .EaarÈ en een aandenken Èe wachÈen, .waarna wij
met z'n àI1en nog patat meE waE erbij hebben gegeEen. (BEDÀNKT ouder6 !)
Bedankt voor jullie inzet en voor de leuke r,redsEri jden. veel succes bij de Eournooien
die jullie nog moe_Een spelen. .. .i

HERMAN

. voorsprong ngg.veÍder uiEgebouwd, waarna de eindsEand op 0-
maakEe een doelpunE uit een strafschop. (hij kan nieE alleen

aardig voetballen) . Na afloop kregen wij a1lemaaI bloemen

8- Ao LENSREVUE.
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27 april 1995

nu
rt.
d

Om
spo
ge1

ZWALUWEN:'TOUBNOOI
(Jeugd sport voor Jeugd)

DaE één zwaluw nog geen zomer maakt
begrepen de ini t.iat iefnemers toender-
Eijd maar aI Le goed en daarem zijn we
diE jaar alweer Èoe aan de

Nu moeLen we echter E.<iit onze schande
bekennen daE vJe nieE weEen om de hoe-
veelsEe ediEie het gaat van diE beken-
de Eournooi.

HeefE u ooit wel eens een c-voeEbal-
wedst.rijd bezochE ? Nee ? Dan moeE u
dat eeng beslisE gaan doen. HeE is
sporE op topniveau en in deze klasse
wordE meer dan uitstekend voetbal op
de grasmat gelegd en kan menig team
daar ieEs van leren.

deze sporEmensen optimaal hun
Ee kunnen laten beoefenen is

nodig en daarom is het

ZWALUWEN-tournooi

opgezet om, naasE het sportieve e1e-
ment., geld in E.e zamelen voor de ge-
handicapEe jeugd en diF in de vorm van
Eournooien.

.]EUGD SPORT VOOR .'EUGD

Op zaEerdag 29 april ls heE zover en
gaaE heE ZWÀII,WEN - TOURNoOI 1995 van
sEaxE op 41 complexen binnen de Haagse
Voetbal Bond meE 650 teams; 8000 spel-
ers voetballen voor een goed doel,
n.1. de gehandicapÈe jeugd.

' ï',. r
Onze vereniging doeE hier natuurlijk
aan mee en schreef diE jaar in meÈ.
maar liefst 22 j eugd- teams .

Tijdens de Eouxnooien wordt er geld
ingezameld en natuurlijk laten LENsers
de collecEanten niet meÈ lege handen
verErekken. ,r. ,. ", I

Veel plezier op deze tournooien.

7

75 jaar

LENS

Alqeneen srkeluíErt Selr!lsÍi!rl Íottoí[olto
C. XampdÍraí

ïel.: l0l7401 12802

P,f, Grens

B60rnlrlsÉh!n 4g

2582 Cl{ Don Hr.!
Íck 10701 383 5,1 l8 §!!I§IIEZ4I!T

Dr Cluh u.n 100 :

J. v.d, LuhbÉ Tel.: l07l» 323 35 25

SenioÍon rondrg

Senioren rs!ho,lhol
' W.M. Nouwrnhovaí

"Írt., (olol 3gt z+ 74

ovEÍrg :

J.M. voi d.r Ílci Tol.: (023) ?82705

A.H, de Groot Tel.: Í070) 3?5 15 50

BAB(0:8sr Kommi$io

Seniore[ Z!ladrg
J.c. Hlln a

ïel.: (070) 307 08 87

mw l. vsn de! Eerg

Í.1.: 1070) 92t 0S 74

[vonmrílsn Koinmissio

JU[g- ieu0d.fdoliíg
PJií. vu dsn Sl.on

T.l.: 1070) 3S7 0l 54

v!cnl0t6

Iedahi. :

A.C.J. M t€nbum írok.luirlll
Tsl.: (0701 321 32 85

C.J. Alths
Tel.: 10701 389 08 75

TRAINTBS

P. Bos

Td.r (0i0) 368 l)3 02

H. vaí HsleÍeÍ

TeL 10701 0l 32 3l

I
sAltElrsTEttlllG BESIUUB

voolrittar:
J.G. Colp.

Tel: 1070) 304 l0 74

tid
W,J.M. H€in€n

Tel.: (0701 346 10 88

SolÍei6È tid r

P.J.M. vrn dat Sleon

TrL: Í0701 397 0l 64

P.t. Grenr

T.l.: 10701 383 54 18

le Penninqmeesler:

G.J. v.n dlr Xlsii

ïEl.:101748) 18149

2r Ponninomreallr :

f. Veaon

ÍoL: (0701 387 S0 30

I(OI'IIRIBUTIE BEIAI.IITG

PcstÈsrl :338711

fiAB0hEn[ : 120924229

TEBREII m (tUgGEE0UI{

Hengelolarn 600

Tol,; (070) 3Eo 13 14

'vANiín REDAKTIE
Lever uw kopii vóór maandag ln :

- Redaktiebrievenbw, klubgebouw
' - Ilerrgelolaan 9E1,254H. GG Den Haag

- Fax : (070) 367 Eg 62 (tot maandag 17'00 uur)

t wijzigingen tot maandagavond mogellik !

TJITER.STE INI.EVERTERMTJN KOPU :

maandag 20.00 uur ln het klubgebouw uv, redaktie
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nieuws uit'de,.t'-!.; -

bestuurskamer'r',
^oru,*

.ffi,

' tElVS'l VERDIENT STEUN' -.'-' ."'.i""'*
Àfgelopen week*sEond er slechEs bij het jeugdgedeelEe iegs in de LENSrevue over de
Ë"íànÉi jf. -"easr.iia r,eNs-- wÈsiiiNpin. -ooór-de paasdrukEe was èr -indèrdaad weinig
exrra-aaidacht ln dó lrENsrevue aan de belangrljke wedst.rij d- best.eed. 

- 
Gelukkig wisEen

"Ëió-lËW§àiÀ 
,aL er op heE spel sgond en r,iaó nèt goed druk langs de lijn.- ook LENS 1

wist rrat het te doen Ëtond, e-n won vèrdiend meE. 1-O van wesElandia' 
.

i i.: i,

T'i

,P

21- 18
2].- 7't
2L-L6

de sEand onderaan is nur

7
I

verburch
Lugdunum

\JÍesÈlandia

10) IJENS
11) vt,C
L2l Rij sv,ijk

2L-76 .,

2L-:',5 '' i

21- 13 gedegradeerd

De nummers 10, 11 en 12 degraderen rechÈstreeks. LENS Ínoet. zondag op bezoek bij i

ni:""11f.. cespeeld wordt oË 14.00 uur op heE sporEpark Prinses lrene. Winnen is het
*óÉio Én dan ilaar afwachgen wàE dè rest gedaanl heeic. A]]es is nog mogelijk: degradq- 

_

iiÀ, "è" 
na-kompetit.ie met een of meerdeie ptoegen.of veiIig volgend seizoen weer in de

irÀöae tfasse. itocht diE zo zijn dan is eÍ ïeesÉ op LENS voór spèlers, begeleidlng en
supporters. Deze laaEste groep moeE zondag we1 heel groot zijn. Ímmers de motor,op het

"àïà,-ró"àèr àe overige sóefeis tekort Èe-doen; t..Í{,. Fred Spa za1 er heitaas nieE bij
zijn. l,angs de lijn zàf. frii meÈ de.aanwezige supporgers. LENS nqar de overwinning
stír,1en. tót zonda!: eerst óp Rijswijk en dàarna hopelijk op !ENS. ' :

BELANGRIJKE DATA
Nu aI willen wij onze Leden Èwee belangrijke daEa onder de aandacht brengen t.w:

L
l
I

1) 6 junÍ De algemene ledenveigadering op LENS
2\ L0 juni De medewerkersavond op IJENS

VAN D E EVEN EM EN TEN KO MMI SSI E

Niet daÈ er een echte kommissie is maar er zijn genoeg mensen die zo nu en dan eens een
aktiviEeiE organiseren. Helaas moeEen we nu door prive -omsEandigheden terugkomen op een
aktiviEeit. De bingo-avond voör voluassenen op 13 mei a.s. gaat helaas niet door. I-n
heE najaar proberen wij een nieuwe datum Ee plannen. r

HET BESTWR

BAR NIEUWS
. . konEaktpersonen : ,

algiàmeen : Inge van der Berg & Àndré Krol
zaterdag : Martine vereecken - zoDdag : Inge van der Berg

BARROOSTER
zaEerdag 29 apri I

:..... - iloop de Roode
Inge. MarÍan HouLman

. Marian Oemed, Henk en Jan
,fan lamers

?.r{
BARROOSTER

zondag 30 april
openen ,roop en Tinusopenen

sluiten
sluiEen

n
n

n: b.
n.b.

WtE-O-WtEherptdebarmedewjrkers,inae.ei-*aànd?Detijdvanveeltournooien
breekE weer aan en enkele vaste barmedewerkers willen dan graag meE hun kind mee naar
deze Èournooien, Wie-o-wie is bereld om hun dienstje voor een keeÍEje over Ee nemen.

e dagen het gaat neem dan kbnEakt op meE Inge van den Berg.,

-2-'ieLENSREVUE'

!
.l



wE zoEKEN ONS L EAlS,rr"r en wel naar het. brilletje van Joop Wil]ems.

Afgelopen zo
in een spont
LENsdoeIpunE
Helaas zonde
de LENSrevue
wedsErijden
kers en Joop

de redakt ie

ndag heefE JooP (gewoonE
ane vreugdekreet met de
ziin leesbril verloren.

r résulEaat . De wedsErij
niet meer. lezen, waarbi

gaat komen. Wie heeft de
.... Joop za-\ u eeuwig d

.;

egeErou!, stond hij achter het "vijandelijke" doel)
dàarbi'i behorende sprong, bij het. zien van heE
rHii ei velen hebben zich na afloop LENS gezocht.
àen-kan hij weI voigen, maar wat erger',is hij kan
i de kans qroot is dat hij te laaE voor,de-lril gevoàden ??? Àfgeven kan bij ïe barmedewer-

1'' ! i, . 't.

' -i 
""oÈ

SPELERS VAN DE WEEK TT>rrr 2e paasdag (maandag 17 april)i
striid qesDeeld Eussen eeÉ LENS E-cornbinatie tegen BrandleshoLme Fc
oà- tóé"Ënó'ur"rs zagen een zeer boeiende wedsÈrijd met sportief en aE

,1 i,' '1'li -
werd dè',Íoorwed-
6p ;!i61 gloou verd.
tractief voetbal.

Àan 
'heg ' engelse' §pel *àé"U onre E-cornbinaEie even wennen, maar a1 snel boden zij goed

Darri.i. DaÈ ale r.q".r"tunàÀ. iensfoLEe meE de overwinning naar de kleedkamer ging (3-5)
-.à"Ëi'à"-piui nieÉ drukken, tenslotEe'speelden deze jongens al langer op eentglooc'
weId. ,. :

De spelers en de scheidsfechEér hadden er zin in want' na de wedst'rijd, werd.er nog,

Éiuàïtiéóèrià,r* (i1 de É:Èiàésel fanatiek de keepers getèst _op hun kwaliteicen meÈ

Denaltv- schieEen . HeE valE nieE mee om afs kleinè doelverdedigex te proberen ?o'n groot
ö;;;-;é.Ë;;;-iË nó"à"". HeE lukEe beide keepers uitstekend en wij zagen dan oqk
schiEEerende reddingen. r, :

Uir. de E:cornbinaEie vrerd door de teider O RHAN A'LD EM /R geko2en als speler van

de wéek. Orhan speelÈ in LENS E5, speelg op het middenveld en. is beErouwbare en sn'el.

,;i, ;ij; it.i"p"i"r xooJ nii FREó siÀ ren ging natuurlijk meg hem op de foEo (links) .

oo zondaq.23 april was. hets dè beurt aan ons kampioens - e lfEal LENS C3 om in de voorwed-
Àirila tín époitieve krachEen Ee.mecen met. westlandia c3. ". I

-Spelór van ae *eet< werd B TCHMOND AGYEMA /V, aIs zijn stérspeler koos hij
BRIÀI{ I.INGER (fOEO TEChIS).

.t

met dank aan H A F O foto en video speciaalzaken

ld;tuu
.!rhanniistn.

t

'de LENSREVUE! -3-
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UIT DE OUDE DOOS : 2 mei 1971
HEEN EN WEER

Het was natuurlijk eèn biEtere cegenvaller, daE de jeugdige
nieuwe LENs-generatie na de promotie in 1968 naar de 3e kIas,
deze twee seizoenen laÈer, in 1970, alweer moegt. verlaEen.
Eemeer daaï heE een jubileum jaar bet.rof . IrgNS zou 50 jaar
besEaan. daE gouden i,ENs speelde in het seizoen 1970-197t dus
weer gewoori 4e klas;: r'i - i.t ',.., ' -.^ .i d

Eie een grillig verloop, Ook de ranglijst !,ra§ moeilijk, doorgronden vanwege verschillen in aantallen gespeelde
wedsEiijden. t'tà enkete doorder.,eekse inhaalavonden was het op zondag 2 mei L971
eindetijk zower, daE de laaEsEe compet iE iewedsEri j d kon worden gespeeld.

IENS was in een biEtere strijd gewikkelà met Rijéwijk en het.
ging gelukkig om de títel. vanwege afkeuríngen had de compeÈi-

EE

dan

bovensEe plaaEs meE.
De1ft, terwij I ]JENS oP
Ehuj-swealsEri j d moeizaam

Een spannende ui Egangspos íE ie, omda! Rijswijk en LENS de
evenveel punEen deelden. RijsÍ,ijk onEving Ehuis Full speed uiE
bezoek mochÈ. btj HMSH, dat in de middenmoot. vertoefde en in.de
met 2-1 Èas verslagen

Trainer wim Huguenin, in LENS-kringen berucht vanerege zijn drinkgelag (ranjà-meE-
een-riecje), .had in overleg meE het. besEuur een sobere .voorbereiding bedachE, namelijk
gewoon, zoals alÈijd, om 12.00 uur in Kijkduin in het inmiddels niet meer besEaande
Èouten paviljoeí op de hoek van de zandvoorEselaan en Kijkduinsest.raaE.

i Oot overigens lvag er nieEs geregeld, waaruit opgemaakt kon worden, dat de
verwachtingen nieE aI t.e hoog gespannen waren, De gLootsEe opEimisEen hoopÈen o'p èen
exEra bes l iss ingswedsErij d. KofEom, aLles was.er op .gericht om er gewone zondag van' t.e
màken. t" '' ..

. Rechtsback Peter de .Iongh dacht daar hee

'/redsÈrijd ondernam hij een solo, wat hij ander
van het st raf schopgebied gaf hij een schuiwer
achEer de vergeefs duikende doelman Èegen het
minuut voor rusE maakEe HMSH gelijk.

r..,t,'.

ers over. A1 heel vroeg in de
iE deed, en aangekomen bij de rand
hij anders ook nooic deed), die
leef liggen (0-1) . In de laatsEe

I and
s noo
(war
neE b

Toen tiep de nervositeit toch rr,el wat. op. In de pauze werd vernomen daE concur-
renE. Rijswijk nog op 0-0 sLond tegen EuIl SPeed en dat gaf de spanning nog een exEra
oppepper .

In de Eweede helft lukte heE LENS om via Fïed de zwarÈ een voorsprong te nemen.
Die voorspràng werd meE de moed der wanhoop verdedigd EoE aan het laatsEe fluitsignaal.
Bestuurslid Carel van der Í,aan, die een kwartier voor Eijd had vernomen daE Rijswijk
nog steeds niet had kunnen scoren, begon in een kampioensfeest j e Ee gèIoven-

Hij sprong in zijn auÈo en vloog naar'de bloemenman bij.het. LeyerÈurg- ziekenhuis .

Meu de bóssèn b.Íoemen was hij net. op t.ijd Eerug om met de rest van LENS te horen, dat.
Futl speed-Bijswijk 0-0 was gebleven en LENS echE, heus KAMPIoEN was geworden.

: In heE klubgebouw van LENS zou heE. die avond heel feesÈe1ijk en laaE lvorden. van
de korÈe onderÈreÉing voor een snel1e, maaltijd bij de chinees aan de Beresteinlaan
kunnen.rreinj.gen zich meer iets herinneren. Secretaris Guido Halleen schijnt daar
volgens sommigen getracht Ee hebben een kop tomaE.ensoep via zijn broekspijpen Ee
nut.Eigen..

HeE kampioensEeam kende de volgende spelers :

. Onno vorkink - Dick Brandenbulg - Àad Roodu]rn -
Herman SmiEskam - Ieo.Riemen - Wim Hansen - PeEer de Jongh- Ton Hop - Fred de Zwart. - Hans ZoeE

,Jan 
. 
Engle.lere - Wim KeeÈman,

TRÀINER : Wim Hugnrenin SCIADITVJ-COÀCH r ,Joop Willems

JONGET{S
VAN BTAUW

I
,N

EN VAN
I

- 4 -.. '.te tENsFevue'

u



S(eaA Voor teleÍoonnummsrs: zie de colofon op pag. 1

Senioren Kommissie
advenerliqZONDAGSENIOREN

UITSLAGEN VanderVelde
'tVeentje ffimrm

Zinkwerf 27
2544 EC Den Haag
Tel.: 070-36631i4
Fax: 070-i675393

' Zoetemeer
Tel.: 079-610233

zondag 23 aPril
],ENS 1
Í,ENS 2
CEÍ,ERITAS 2 .
I,ENS 4
LENS 5
VERBURCH 4 -
VERBURCH 8 -
RÀVÀ 7
+ gesEaakE

199s
WESTLÀNDIÀ 1
R]JSI,IÍJK 2
],ENS 3
WASSENÀAR 5
wc7
IjENS 6
I,ENS 7
IJENS 8

onbekend
onbekend

5 -3

1
2
1
0
5

-0
-1,
- 3r

., gehad hebben. . .. . '

LENS - .WESTLANDIA' en;.één'.zwaluw-. ; ; ;. -.. -',
concurrent WEST!ÀNDÍÀ werd na afloop uitbundig gevierd.

De spectaculaire overwinning van LENS oP
Een onwetende buitsehstaander zou gedach ts kunnen hebben dat er éen, kampioen8chap binnengehaald

of uenmin6Èe èen Periodetitel in de ktacht geeLeepc. Maar niet6 van dit. alles: LEÈs had ni-et
meer dan, zoalg voorzitter ifaap Colpa Cerecht oPme rkÈe, de IaaÈste gÈrohalm gepakt om wellichE
degradatie ee ontlopen. Niet echt eén reden om dóor het lint te gaan maar goed, jé kan het naar

Na de serie nederLag en van afgelopen lreken duB eindelijk weer eens een aansprekehd resulta ats. HeE

voeEbal was weliswaa r (van Ewee kanEen) n ieE om aan te zien en heE was een bar Blechte wetIs trij d

maar LENS had. in ieder geval door waar heE om ging: !ti.nsÈ Íras abEoluuc noodzake l-ijk om"in de race
Ee blijven - Fred spa, die door een aaneÈaande gchors ang waarschijnlijk;ijn 1àatste iedetsrij d van
diÈ seizoen speelde, ging zoale gewoonlijk voorop in de 6trij d. Al na èén kwarEier had HanB

ÀponEoweit een eigenlijk niet te mieeen kàns nadat -spa zijn tegen stander bij het uitwerdedigen
had afgetroef,d.

HeE werhaal :van de
nieE te misgen kan-
sen kenÈ u innid-
dels: ' Í

het bfeef 0-0. Voor
rust kegefde Ricar-
do Tehtseroo nog op
dè lat en waren er
nog wat kleinere
kansen om een voor-
sprong te nemen,
Na de rust werd ifan
wilten de Bruin aL€
pinch-hitter inge -
bracht. Hij had
weliswaar Èwee goe -
de kan€en om de
sccÍre tse openen,
maar . ook hij had
àeen geluk, ,SPA'HOUDT LENS IN DE RACE'

scheidsrecht&Í

De apaarzame
counters van
WESTLÀNDIA waren
§evaarlijk maar
werden door Arno de

.. uóiig:- vat<kuriciig ge-
weerd. In de aIIer-
laatate minuut,
terwijl '' iedereen
zich aI had neer-
gelegd bij een pun-
tendeling, haalde
LENS tsoch nog de
volle rainst binnen.
Fred Spa, de besEe
man van het ve1d,
zorgde , hoogstPet-'goonlijk voo! de
fortuinlijke over-
$rinning.
" * i' . t- ',

veld

Er is nog een hoop mogelijk aanscaande ueekend tegen het aI gedegradeerde RLrswIJK. Be6lie-
.iigu*àari"ij a"n, iechciur"ikEe degradatsj.e, "rechÈsEreekseo handhaving, heÈ kan a1lemaa1. ook nu
getót, winne'n i6 een abBoLuts" musÈ. Laten we hopen daÈ er zondag weeri-èen feestje gebouïd kan
erorden. ,. . . .

MÀRCEL .ÍÀNSEN

WEDSTRIJDPBOGRAMMA

thuis uit weds

dondertlag 27 aprll
19.00 r,ENS 5
19.00 LENS I

, l'.'tDUTNDORP SV 4 3Lr3 /569 n.n
BINCKHORSTBEHEER vaiendschappel i j k

19 95

'deLENSREVllE.-5-
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zondag 30 aprll 19 95
-È 14 . 00 RLJSWIJK 1 .

.Í'"'''LENS2\.
12 . 00 ourcK 4 -.' '.
1r..00 LENS 4 . :

]JENS 5
11.=30 TE WERVE 2 ,

10.00 REMO 4 .._.
12.00_ oLrvEo 1,3 .{ .

ïl àrrr"aus 2 Eai 1995

" r,ENSl 1 . -.1. VRf,f I .'.t,- i. ,-LENS 3 .
-HBS 7 . .', .

zle donderdag 22
1ENS 6
LENS .7 . .

. ,, I,ENS 8

É !... L0r2l52r',

. 3O4O /s43. 3L2L/57L-
apri L
. 307I / s't'
. 4445./626
. 450L / 649

rJU

,I.Mastenbroek

n

r t l-i

lit

:

I

Ete *P.,I

2

1
2
3

w Berkel

19.00 LENS 7

zondag 9 mal
11.00 ÍJENS 5
11 .00 ].ENS 6
11.OO I,ENS 7
13 .00 LENS I

1995

' verburch I

wilhelmus 5
Verburch 4
I{BS 10 .. .
RKSVM l-3

4366/626 n.n

Sp.park Pr. Irene

.ruliana Park
De Groene wij dÈe

3034/s69' .

3 01sls61,
4399 / 626
4430/649

geplandg wedstrUden LENS Br (onder voorbehoud)

3 mei tegei ÀDELÀÀRS -- 11 mei Eegen DE JONG SNÀcmÀR -- r.4 mei bij ADELÀÀRS (toernooi)

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN: ELKE D0NDEBE|AG:22.45 uut j.;.', t

OPSTELLINGEN
. LENS 1 r/m 3. LENS 4 L/n !1

IJENS 8

AFSCHRIJVEN >>>,>, J,ENS
I,ENS
I,EN
b.g
LEN
IJEN

n. n.
C. ToeE
n.n.
n,n.
,.i

E€1.:
Ee1 . :
teI.:
EeI . I
Eel . I

wordt door de t.rainer samengesteld
a1s vorÍge week aals bekend - (verzamelen 1.OO uur vöör aanvang:op LENS)

À. de Groot
W. Heíjnen
S. de Nennie
R. Wasserman
G. Duive§teyn
Z. Gungör

kontahtper8oon SenloreE zondag . SIÍE Kouw€ntrov€n - TeI

LIGGI,NG VAN DE TERREINEN:

4

5
6s

.s.

s8

, t.el'
te1
te1
CeI
t.e1
teI

: 3251550
:3461088.
: 3935936
:079-5120055
: 01891-L7943
:3900333

: 070 - 19L 24 74

Rij swijk
Quick
Te . Werve
Remo
OIiveo

SchaapweE - Rij srrijk
De Sav. Lohmanlaan 215
vredenburchlreg 105
Guntersteinweg
sporElaan 2 - pij nacker

39409r7
3680323
399?813
3909520 .:l
(0L736) 92147

LANG S DE SPORTEN VAN DE ZM. LADDER

UITSLAGEN zaterttag 22 àpril 19 95
vir. Delfr. 7 - LENS 2 afgekeurd

TOERNÓO1PROGÈAMMA (onder voorbehoud) vooi r,ENs l-l2 corÈinarie

ÀDEIÀÀRS
R,V.C.
ÀRCHIPBI,/ORNÀS

," ÀIle.sperers van LENS za L en 2 zijn hierbij uitgenodigd. s.v.p. bij verhinderingt.ijdig afbellen.

AFSCHRIJVEN>,>,,, P. Krol, rel . 3235507
B. w.d.'Nou1and, Èe1. 01718 - 34523

07 mei
20 mei
25 mei

1:

^.- 6 - "de LENsREvuE.
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SENIOREN ZAAL

UITSLAGEN
ZAALPROGRAMMA

; ;..
$roensdag 12 april 1995
SIGO 2 , .- r,ENS 2 4 7

': .(( )t

ddtum tild thuis uit rtlassa zaal

,-' i
scheidsechter

tnaatl. 01.05 19.00 RKÀVV 5 - LENS 1 .

SPORTHALLEN
Leidechendam

I

953/R1C, KÀÈTELENRTNG B. echeidË

LIGGING
RKÀvv :

VAN DE
KaEteIenring, ' i{ .r ,.'- ; ";, t. ',i

Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN (ONTAKTPERSOON en
Hooídleidcr À/É/C jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01 ,

Hoofdleider - E-jeugd: Ruud Vereecken

HooÍdleider D-jeugd: Edwin Kuik
telefoon 367.73.00 ,

Hooídleider
teleÍoon 391.04.89

F-jeugd: Haíy ter Linden
. - telefoon 361.61.43
', n '\ L \ . .. r

Aíbellen vooÍ de wedstiiidèn;

I

i

zo snel mogelijk, doch uitorlijk de avond voor dé wedstrijd, tussen 18.00 en 19.00 uur, bij ds desQsÍef-::,
fende hoofdleider. ln uitsÍste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366.13.14-.
(zaterdags vanaf 8.oo uur en doordeweeks + 30 minuten, en niet eetdeL voor veEameltijd,

AÍbellen traininqen: r 45 minuten voor.aanvang van de training, a//ien op LENS, ielófdàn 13ó6:13: r4 .

Vragen/lroblemen : bel in eerste instan e d.e hooÍdleidaÍ op!

i. - À

WEDSTR]JDPROGRAMMA A.B:C-D-E èï T IEUEO
,.r ï Ë.

ai
B1
B2
c1
c2
c3
C4
D1

o5
05
29
29
30
29
29
30
29
27
29
03
05
29
05
29
05
29
05
29

29

mei
mei
apr
apr
aPr
apx
apr
apr
aPr
apr

mqi
mel
apr
mei
apr
mei
apr
mei
apr

09.30
09.30
1r.00
11.00
10.00
13.00
11.30
13.00
11.30
18.30
10.30
19.00
t2.45
11.30
09.30
10.00
72 .45
09.30
10.00
12 .00.
14.00
12.00

uit
uit

Ehuis
uiE '.' 10\tz

1o
i3
10
L7
09
18
1Í
10

, 08
08' i1
08
08

.15

.15

.is

.45

.00

.00

. oo
4E

.00

.15

.00

.30

.30

.15

.45

.30

.15

.45

(auto)
-( auqo )

(auto)

- i., 
"

(auto)
( auÈo)

( auto)
(aut.o)
(auEo)
(auEo)
(auEo)
(auto)
(auEo)

DWO-tournooi
DWO-Eournooi
IJENS-Eournooi .
ZWÀÍ,uWEN- Eournooi

ZWÀJ,[ WEN- tournooi
ZWALITWEN- Eoirrnoói
ztlÀL[rWEN- tournooi

sp.park west/z'meer' og
sp.park wesE/z' meerr .,", 08

10
sp.park Pr. Irene '" 09

verErek naar België : zie.kopy '. ..
ZIi]IIJITWEN- Eournooi uiE '. DedemsvaarEweg
LENS-tournooi . thuis
naar FC Den Haag - Haarlem . zuide4)ark - .
LENS-Eournooi thuis
DHC (D-één CUP) . riir i. ." BràÈàéiÈkade
ZWALUWEN- Eournooi . uit. .i Hout.rusEweg
vitesse Delft Dl, lhuis V 1 .
event. f inale zwaluwent.ournooi Honserlersdijk
ZWALUWEN- Eournooi uit Zuiderpark,
ewenÈ. finale zwaluwentouÍnooi Honselersdijk,

event. finate Zwa luwenEournooi Honselersdijk -".

ZWÀIUWEN-t.ournooi uit . . Kastelenring/L'dam
event.. finale zwaluwentournooi Honselersdijk

J.v.BeerssEraaE 11.00 (aut.o)
. ockenburqh .' .' raloo' (àueo)
,J.v.BeersstraaL . :11.OO (àuto)

t 
r.
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apr

D2

D3

ói
apr
apr

;i
E2
E3

uit
uit
uit

a;

:,elítal datum aanvana tecenstandet uitlthuis veld/terrein sam.k LENS.



eihat dalum aanvano teoenstEnder veld/lenein sam.k LENS

29
01
29
01
29

)q

29
,o
29

E4
::!.5

E6
.
E7
E8
F1
F2
F3
F4

29 apr
01 mei

10.00

10.00

r,2.00

ZWA.IUWEN- t ournooi uiE
. zie kopy oefenen op

ZiÍÀIJUWEN- t.ournooi - uit.
- . zíe kopy oefenen op

ZWÀLI,WEN-t.ournooi uiE
. . zíe kopy oefenen op

zwAÍ,lrWEN-Eournooi uiE
ZWÀII]WEN-tournooi uiE
zliÀÍ,IrWEN-Cournooi uiE
ZWÀIUWEN- cournool uiE
zwÀÍ.WEN- Eournooi ui t.
ZWÀ],UWEN-tournooi uiÈ
ZWAIJUWEN-tournooi uiÈ.

. albaqdastiaàc'
GROOT veld
. ÀlbardasEraat. '

GROOT veld
J . v. Beersst.raat.

GROOT veld
Rederij kersEraat

. . ockenburgh

. ÀlbardastraaE
MadesEein

.. Erasmusweg .

. Àlbardastraat.

. ockenburgh 
".

09:00 (auEo)

09.00.. (auEo)

- 11:00 (auËo)

apr
mei
apr
mei
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr

L1.15
09.30
10.00
09.45
11.00
10.00
10.00

een

een

een
1.0.15
08.30
09.00
08 .45
10.00
09.00
09.00

auEo)
auto)
aut o)
auLo)
auEo)
auEo)
auto)

BIJZONDERHEDEN,
aanwezig wan de jeugdkommissie op zaEerdag 29 april :

F. Schuurman en P. v.d. SEeen

lees de volgende kopy eens ÀÀI,IDÀCHTIG door ! ! ! -'

opstelling elfEallen bekend meE uiEzondering van. :

Essiad,
en !{. v
Pinas
,fuEte
Oredein

R. Oemed, i, Peek en C.
d. Geest

...,,,
sprockelO LENS 82

O LENS C4
O LENS E7
O I,ENS E8
O I,ENS F4

meE
zonder
FEE
meE
meE

s

M
,J

o

N I E T O P K O M E R S >>>>>> spelers die niet opgekomen zijn bij de wedscrijd van
hun team krijgen van ons automaEisch één wedsÈrijd schorsing. Natuurlijk kan er altijd
een goede reden zijn voor heE nleE opkomen of hebben wij een fouE gemaakE. Àls dat zo
is, neem dan zo spoedig mogetijk komtakE op meE de hoofleider. HeE liefst. nog op'
dezelfde dag. '-

AFGE.KEURD OF NIET?? rrrr» de afkeuringen van toernooien vrorden niet
doorgegeven via de ïv. De enige mogelijkheid om te weEen of heE doorgaat is bellen naar
LENS: 070 - 3561314. BeI niet al na een klein buitje op wanE echE Eoernooien worden
nieE zo snel af,gekeurd. Ons adwies is: Kom maar gerroon verzamelen op LENS.

S C H A D U W P R O G R A M M A >>>>> vanaf heden betekenE afgekeurd voor de meeste
teams Ehuisblijven. Slechtss D1 blijft akEief'wanE die gaat waarschijnlijk nog een halve
nakompetiÈie spelen. De t.raj.ner maakE hier afspraken met jullie over na de laat.st.è
Eraining.

Voor de overige Eeams geldt vanaf deze week dus : BIJ ÀFKEIIRING TIIUISBLIirVEN I I

W I E, O - W I E >>>>>> helpt de barmedewerkers in de mei-maand ?

De t.ijd van de E.ournooien breekt weer aan en veel vasEe bar-
medewerkérs willen dan graag meE hun kind mee naar deze tournooien.
wle-o-$le is beréld oE trurr diengÈJe voor een keertle ov6r te neEton ?
Als u wilt weEen om vrelke alagen het gaaE. neem dan even kontakt. op meE
Inge van den Berg.

A1
B2

PASFOTO'S INLEVEREN >>>>>> nogmaals een verzoek aan ondersEaande
om a,s zaEerdag pasfoEo met naam achter op in Le leveren op LENS :

K. Ruward D2 | R. Kipp
A.eI Haddioui, F.eI Hàddioui D3 : R. de Klerck, S. Oufrighe
en D. van Zuthem
F. eI Masoudi
R. v.d. To1
R. Nandpersan
R. Smees

C3 :
C4t
D1 :

D4
E3

E7

o. cokqul
M. Eer Linden, s. Spiessen
R. Staas
o. cokgul

LENS E4/E5/86-comb; OEFENT OP EEN GROOT VELD ,,,,,, op maandag 1 mei speert een
E4 /Es /86 - cotlbinat ie op een groot veld tegen en bij LoosduÍnen in MadesEeyn. De
wedSErijdbeginEom18.30uur.verzame1enom17.30uuropLENs:>>>>>>

- I - 'ae rcrusatvue'



- van E4 : ,1. da Costa
' - van E5: alle spefers en de leldér

- van E6: M.IreEsch en S.Schriiver 'jullie à1 een.LENSshirt gekochE bij Free Kick Sport aan de wéÍmarsEraaE ??? Dit
echt nodig ! !l-..,

Hebben
heb je.

afgelopen zaÈerdag afgekeurd. In overfeg met viEesse Delft en
wedsrrijd nu op woensdag 3 mei Ee spelen om 19.00 uur. Op heE
diE nog nieE helemaal zeker. winnen jullie deze wedsErijd dan
kompeEitie meÈ. DSO en ÀDo of misschien wel een soorE Eoernooi
een avond om de kampioen aan Ee wljzen. Doé je best ! !.!

LENS'AI UIT GESC HA KELD >r>>', dooalstll t{as het in het. kleedlokaal na

afloop. 1,t6gr gidg er door de koppies heen van aIIe aanwezigen. waE een teleurstelling
zeg. terburcË glng'er afgetopen zaEerdag echt voor en IJENS deed echE zijn besE maéjr lras
zeÉer in de beóinÈase van de gredsErijd Ee nerveus om de wedsErijd Ee domineren.
VérOurèfr profiÉeerde en nam sEeeds eèn voorsprong waardoor LENS achter de fèiÈen -

aanliep. tiet nóg 20 minuEen Ee spelen had LENS de schade ingelopen en maakt.e zich klaar
voor hèt. toedie;en van de genadeklap aan verburch. De paal en de laÈ en te weinig
koelbloedigheid stondén een overwinning in de weg. Dso en viEesse DeLft gadn nu
onderling uitmaken wie er kampioen ÈordE en LENS A1 blijft met lege handen achter.
Jammer hóor $ranE jutlie wareíer heel dichtbij. Dit. a1les ging er door de koppies heen
in heE kleedlokaaL na afloop en dan is er natuurlijk een 'prachEige" dood§e st.ilte;

LENSDI GAAT ERVOOR!!! rr,r» de wedstrijd tegen vitesse De1ft. werd
de HVEI proberen wij deze
momenE van schrijven was
voLgt er een halve
op neuEraal Eerrein op

LENS C3 NAAR FC. DEN HAAG ,rrr» a.s. zondag gaaE I,ENS c3 het. 'kampioensschap nog
waE vieren. we .verwachten alte spelers en de vj.er begeleiders om 13.00 uur op IJENS.
vandaar lopend naar heE zulderpark waar FC.Den Haag speelt. tegen Haarlem. Spanning
volop wanÈ Den Haag moeE winnen om kans te behouden op de nakompeEiEie. Na de wedsErijd

-weer.Iópend terug naar IJENS. Om 17.00 uur zijn jullie weer terug. veel plezier.'-

,C-één: D-één CUP ,r!>>, helaas heefE C1 heE afgelopen naandag niet. gered Eegen r':.TONEGIDO:,,uitslag 2-6. DL daafenEegen won meE overÈuigende cijfers van DSVP (14-ti en
moet. nu op 2? apqil uit tegen DHC. Ook dat is gegn makkie, maar in vorm moet D1 kunnen
oveÍleven; De kwarEfinale wordt dan gespeelQ op dinsdag 9 mei. Succes M .:. i

' RIJSWJK - LENS EN HET LENSLEGIOEN !!!! >,,>,, a.s- zondag speelt Í,ENs 1 uit. t.egen
Rijslrijk om 14.00 uur op het sporEpark Prinses frene aan de Schaapweg; Wij hopen daar

'heel veel jeugdleden én ouders Ee zien om ons eersEe te st.eunen bij deze moeilijke
wedstrijd. voor meer informatie zie voorin de LBNSrevue.

'I

' 'Het IJENSÍ,EGIOEN is echL nodig lll,.,.
LENS EN DE H A A G S E J E lJ G D r>,r>> a.s. maandag spelen Mounir AissaLi,Lourinho
Bukman,Mióhaè} oèmed en Civard Sprockel van LENS DL een onderling toernooi Íiet de
Haagse jeugd om te komen Eot. een definitieve samenstelling van de selekEiegroep.
cespeeld woidE aan de Ijzerwerf. Er zijn zo'n 65 spelers uitgenodigd. Doe je besE.

REISJES EINDE SEIZOEN >>>>,, de voorbereÍding op de reisjes van D2,E1,E2 en
E3 is in voI1e'gang. E1 en E2 gaan langs Roda .IC en bekijken het stadion en'spele4 ook
nog wedst.rijden tegen Roda,lC. Ook voor D2 en E3 proberen wij nog iets extra's Ee
regeLen.' ,JuIIie horen nog van ons. craag zouden wij a.s. zaEerdag van alle spelers
(ouders) van D2,Er en E2 het geld voor dil reisje koncant. onEvangen. voor D2 is diE Pt.
100,--en \ioor E1 en E2 Fl . L25,-. NatuuÍlijk mag heE geld ook overgemaakE Írordeh op
giro 201392 tnv. P.v.d.Steen, reisjes woeÈbal Ee Den Haag.

ZWALUWENTOERNOOIEN OP 29 APRIL >>>>>> op 29 april spelen 82 t./m. Fs Eoernooien
in heE kaaler vah dé zwaluwenaktie ofwel de gehandicapÈe jeugd. Het insèhrijfgeld ían de
verënigingen en de donaLies' van de spelers en toeschouwers gaan aLlemaal naar de
gehandicapEe jeugd. TijClens de Loernooien zal et dan ook overal een oranje collectebus
itaan. ,Ben verzoék aah alle ouders om hun kind minimaal J 1,50 mee te geven om ,.in deze
bus Èe doen. Niet vergeten hoor ! !

I,ENS A 1

TOERNOOI.BIJZONDENHEDEN - '.. :..
gaaE op 5 mei naar Dwo om te.spelen tegen: xerxes,KaLwijk,r,is3e en Ou j-ck.
In poule 2 spelen: Mierlo, DI,IS, Dt,lO, ÀIexandria' 66 en Feyenoord.' Na kruisfina-
Ies en finales om 16.30 de prij suitreiking. zÍJÍr er ouders Eet verír-oer ???
gaat ook op 5 mei naar DwO. HeE zelfde verhaal en dezelfde tegeísEanders
a1s bij A1 . Lrees dit maar eens. Ook h16r s.v.p. oddsrÉ aet vervber'' tlt!EN§-E.I
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LENS B 2 | op 29 april heE LENS - zwaluwenEoernooi voor jullie meÈ als Eegenstanders:
Laakkwartier, Quick, Zoetermeer en Westlandia.'
WedsErijden van 2 x 15 minut.en. Eindei 16.45 uur,

LENS C 1 | op 29 april heE RVC- zwa luwentoernooi met als t.egensÈanders:
RVC, laakkvrartier, Lyra, Die Haghe en Vios. Einder 15.00 uur,

Op 30 aprtl naar Belgie. ,lirllie moetei meenemen: een slaapzak en een kussen-'
sloop,Ewee witte LENsbroekj es, drie paar l,ENskousen, voeEbal - en.sporEschoenen,scheenbe-
schermers,een extra Erainingspak. zwemkleding, schoon ondergoed en sokken, drie 'handdoe-
ken, EandenborsÈe L , ÈandpasEa, shampoo, pyj ama, kam en voldoende schone kleding.

Voor onderweg in een aparEe plastic zak: een porEemonnee meE ten hoogste Í 40,-
a1 omgewissefd in Belgisch geld, wat Ee drinken en te snoepen en een Iu[chpakkeÈ. Op
troensdag 3 mei komen jullie om ongeveer 21.30 uur weer terug op IENS. Veel plezier.
LENS C 2.

I,ENS C 3

LENS C 4
I.ENS D 1

LENS D 2

ÍJENS D 3

LENS D 4

LENS E 1

!EN§- EI
LENS E 3

],ENS E 4

IENS E 5

LENS E 6

LENS E 7

LENS E 8

LENS F 1

LENS F 2

IJENS F 3

I,ENS F 4

op 29 april heE Groen Wit ' 58 - zwaluwentoernooi . Loosduinen, ODB en
Groen WiE '58 zijn er ook. Elnde toernooi: 16.45 uur.
op 29 april het L,ENS - zwaluwenEoernooi . Meer bij zonderheden zie bij LENS 82.
op 30 april naar FC Den Haag (zie Kopy)
op 29 april heE LENS - zwaluwentoernooi . Meer bi j zonderheden 'z ie bij LENS 82.
op 29 april heE Scheveningen- zwaluwentoernooj- voor ju11ie met als Eegen-
standers: Scheveningen, RVC en HVV. Einde Eoernooi om 15.00 uur. De winnaar
gaat door naar de finale op 5 mei bij Honselersdíjk. , . Í
op 29 april heE ÀDO- zwaluwent.oernooÍ met. aLs Eegenstanders: ÀDO D3, ODB,
Rijswijk en Maasdijk. Einde Eoernooi om 16.00 uur.
De winnaar gaat naar de finale op 5 mei bij Honselersdijk. i
op 29 april het. JÀC - zwaluwenEoernooi met a1s t.egens t.anders : ,JAC, Quick en
Groen Wit. '58. Einde om 13.30 uur.
De winnaar gaaE. naar de finale op 5 mei bij Honselersdijk.
op 29 april het RKÀW- zwaluwenEoernooi met als tegensEanders: RKAW,. r ,

Zoetermeer en BMT. Einde: 12,15 uur. Í,le rekenen echt op ouders meE vervoer.
Ga dus niet rechtstreeks ! ! ! De vrinnaar gaaE door naar de finale op 5 mei
bij Honselersdijk.
op 29 april heE Laakkwart ierzwaluwentoernooi voor ju11ie. vit.esse Delftr
Laakkwart ieÍ, VUC en FC.Kray zijn er ook. HeE is om 16.00 uur afgelopen.'
op 29 april heÈ Die Haghezwaluwentoernooi meE Wassenaar, RVC, Vredenburch,
ZoeEermeer en Die Haghe als tegenstanders. Om 17.30 uur iijn jullie k1aar.
op 29 april heE Laakkwart ierzwaluvrenLoernooi voor juI1ie. Laakkwartier E2
en E3,HMSH en FC.Kray zijn de Eegenstanders. Einde toernooi om 16.00 uur.
op 29 april heE RÀSzwaluwentoerilooi met. als EegensÈanders: RÀS,DSO,Quick en
Zoetermeer. Einde toernooi om 14.00 uur.
op 29 april het RÀszwaluvlencoerhooi voor ju11ie.' RÀS,DSO, -ODB èn Tonegido
zijn de EegensEanders. Einde om, 14.00 uur.
op 29 april heE LaakkwarEierzwaluwentoernooi. Vit.esse Delft, Í,aakkwarEier E4
en E5 en WC zijn er ook. Einde om 15.00 uur.
op 29 april het. Cromvl ietzwaluwentoernoo i meÈ Honselersdijk, Crómv1iet,
RKSWÍ, BTC en Gravenzande, a1s tegensEanders. Einde: 14.15 uur.
op 29 april het Dj.e Haghezwalurr,entoernooi met ,JuvenEas, SEV, Zoetermeer en
Die Hahge als tegensLanders. Einde 13.00 uur.
op 29 aÉrit heE iÀSzwaluwenEoeÍnooi vooi jullie. HMSH,RÀS;Quick en Zoeter-
meer zijn er ook. Om 14.00 uur is het einde.
op 29 april heE Postduivenzwaluwentoernooi voor juIIie. In poule 1 spelen
loosduinen, Quick Steps,SVH en Postduiven FL. ilullie spelen in poule 2 met
Quick Steps F4 en F5 maar ook Postduiven F2 a1s tegenstanders. vervoLgens
de finales. Om 12.30 uur zijn ju11ie klaar. r I ',. '
op 29 apr1l heE GDszlvaluerentoernooi met. GDS,Quick en vit.esse DelfE als
tegenstanders. Einde om 13.30 uur.
op 29 april het RÀSzwaluwentoernooi met RÀS, Quick, Vredenburch en
l,aakkwarEier a1s EegensE.anders. Einde om 14.00 uur.
op 29 april heE. ToofanzwaluwenEoernooi voor jullie meÈ QuicE, BI'!T en Toofan
a1,9 t.egensÈanders, Einde om 13.30 uur.

LENS F 5

UITSLAGEN>>>>>>ÀfgelopenzaterdagwerdenerweerveelwedstrijdenafgelasE.
Slecht.s À1 voor de kompet.iEie en een klein aanEal vriendschap -pe1 ij ke wedsErijden
konden doorgang vj-nden door een fikse regenbui van vrijdag op zaterdag.
Helaas maar echt nieEs aan E.e doen. we probeerden nog wat. Ee regelen maar verder dan
een wedst.rijd voor Cl op PosEduiven en D1 op QuinEus tegen Concordia C1 kwamen we niet.
Echt gewaardeerd werd dit initiatief ook,niet, geEuige de uitslagen. Het. kompetiÈie-
voetbal zit er nu op (niet. v.eor DI) en ere storEen ons.in de.Eoernooien.

22 aoÍLL
Verburch À1 , - IENS À1 4-4 Concordia C1 - LENS D1 . . . 9-0
PosEduiven - IENS Cl 4-1 VELO E5 - LENS E4 l-9
RKÀW C1 - LENS C2 . 4-3 VEIJO E6 - LENS E7 3-6
RKÀW C3 - LENS C3 ... 2-4
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DE LENSREVUE

y@kMd van de voethdverufrling LElllS

fuiwgwrg, rxmmer:39

4 mei 1995

L920 t99s

DANKBAARHEID
(de t.ijd sEaat even sÈil)

HeE Dagboek van Ànne Frank,
Bergen BeIsen, Dachau, Auschwit.z,
De Langst.e Dag, Chinallers' LisE,
The Bridge Over The River Kerai.

Boeken, plaatsen en fi1ms, die probe-
ren ons een beeld Ee geven, maar voor-
a1 herinneringen boven brengen van de
verschrikkingen van de Tweede Wereld-
oorlog en bij het ]ezen, heE horen en
heE zien, je de koude rillingen bezor-
gen over wat mensen elkaar aan kunBen
doen .

Ook LENS onLkwam in deze periode nie!
aan het oorlogsgeweld

LENSleden werden, meE andeïen Neder-
landers, gedeporteerd en EewerkgesEeld
in kampen.

velen kwamen nieÈ meer Eerug

Deze dag (4 meÍ) herdenken wij alle
slachEoffers en sEaaÈ de tijd om
20.00 uur even stil

Groot was de vreugde en dankbaarheid
Eoen ons land ererd bevrijd en mensen
terugkwamen uit gevangenschap.

Nederlanal kon beginnen met de wederoP-
bouw en IrENS kon weer volop denken aan
voeEballen.

VI,IFTIG JÀAR na dato kunnen we, jong
en oud, met dankbaarheid zeggen :

I !! THANK YOU LIBERATORS !!!

I

75 jaar

LETIS

Ahrnam sak!(a.iral
P,t, GÍeír

Bo!.nt6dr.n 10
2582 Cl{ Dsn H!.9
T.l.: 1070 38il tÀ 18

S!k,lríir!l T.lloltotlo
G, Íomgrmor
ToI: l0l7401 12002

stl(o sok.t.riirl :

sPofls0FzAKEil

De Cluh wn lm ;

J. Y.d. Lutbc Tel,: {070} 323 35 26

S.rhr.í 2.M.t
SríÍoÍ9f, zralroel[al

W,M. l(ouwgnlDvsn

TBl.: l0i0 301 24 74

avàrg :

J.ll. vrn da Khii TC: (0231 28?705

A,H. dE GÍool T.L: 1070 325 15 50

s6nior!Í 2116íír{

J.C. Í1.

TóL: (0701 387 98 87

BARI(0: B!Í (omftir.i

mlg l. v í* B*g
ïrt: (070) 325 80 71

J!!gj i.{rtuÍd.Iítr
P.J,M, v.i d.i Stoo.r

T.L: 10701 307 0l 6í

E§EE!"t.i.&E!ksg
vacrlura

r.d.hio:
À.C.J. MÍl,[[ur! lr.lÍetld!.tl
T.l.: 1070 321 32 85

C.J. AÍiE
Tel.: (0rO 380 g€ 75

Tf,AtÍ*RS
P. Bos

Tol: 10701 380 03 E2

H. von HclrÍ

Tol-: 10701 01 32 3l

SAf,EISIEI. I. IXG EESIUUR

v.mítoí:
J,G. C.lt.
Tel.: (0701 381 10 74

tid :
WJ.M. Hoifion

Id: 1070 340 10 88

S{kot$b :

PJ. Graírs

feL 1070 301! 5t lE

r.id :

P.J.M, v6n dfi Sl.eír

Irl: {0701 307 01 í

1. P6nniadtla6lr :

G.J. Y.n d* K.ii
TEl.: (01740 .l8110

2E Pannin[maorlsí :

t. Vsxan

I.l,: t0701 367 90 30

I(OTIRIBUIIE BTIAI.IIG

P!.tbcrt : 336711

BÀBob.il:129024220

TEBII io (l.uBGEBoUltl

H.ilchls!n 800

Trl.: 10701 300 13 14

VAN DE REDAKTIE
Lever uw kopij vóór msrndag in :

- Redaktiebrtevenbus, klubgebouw
- Hengelolqqn 9E1, 25t14 GG Ikn Ilaag
- Fax : (070) 367 88 62 (tot maandag 17.1X) uur)
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ïadàà"g àerdenken wc 5 versehrikkeTij ke jaron, de Tr^recde lrrerel.do orTog tg4T-
1945, Dat deze peziode voor welea pereoonTijk een djeptapurt in àun -leverl wae
nogcn wij nieE vergeËen. MaaÍ ook fieÈ aporEl.ever] kreeg het oei7ijk,. Eoch
heefx LENS gepËoheerd àet €portjeve resul.EaaÈ van de voor-oorlogae période Ee
conÈinuereI.

*rff
i..ry

fn sePtember '37 vertrok LENS van de Leyweg, het veld tJacerloo (sarnanvoeging van l,faEeringen
en Looeduinen,. maar ook eymboliach voor de toestand van het veld) weer teiug:naar de kuEt en
vond zijn domicÍ11e op eporEpark ockerÈurgh. De periode '30-'37 werd gauw- vergeten en met
enorme werklust boog het be.tuur onder de bezielende leiding van .I.W, nrboie aan dc alag en
had naar één pran: LENS wee:: groot maken. Er kwan vaart in r,ENs, dè 3 jaren voor de ooí1og
kunnen kort. aamengevaÈ worden: iÀcrÍvÍTErr!. ook sporEief gezien kruipt LENS wèer uig dé
modder r 'het dra,,a var degrradaÈje., heèwe7k zích op waterTóo in de jàreI '33-,37 volÈrok
werd gevolgd door een bTijtpeT der promotiea, hatweJ.k op Ockenburgh ià aangevangea.,

l'laar dan komt oP 10 novërÈer 
- 
1939 de onzalige mededeling, dat. de defenEie het sporEpalk

Ockenburgh heefc gevorderd en het een beetemming aIe vliegveld heeft. gegeven.

Graaf Wil1em II Btelt
LENS haar terreLn trDe

Roggowaning" ber be-
echikking, zodat de
vooruiEgang op e1k ge-
bied kan aanhouden. In
november '39 verEchi j nE
de LBNsrevue wederon in
een nieuw Jasje: 'EcD
keurig gedrukË EiJd-
echrif t r,{Eraraan wa È de
inhoud -becref c nog meer
dan vroqer zotg io be-
axeod. . . '
ook sporcief gezien gaaE
het goed, a1 cindigE
LENS 1op eén 2e plaaÈa,
met een kleine achEer-
stand op leider VBLO.

1i

-_+è!__

40,1S4
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In het voorjaar '40
komt ockEnburgh weer
beechikbaar voor EporE-
beoefening, maar de
vreugde Is van korEe
duur, want in nei '40
maakE de oorlog een
dcfinit.ief elnde aan
heÈ verblijf van IrENS
op de Ockenburghse ve1-
dcn. De DuLtae bezetter
greep naar hets ve1d,
het werd gedegradeerd
eot een onderdeel van
de Àtlantikwall.
1,1 eb militaire
maremuziek a16 begeléi -
ding werd LENS verban-

t

rÏog geen 3 jaren had onhooggewerkt tot
Den Haag.

nen uiÈ een heerlijk
oord, waar ze zich iru

een der grooEELe KaEhofieke sport.verenigingen van

HeèI even konden we téreche op het terrein van QuÍck Step6 , maar beide verenigingon warence groat orn gezamenlijk aan de Nijkerklaan t.e blijvàn epelen. Meerdere ÉluÉs waren
verdreven, aldu6 Etrèek LENS in december '40 neer in het Zuiàerpark. De veldkwaliteit waBniàt vergelijkbaar meE Ockenburgh, doch dat wag dan ook het enigc-nadee1, verder a11ecn maarvaordelen: baae in eigen huis, mèt èen prachEige, ruiner cn groÈer acconmodatle,

In hei dulster vaJl de ooiTog bleeÍ LEN9 haa'. Tich| verapreiden. IleE beítu]or trad in drukke
briefwieeeTing meÈ de -Ieden. die ale sTachxoffer van arbeLdeinzet oÍ krijgtgewangenachap in
DuiteTand verLoefden- vat .tlid toE Eijd c.:.lèvingen de Teden in der rrr-e-ernàe eà pa**ètj e
J everanjddel.el , welke LENS bij dor:ateurs en .l eden híJ eengaarde.

De LENSrevue kon niet meer gezonden worden. want de uiEgave waE per geptomber ,41 wegen8
papierEchaarEee verboden. Het. weekbericht (meE uiEBlagen, ELanden sn de re Epelen wedgtiij-
den) werd nu Èot. Iijfblad ver.heven en onderging enlge uitbreiding. In de oorlog eteeg hér
aantal ledEn en donatèuré fors, aI6 reEu1Eaat van de intBn6ieve propaganda, welk; hets
beBEuur voerde.

ondanka dib. aIlee ging het eportief gezien niec 61ècht, neen, men bewandelde de ingezet.Ee
w9g, doch die was lang: pae in heE Eeizoen '44-'45 kon onB 6erste. na 5 zvrarc jaren in de fe
klaEEe van de H.v.B. (sceedB ale 2e geëindigdt) de 4e k1a66e van de N.v,B. Ëelreden. Door
het verloop van de oorlog kwam cr dat seizoen rtiecE van de conpeEiEie terecht en de bal zou
pae na de bevrijding weer gaan roI1en.

In de oorlog heeft ook IrENS haar vrienden verloren, zo noèmen we: Henk Rientjèg, een actief
en accuraat commiseielid; hij Eneuvelde bij Dordrecht op 13 mei 1940. HanB van WÍit, die ale16-jarige hoE leven liet bij het. bombardemenÈ van het Bezuidenhout . . Ton Wagemane, een kalme
bezadigde - 

jongen, Etierf jn een fhrieE. Étrafkamp. Pieb van Maascrigt ijverde voer heE.
ondergrondae werk. Dat werd hém noodlott.igr de beruchte s.D. BEeIde hern op EranaporE en hij
vond in den vreemde de dood.
Weggerukt uiE àeE leven, Toagezcheurd van àur, jeugddrohen, hun ideaTen, var àur famiTie, van
hu,l sporËc7u.b.
Laten wij, nu LENS diE Jaar 75 jaar beataat, ook hen nieE. vergeten,

À.1.{. (bron: cedenkboek 1920 - 1945)
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Jaap colpa, --
voorzitter

SPONSORZAKEN

nieuws uit de bestuurskalfi'ëï';*' .':

l

.,LENSiBLIJFT 2E KLASSER!. '*. '\,-, .. --t. .

i .Het - scènario van waE wedèron doorheE coinpe t.l t i e Éi1ol
geEchreven. Onze j

at er van hen verw

!
Yan
onge
achb

one eerete elftal Í
ne' deden ín hun- 1aatEte ' wedetii

erd en haalden beheorst
ÀIfred llitchcock
Èegen Rij ewij k 'dà lwee
punten binnen. Middele draadloze telefoon en de radio-uitzending van de
WeEElandee lokaIe omroèp kbn het verloop iraí de wèàetrijden van de ötérigè
degradat.io - kandidat.en worden gevolgd. Nadat" onze wedstrijd waó afídtopen, wae

- de eEand bij Wee-llandia-Rvc 1-1 en moegE'en -we nog ruirn een kwarEier (!)
wachten'EoE door de echeiderechEer in Naaldwijk de drie"voor one bevrijdende 'slotEonen

Een kvrarEier, waariri dóor diverse: pergonen. pogin§en ondernomen- werden om heÈ ,ríereldrecord
nijEberenn Ee aan t.e Echerpen en trainer PeEer BoB elke §rasepridE iii de middencirkef van

.het Rijswijk=veld aan een n-auwkeurige detailsÈudie onderwierp,' Toen de.I{eBt.Iandse Theo Koomen in Gerard v:d, Kleij'ó oordopje birulde dat.westlàhdií eÈ niet
"'ií i;àé ieelaagd vàn Rvc Le wlnnen, vrag daar eiàd;lijk de'íreugde, Idie we'te lang moegten

'E Avonds werd door de epelers, begeleidere en BupporEerB het behoud van het tweede-klaeser-
echap op bijzohder gezellige wijze:gevierdr' Een woord .ian. dank aan, de 'barmedewerkere, die
Eoch maar weer de hele avond vodr ons klaar atonden,' iE hier zeker op zijn plaaca.

HeE iE voor de club van groob tielang dà-t hèt tvleede-klasserschap gecont.inueerd kon worden,
HeL beleid van het beEtuur ie erop gericht IJENS in de toekomgt op een hoger plan Èe brengen.

.i Degradacle zou. de realieeiing van een aanEql plannen een stqk mqèilijker makàn. Zover ie het
gelukkig nieE gekomen. I{e hebben echter niet lang de Lijd om na te genieten. De komende tijd
zal er weer veel werk verrichE moeEen worden om de randvoorwaarden te Echeppen voor hetgeen
op korte Èermi.jn onze doeletelling is: een goede, titiUieté' Èweede-klaseeï worden meE-een

.,.,diÈo organigat.ie. We hebben daarbij dringend behoefte'aan iDzet van,nee! leden en meer

. ". financiëIe middelen (eponeoring) . Wat dat 1aaÉste bi:t.reft. ià vorige week een eerBEe etap(je)
gedaan op weg nàar een I'businèB§-c1ub". ..,t I

§voor vrat de organiaelie belref! heeft de formaÈLécommiEEie in december goed werk gèhaàn,
maar we zijn 9r nog niet. We kurrnen op diveree plaaEeen nog medewarking gebruikenl Graag

'- nodig ik u uit met mij of .meE één van de andere beebuursleden een afepraak Ee,maken',alE u op
i welké wijze dan ook ióÈe v.oor de verdniging denkt te kunnen betekenen-. íBenE u niet berejd ot
. in eEaat daadwerkelÍjk uw medewerking Ee verlenen, dan helpt u de,c1l.:-b ook vooruiE a1s u .ini ieder geval ,""tr' npoei-tieye grondhoudihgn aan de dag legt. SIechEo in een klinaaE waarin
. poeiEivleme eË optimieme -.overÉeeréén kunnen beeEuur en medewerkerr net plezier .hun werk

ÉIiiven doen voor .LENS en. kunnen spelers tot resultaEen konen.
Ik hoop daE de handhaving i'in de Eweede klaEse voor iedereen een stimulanB mag zijn on net
nog meer inzec en enthouBia6me mee te (gaan) werken aan_een go:ed toekomEÈperspectief . 1;l

Het-Beizoen is bijna ten einde. uoj r"t Lr,"ia"nt"t" *.a.t"iia"rr, toernooien en festiviteiEen
en ddn-zic het er'echt op, Hee-ft u de datum,(6 juni) van de Àlgemene Ledenvergadering a1 in
uw agénda genoEeerd? Het-beEEuur hoopb dan veel-leden aan te tieffen die met óns mee-wi11en
denken over belangrijke verenigingszaken . i ..n . .:

,.1.

'i ,' il

Àfgélbpenr- .ëinehalavond :''vond lin.r waterloo ' op. uitnodigin§, van de eponeorcoinmleaie een
biieenkomet DlaatE. waarin meE begtuur.,en sponsorg op infonnele wiize van qedachèen werd
q.íi.à"ra'ovàr dtt'Éaag wat epohe<jre ,oor. i,ENs .n'wàt r,elis *voor d-e "porr.oir kdri ikunnen)
betekenen.n HeE ancwoord oD de eersLe vraaq:is duideliik. ook IJENS ie voor de.redlieatie van
de (breeËatieve) aoetitet-tingen in flrianelë1e ziir aiÉahkelijk vàn epondaÈe. van belang iB
dan ook om bij poÈ-entièIè'sponaorE intereBBe vooT,LENs .Ee B.wèken Zó moet het mogelijk zijn
om bedrij.ven,via - tENs meÈ elkaar in koncakE t.e laten komen. ook werd gev,,ézen op de
mogelijkhËid' 'diè 'de: leden hebben ori.'Ètribnèoie' in- hirn zàkéfijke of piivt-ómgevin! te
introduceren b,v. bij aanbesEeding van werk e.d. WellichE dat LENS hier.vroeg of laat de
vruchtsen van zou kunnen ptukken. D-e zeer nuttige en openhart ige' discueeie leverde, behalve
stof itóEl' nadenken 1, ook'.lconcrste '. actiepunben op'. Zo enèl' mogel ij k:- 2u1.1èn nu dè plannen voor
de vérbouwing en. heri4richtsing van waterloo. als ontvangstruimte worden opgepakE en uitge-
voéld.r. r fnrnidàels is' öok aen nieuw. bu1leiiil met infornat.ie edr,'PrijZe-n. m'.b.Et. r'eponeoring
lÀ""iritbiir gekomen. HeE bulletin za1 aan a1le leden.worden Eoege-zàndËn met.het nad-rukkeliif
ke verzoek oÉ i., d" privé of zakel ij ke " kenniseenkring uponeore vàor LENS te inEeieeseren.
Vooruiglàpend daarop: heefE u een tip, geef deze dan door aan een van de bestuureleden of
be1 naar Gerard van dèr K1eij (01748-18149).

LENS
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CLUB VAN HONDERD
Helaas was de ropkom§t .. o;r. ;::i r.ïr n j; ._ "

vooí de bijéenkomst op :2e paasdag mager, maar
enigszins Ee verklaren door het (achEeraf) ongelukkig gekozen moment
nà afloop van
sJc .

Behalve daE wij

de zo slecht verlopen wedstrijd van heE eersEe t.egen

de band met de leden van de club van honderd wilden
aanhalen en een aanEal suggesties voor de Eoekomst wan de club wilden
doen, is een voorsÈel gedaan voor de besteding wan het. toE nu Eoe

-opgébouwde kapitaal van de club van honderd. He E, voorstel houdE in dat
een deel van de gelden vrordE gebruikt. voor de verbouwing en herinrich-
t ing van waEerloo. Een invest.ering die zichze tf naar onze mening op, termijn Eerug zou
moeten kunnen -verdienen. HeE spreekt vanzelf daE wi j aan de 'opening' een speciaal
tinEje voor de club van honderd mee zul'fen geven.

LENS

VEBANDERING of BEEINDIGING van het LIDMAATSCHAP

Indien er teden zijn die aan het einde van het seizoen hun lidmaat.schap van onze
.-. vàieniging vrillen béëindigen, omdat ze sEoppen me! voetba] of naar een andexe vereni-

ging gàan, dan dienen zij de onderstaande regels in achE Ee nemen :

opzeggen kan uiEsluiEend SCHRTFIELIÍK geschieden bij IeE secretariaat
P.F. Grens, RegenEesselaan 49, 2562 CN Den Haag.

opzeggen dienL Ee geschieden vooR 31 EBt 1995.

1

2

3 lbdeí die naar een andere vereniging gaan, moeten bij hun nieuwe vereniging
een overschri j vlÈgsformul ièr halen en daE voor 31 mej. 1995 inleveren bij :

w. Kouwenhoven of P. wan den SEeen.

onderEekening zal alleen geschieden als u aan uw financíële verplichtiigen
hebt voldaan. (diE geldE ook voor boet.es) en,/of onEvangen sporEspullen

j

Op WOENSDÀC al mei 1995 (de sluiEingsdatum voor overschrij vingen)
29.00 en 22.00 uur op LENS. Daarna beslist.NIET meer.

4

'Indien u ,niet. volgens bovensEaande regels opzegt, blijft. u in ons

' r. van de KNVB gehandhaafd met als gevolg daÈ u cot'lTRrBuIrEPr,rCltTIO
seizoen 1994/1995.

kan dit nog Èussen

ledenbesEand en
benE .ook voor

-,1

traditiegetrouw brungen we aan hel eind van het seil,oen weeÍ
JONG-LENS, de speciale editie van de LiENSrevae, ail Deze 

.

revue kwam tot stand in samenwerhing met de IUKO en de
redaktie en bevatte een terugblik van het algelopen en een
vootuitblik op het komende seizoen van het jeugdÍtonl

da t.
het

Ook komE het. voor daE leden hun [soorÈ lidmaaEschap" wi]len wijzigen bv
- niet spelend víordE spelend v.v.. - :33ï;"33iill'ï.ï3íu!.1ïï;"í31Í"ï.ï."'

In dit soort gevallen ook voor 31 mei SCERIFÍELI'IK een berichc aan het sècreEariaaE.

TTEITGDLEDEN die bedanken als lid kunnen hier al1es over lezen bij de ,TEUGDRUBRIEK.

HET BESTT'UR

JONG-LENS HOUDT LENS JONG

keer echtcr willen wij komen tot een iets andere opzet en wij verzoeken dan
de diverse kommissies om, naast hetjeugdgebeuten, een bijdrage te leveren

an deze edide over het seizoei 1994 / 1995.

-4-'detEusntwe'
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: --,.V E,R:B'.O.D E.N:T E R R'E.l,N. >>>>>> zoals bekend is,dd-,.rraiiirigíÉErook in réfafà-rie en
..;gat. bet.ekent dat dè medewerkers yan. de GemeenEe er à11ès:àà;.aoeh 'om voo| hÉt r'omende
i,'i ï!eol.r-"qq, qeze.tsgiook weer, Ín,qir-timà forma re krijgen. u hriri. is ,aaaiuij .ge*ÀïsÉ-r i . a- --

pd stibok is ïiriai§b' ingèààaid èn is vóor'iedéreen',
--.rr.r.vE-RB oD EN r E RR, i 

"'ïrÍiJ"'tïrll 
1't'i";':') Ë.

. I . rÀll e .

Dit houdt in dae'ihet Eèn.'sE_rèngste verboden is om er over heen E.e

l"1,Uw. me{eygerking in'deàe woiAr ofr prijs gesueld.
'.!r. rrr'ii. +,9(: ,r'.] ,,aii-.4_,.:-i - ;=- - \

i. r'i. -,

.:..-

,;. ..\L
Iopen".

Í , + c.,:È5!-_Lt

" r.ll, ' .\.\

' .iilr ïlr.

x

ir
.,1".;BAR NIEIIWS

iaterdag : MarEine vereecken

kontaktpersönen 1 : , ..:: :
algemeea : Inge van der Berg. & André Krol

.l

"ifi'

,.:',8,4'RR.,OOSTER,
zaEeidag: 6 mei -

zondas : Inoe van der Bero- .l .1 , .;. .t..r...' --1,..'," hi,..ii'.q.rrr,
'., 'I .,_ , .:i , - .o.'.. ^:rrÍr: BA'RROOSTER:' ":,r;

' I ' zoàdàci z mei I;' ". .rL l: '. il.._ -.!

openen . . . '.;'r).: ',Joop en tinus
sluiten . n. n.b.

.i ai',

openen
verder :

Roode
,. Rina
Marjan .
DRI'KTE t
n.n.b.'sI

: .Ér,rs
uiten ' .

l,' }
jt ,

'. Joop de
Jdc.Taa1, Ellen Muns

', ' l--o uóF],

PRINGERS' GEVRÀÀGD BIjI'-' .:.:: f,[
i" 1 i ri .'-r .r|
' ."J r -ir' { .;''. 'í

,i .".
.i - .

W.lE-O-WlE helpt de barmedewerkers in de mei-maand ? De Èijd van veel tourpooien
breekE weer aan en enkele vasEe barmedewerkers wiLlen. dan graag méc hun .kind .mee. naar
deze Eournooien. wie o wie is bereid om hun.dienstie ,oo. ee-n ÈJurtiè over te nemen-
À1s u Èilt wecen óm welke dagen heE gaaE neem dan Écintakt op meE. Inóe van den Berg.

,.. _ r..a 1,

í .,.r1 \ ; j r.jt"ll .r--;,,r". :, ii;rr;..{
WE HET LAATST LACHT..... >>>>>> meE veel inzer
laatste .twéé wed§trij den; - 'knókke; ' oni" iedere ba1 mer
maar Eoch víeer boven de rode sÈreep beland.

en wilskrachE, vier punLen,in de
misschien niet zo.fr€iai voetbal,

'l ''1 '" L"'-'nrIn de voorlaatsEe wedstrijd verkondigde een West landia - spe ler Eegen Fred Spa: qJullie
degraderen Eoch...t', precies Èegen de verkeerde man;. juist hij sèoorde 3 ininr-íten voor
t.ijd 1-0, waardoor íie op gelijke hoögt.e, kwamen met daizelfde westlandia. ,,:,.: .- :
Met. dezelfde spa als motor {in de'}aaÈsÈe wedst.rljd tegeh Rijswijk weer dervollè..winsten Westlandia moesE. een punt. afsEaan. aan RVC, waardoor niet LENS maar West.landia
volgend seizoen in de derde klasse speelei '11 { .r;!. ;'i !.-- - ,: E'.,''r

' ' !,.". ,.t : -'l:,: ,- I i-'.'.'

wie het. IaaEst lacht, IachE heE besE......,
r r,t ,.i.,§.i;,.§., _í tl,) ', ... t .'.Xi.'.'r'. +.'ii,'i-..1 ii q,.í 

r,._;.-1,-5.!. ..,. -.:.1,
Nu toch nog een maand wachEen, wie van'de selectie ons LENS trouvJ blijfE.. Wie gaat. er
weg? t.lie komen er? wat voor elftal sr.aat. volgend seizoen binnen de lijnén? -1.i.ïi ".-;

Dat niet iedereen een even goed jaar dèhter de rug Èeefc is heel noimaal.' Probeer diEuit te praEen en op te lossen met trainer en beatuur. Iedereen
met z'n allen de gang.van zaken binnen dè §ehele selectie.I .' r,'
In heE jaar'dat ÍJENS 75 )aar besraaE.. mag.:,het. Eoch niet Zo zíjn,
het. laat.st lachen:....'. ..'r'| 1

_ ; .. _...J. .i....
CEES ]JUT I :., . *,i I-

maakt fouEenI VerbeEer

i,l ;: \Í \.i
dat onze tegensEanders

'r ïi

: I í-JL "r; r':':; .

,;{'...!, :\
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Se a3 Senioren Kómmissie
Vooï'-telef óonnLimniersi iie de"ïotofoï öp pag. t

ZONDAGSENIOREN
UITSLAGEN
zoaalag 30 april 1995
RLÍSWI,IK 1 - ],ENS I

I,ENS 2
QUrCK 4 - LENS 3
LENS 4 - HBS 7

- I,ENS 5
TE WERVE 2 - IJENS 5
REMO 4 - LENS 7
OIJIVEO ].3 - I'ENS 8

dlnsdag 2 nel 19 95
Í,BNS 7 - VERBURCH 8
],ENS 5 - W]I,HELMUS 5

WEDSTRIJDPROGNAMMA

VanderVelde
tVeentje ffi',nluw

Zinkwerf 27
2544 EC Den Hoag
Tel.: .070-i66i 134

Fax:070-3675393

Zoeteimeer
Tel.:079-610233

0

1
10

1

VRIJ
4

]/RI.J
4

ddvcftanti,

. r onbekend. í.
' J- r. - l' ."

n.n.b
n.n.b

RtJswtJK : LENS: en goed, at goed I ' - "'"'

Klokslag 4 uur sprak Gerard v.d. Kleij heE. verlossende woord. MeE. zijn oordopje en
(voorooilogse) ràdÍo had.hij de ontknoping van wesElandia - Rvc gewol§d., ÀIs een soorE
Mijnheer Kaktus temidden van spelers en supporEers meldde hij de eindstand (1-1)
waardoor Í,ENS, na de met 2-0 gewonnen wedgÈrijd tegen het aI gedegiadeerde Rijswijk,
het. Eweedeklasseschap veilig stelde.....
À1 in de eersEe helfÈ besliste r,eNS à" wedstrijd. twee aàetpunten wan Fedor de Bock
zorgden ervoor daE. de Eweede helfÈ relatief rusÈig kon woïden uiÈgespeeld. Zoals gezegd
bleèf LENS door deze overwinning in de Eweede klas en werden.Rijswijk, I/t,c en wesÈlan-
dia het "kind van de rekening,'. De brigade van PeEer Bos moeE gecompl iment.eerd worden.
voör hun inzeE deze laatste periode. Nog neE op Eijd werd het degradat iegevaar
onderkend en werden de mouwen opgestroopt met Eoch nog een goed gevoel als gevolg.

uet i! heÍaas een seizoen geweest van relat.ief weinig hoogtep,rrrt.rr. ik f,ul uig"hfijk -
het hele seizoen het gevoel gehad dat ér een sÈel goede voetballers in het. veld liepen,
maar daE het niet echÉ een ploeg !ras. Laten we hopen dat dàt, na een pàar maandjes '
rusÈ, voLgend seizoen wel het geval is. . -1

, MÀRCEL .'ÀNSEN

veldtiid thuis uit wedstriid/ooulenr tet

OPSTELLINGEN
LENS r.t/m 3 , :
LENS 4 t/m 7 ",1
LBNS I ' z

,AFSCHRIJVEN,,,,,>

vriendschappel ijk n. . 3o1s/s6r c
.. . . 4399 /526 .t D

., 4430/549 .. n

A. de GrooE tel
!Í. Heijnen EeI
sr.de Nennie EeI
R.'wasserman Ee1
G. DuivesEelrn EeI
Z.- Grlngör EeI

wL$ KouweEhoven - ÍèI

zondag 7 $èl
11. OO LENS 5
r.1 . 00 r.ENs 6
11.00 LENS 7
13..00 r,ENs I

1995
LENS 4
verburch

-HBS r0
RKSvt"T 13

geplande wedEÈrijden LENS 8: (onder voorbehoud)
: mei tegen ÀDEIÀÀRS -- 11 mei Eegen DE JONG SNÀCKBÀR -- 14 mei bij ÀDELAÀRS

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN: ELKE DONDERDAG 20.45 uur

(toernooi)

wordE door de trainer samengesceld
a1s vorige week ', ,
als bekend.- (verzamelen 1.00 uur vöèr aanwang op r,ENS)

IJENS 4
LENS 5
LENS 6
b.s.s.
IJENS 7
LENS g

kontaktperÉoon senioren zondag

-6-'aeEtsaevue'

: 3251550
: 3451088 .

: 3935936 .

: O19 -5a2OO56
:01891-17943
: 3900333
070 - 39L 24 74

1

?
3
2



LIGG'ING
ÀDELÀÀRS ,

V:AN DE'.T,í'RREINEN : ,..,

Guntersteinweg, naasE kinderboerderij t.e1 . ,3678514

LANGS D'E SPORTEN VAN DE. ZM. LADDER ::.

ZÀTERDÀG 5
ZÀTERDÀG 1
WOENSDÀG 1

IIBI :
3 MEI:
7 MEI:

AFSCHRIJVEN>>>,,,

I.EN
' I,EN

- VREDENBI,'RCH 2 ",
(scheidsrèchter Hr wuhl) i

: ,j" . .. \_.\

P. Krol, t.el. 3235507., ..
B. v.d. Nouland, t.et. 01718 - 3452i

' 1',.!', I

14.30u.
1,2.00u1':
r9. iÓu.':

VITESSE DEI,FT 7'DUNO 2

,. I,ENS 2

s'2
s2

TOERNOOIPROGRAMMA (ondèr-Voorbehoud) voor LENS 1/2 iomUiriirt:.e
a"1,. , ï-. .. . .

20 mei R.v.C. : .i
2s mei -ÀRCHÍPEL/ORNÀS ' ,. i
ÀIIe spelers van IrENS -za 1, en 2 .zi jn hierbij uitgenodigd.
tÍjdig afbeuen. :'.

I

S.v.p. -,bij verhindering

"I,ENS 1

' LENS '2

SENIOREN ZAAL

UITSLAGEN

ALGEMEEN KONTAKTPEHSOON en' '

Hoofdleidei'- D-jeugd:

( ))

n.n.b

-' . ,,; 
{,Irraí VAN HET JEUGDFRONTJ'','.'.i,

HooÍdleider A/B/C jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01.5

HooÍdleidel Ruud Vereecken

HooÍdleider

E-jeugd:

F-jeugd:
t6leÍoon 391;04.89
HaÍry ter Linden
teléfoon 361.61 .43

lEdwin Kuik -
t(. telefoon 367.73.00

Aíb;llen vooÍ de wedstíiiden: '

zo snel mogelijk, doch:uiterlijk ds avond voor de wedstrijd,. tussen 18.00 en.,19.00 uur, bii de desbetref-
fende hoofdleider. ln uitersts nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, teleÍoon 366.13.14
(zaterdags vànàf 8.oo uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eeÍder, voor verzameltrid)

AÍbellen tÍaininqen: r 45 minuten voor aanvang van de tràining, alleen op LENS, telefàon 366.13.14
Vraoen/orotilerhen : bel in eerste instantie de hobfdleider op! 

".
. , ri,

.!'

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD
-...

elftal datum danvang tegenstander veld/tenein sdm.k LENS
,.I

A. 1" 05 mei
0.8 mei.

Dwo;Eournooi uit ' ,si. pàrk 'west /à' ,f,uèr"'

.,1
.de LENSREVUE,

08.15 (auto)09.30

7-

1

;' : -. i-i: 
-l

rqsBndag 1 Elei 1995
RKÀW 6 - Í,ENS 1..



uitlthuis 7 tí i. iàm.k LENS ' 'elftal datum aan veno

B1
a2

èi

05
08
06
08
06
08
05
06
06
05
05
09
05
05
09
05
06
06
06
05
09
06
09
06
10
06
09
Ub
05
06
06
06
05
05

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
me].
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mea
mei
mei
mei
me1
mei

09.30

11.00

Dl,Io-tsournooi uiÈ 'sp.park West/Z' meer
zie koPY nieuwe elfEallen

cRol"Í\ri,IET- Eournooi uit .'. Rederij kersEraaE
zie kopy nieuvre e1ftallen

HMsH-tournooi uit . vrederustlaan
DHC C1 . .' . .:' thuis .,' V f . i. .''ÍJENs-tournooi' thuis '. ...
wESTIÀNDIÀ-tournopi uit HogeBomen/Naaldwijk
wEsTr,ÀNDIÀ-tournooi uiE. Hoge Bomen/Naaldwijk

LÀKtIÀ-tournooi uit .f. v. BeerssLraat
DSO (D-één CUP) . thuis v I
zÍ{ÀLIrl{EN- Lournooi uiE Honselersdij k

Texas DHB D1 (vr) uit Ockenburgh :'
RÀS-Eournooi uit ÀlbardastraaE

. VR IJ
viE.. DELFT-tournooi uiE Tanthof zuid/DelfE
BLÀUW ZWÀRT- Eournooiu it Mansve l Ekade /W' naaÍ
BLÀUW zwART-t.ournooiuit Mansveltkade/w'naar
zie kopy E-klassers oefenen op GROoT veld

BÍ.AUW zí,IiIRT-tournooiuiE Mansveltkade,/w'naar
zíe kopy E-klassers oefenen op GROOT veld

BLÀU!i ZWÀRT- tournooiuit. - Mansvellkade/w' naar
LOoSDUINEN- Eournooi uiE MadesEeyn
BIÀlrW ZWÀRT- Eournooi uit . Mansveltkade,/W'naar
zie kopy E-klassers oefenen op GRooT veld

BIÀUW zilÀRT- Eournooi uiE Mansveltkade/l^I' naar
.VRI.]

LENS-Lournooí- . thuis i '. :'
Í,ENS-Eournooi Ehuis
LENS-Eournooi thuis
LENS-tournooi . thuis
,Verburch F4 (vr) uit v. Arkelweg

08.15

i.0.30

08.45
l-7 .30
.11.00
10 .45
10.45
11.30
09.15
Í7 .45
08.15
10.15

' 18.00
09.00

1,2 -30
08.30
08.30

08.30

08.30
13 ,00
08 .30

(auro)

(uit)
(HMSH).

tu,.ir.j
(auto).
'(auEo) .'-'
(auco) "

(auto)

! (auto)
(auto)

(auEo)
(auco)
(auto)

, '; 
i :

(auto).." .r i ..
(auto)
( auco)
(auro)

D2

CA
c3
c4
D1

;i
D4
E1

E3

;;
E8

F2
F...3
F4
F5

09.30
18.30
11.45
r-2.00
12.00
12 .45
10.30
18 .45
09.30
11.00
19.00
10.00

13.30
10.00
10.00

E4

E5

ià
10.00
r,4.00
10.00

10.00

10.00 08.30 (auEo)

14.00
14.30
10.00
10.30
10.00

I]ENS
I,ENS

LENS

13
L4
09
10
09

30.
00
3 0'.
00
00 (auÈo)

Sen

BIJZONDERHEDEN,
- aanwezig van..de 'jeugdkommissie op zaterdag e *alo' '' *.,

E. Kuik, P. v.d. Sueei en .1. TaaI

lees onderstaande kopy eens ÀÀI{DÀCHTIG door I
!.

opsuelti.r§en ats bekend mèt uiEzondering van

rT

:

ll . i- i.

'0
,0

r0

À1
B1

B2

zonder
zonder
meE - tr
zonder
meE
zonder
zonder
met
zonder
zondeÍ
met
zonder

zonder
meE
zonder
mets
zonder

.T. sàhdiforÈ
D. Dj aelani
S . Ess iad, r, ,
,r. Pronk (gesc
S. Essiad, L.
P . I(norr
P. Bodaan en s
aanwulfing

0
0

LENS
IJENS

c1
c3

Peek en C. sprockel (al1en ook 82
horsE wegens nieE opkomen)
Peek en c. Sprockel en (exEra) A.

. GonÈaurr. l.

O IJENS C4
O LÈNS Dl

O ],ENS D3

LENS
IJENS

0
0
0
0

IJENS
LENS

E5
E7
F3
F4

v
P
M
M

,l
M

o
M
N

en w.'jv.d. GeesE en M. Leidekkerl
v. lessem (a1Ieen op 5 mei)
Agha-a1i-jani (atleen op 5 mei -. 6 mèi bij D4)
v. Gae1en
oufriàhe (geschirst..wegens hieE opkomen) ,l

Schild (geschorst. wegens nieE opkomen) .. .

Pinas
v. caelen en R. v.d. Roest
Oredein
,Aminin
oukbih

(eeschorst ï:?:"s, liut oPkomen).

(afvoergn als lid wegens herhaald nieÈ opkomen)
. . {-l- : - r. .' ' ,

NtET oPKOMERS >>>>>> spelers die nier opgekomen zijn bij de wedstrijd van

frun reàm krijgeri van ons automatiich één wedstÍijal schorsing. _Natuurlijk kan er altijd
;;; ;;à" reÉén ziin vóor het nieg opkomen of heÈben vlij een fout gemaakt. A1s dat zo

i"l iàà*-aà" zo spóedig mogelijk komtakt op met de hoofleider. Het liefst nog op

dezelfde dag..

I

-I-'dotwsnwue'

F



AFGEKEURD OF"NIET?? rrrr> de afkeuringen van toernooien wordenlniet ri..!.
doorgegeven via de TV. De enige mogelijkheid om Ee weEen of het doorgaaE is bè1fën naar
LEJ.ISi;..07Q.- 3661,314. ÉeI niet..aI na e.pn klqip buttje op, UanE echE., Eoernooien worderi
nieE io snel afgekeurd.. Ons advíes- is: Kom níaar'gewoon verzamelen op ITENS.

,.,...
S C H A D U W P R g QR A M,M A >>>>> vanaf. heden betekenE. afgekeurd voor de meesÈe
t.eams thuisblijven. Slecht.s D1 blijft akEief, want die gaat waailcnÍjnlijÈ nog een -
halve nakoÍq)ecitie. spelen, De trainer maakt. hler,afsprafen m.gE jullie.over: rrr. ...i)

voor de overige Eeams geldt vanaf deze.week'dus-. BIaI, ÀEKEITRING .TIIITÍSBIJTiIVEN-. ll

-' ,i:. :::, .: .:É .J..' 'B.E D:A
''.'r'-!' r,'i:l Íii :L',: r '-;; - ,

l.I E f is de maand vJaarin spelerg
voeEballer bij LENS of niet.. WÍj
speleÍs- die besluiEen. Ee' sEoppen

De volgende, regèIs zijn.er. :-

N.K E N ALS !;E'U:G D L I D1r'., n-.:.i.i1r j.:í.'ti-Í ,, i.r
: '_. ' 'r,l

moecen,bealissen of ze nog een jaar doorgaan als ,..'. .
hopen natuurlijk van Í,reI, maar E.och zijn er alEijd
of die ergens anders wi]len ga.an ,spe1en. . i..ï .-, ..

1 sEop je met. voer.balren dan moeE je dir. vooR 31 mei 19'95 PER" Éi;EF renbàari-
maken bij Pau,l .van den Steen, Chopinst.raaE 103.--\2551 QY:.Dq:r,ttaag. .;! i.íj.i
Do; je dir.'NrETrdaí blijf.jè aricomarisch lid van LENS. '(rhondeling opiàggèn
is NIET voldoende ! ! )

r"1Ë'wil je bij leeh andere vereniging gaan spelen dan moeE. je bij die vereniging
een overschrijvingsformul ier halen, deze invullen en inleveren bij
PauI vat den SÈeen. (DiE ge1dE niet vooi D-E-F klassers; zij kunnen
bpize§gen {zie r} en'zich aanmelden bij een àndere vereniging) ' ' '

3

. 4, ... ondertsekening za\ alleen geschieden aI
' I hebt voldaan (dït ge1dt. ook voor boete-- 

""- t.- ingè1è\ier6. : ;'

oir bóverisdaànde :aliènE VOOR .31 mei 1995 geiege1d t
ons advies is echter :

BITLTF LEKKER VOEItsÀI.LBN BIjI LENS"en laaL

s je aan je financiële. yerplichEingen
s) ' en/of ontvarigen sportspullen hebE

' -.;.r,;',-,'1,. .. ' j' ::-t ,r.-'

e zijn, ander ben.je.te laat:':i;:_. ,':

..'.'... ": ...];

je vrÍendjes ook lid !,orden,'.-;.J...i

zijn èr problemen ? Probe€ir"deze dan. eersE uit'Ee praEen'i.'p:'v. op de. loop Ee gaan naar
een andere vereniging. De .Ieugdkommissie.is iedere ,.maandagàv€nd aanwezig op Í,ENS.

,i ,,.,.,. *. "1i. , , ..,i.
rJET'IiiEr,," 

"rtràinèn, 
eí/àf sEiel'en bij een andere,ïereniging mag ÀÍJLEEN met toesLemming van

je huidige vereniging (voor jullie I,ENS). DiE is een regel van de KIiIvB-ll ! l.i

W I E - O. W I E >>>>>>^he1pE de barmedewerkers in de mei-maand ?

De t.ijd van veel touriroöien breekt weer 
"ài, "ti "n:."rè 

ï.st"l bui- I

medewerkers wÍlIen dan graag met hun kind mee naar deze Eournooien.

wteto ,lË -ii 'bereid' om'lhuÍi, di-ensE j e voor een kéertje oterr'r\ ríJ!r: r!í ._; ! d'tír:-l .r Oirs .I.! , 
I

Ee nemen ?

vlat moeE u doen ?
.

.., gewoon even konEakt opnemen met Inge van den Berg.
.{ 'r'- :..,:.

, ' .:, rii.., .,e. ë ..- Íï'É,i. ;." r.
PASFOTO'S INLEVEREN >>>>>> de ondersEaande spelers hebben voör
volgend seizoen een niedw kompet iE. iekàarÉj e noaiï..zonder geldig.'-'.{ Í.

kaarEje mag je niet spelen. We vragen deze spelers dan oók om a.s.
. zaEerdag een pasfoEo meE naam achter op
,/ r..:, . r.li. ' .:'.-. . r]1 a..

in te leveren oD LENS r '.

., r À1 :

, B2t
], x. nuq4rd

À. eI Hàddioui, F.el Haddioul
en D. van ZuEhem

..,.P. Dahoe en F..eI Masoudi
"R. de Rboale
t. rlàndpÈiÀu" '' ' '1 I '

R. 'ripi: èn. F. Kuik ') t
R. de Klerék, s. 'oufrighe
o. cokcul
n. i"iË"À."" " -.i " j': I '

n. slaa!
o. cokgul

D2
D3

'èz'c3
c4

,, 
",-,. 

.,. }]]:,]

,do LENSREVUE, . 9
r:t,_.:r rr . $.

D4:.E3:
E5:



WEDSTRIJDEN N t E lt W E ELFTALLEN ,;,,7, 'íèi is dd ,iuunai i,uàri'r, ',,1e a'1 ,at gaàn 
" 

1

;;;;; 
-i;il 

";;;A àr" ,oris j aar) meE de ,àieuwe e1f Eauen. Bven'- kenhis 'maken met 
_

éiËàli tji"iàrs'u., irainers) én-wat afslraken maken voor het nieutre seizoen. op maandag'

à-,iài-=ièèri eén nieuw a-èricai om re.0ö uur thuis'' tdsèn GDA-

Om r7.aS uur "àr"r een bespiekinÈ (dus kom echE op tfió";h *,e'veiwachÉeÀ o'b e niei

Haddioui,
pebt<,.

- l(aO je niet be} dan af bij Paul v.d.-steen (397,01:5a)

R.v.d.Berg, w,Daamen; D.Djaelani, F.Duran,- R. Fettouch, w.Groot, À'eI
F.eI HaddIouj., ,f,.HouEman, L.van 'E KloosEer, R.Laari, M.Maet'heijer, IJ

J. sandifort , ' L. séndar, S.zaliah en D.v.ztiEhem' ''' -'

E-KLAssERs OEFENEN oP 'G B o o r 'VELD >>>>>>'oP dinsdas':9 meÍ saa.
comb. oefenen op een grooE veld bij en Eegen Texas DHB op Ockenburgh ' !íe
18.00 uur en we werwachten om 17'00 uur 'op LENS : , 'r"'' -..1 u-

. { . ,,:
- van E3 alle sBelèré en de leider -" van E4 ,r.da Costa - van E6 M.IeEsch

eeír E3 /84 /86-
beginnen om
:,..r r . i

en S. Schrijver

Ga eerst langs Free Kick Sport aan de lieimarstraat om het. enige echte LENSshi-rt te.
kopen. DaE hebben jullie immers nodig.

,.;
LENSDI tS SUCCESVOL TTTT» in tte D-ééh cup is ons D1 elfEal door de overwin-
ning op DHC in de kwarEfinale gekomen. De ÈegensLander is DSO..Gespeeld v,ordt op
dinédaA 9 mei om 18.45 uur. vle rekenen op veet Eoeschouwers.r - .. .,

In de kompeÈitie is inmiddels de laatste kompet iE iewedstrij d tegen viÈesse DeIfE
gespeeld.'Bij winsr. plaatst ons D1 zich voor de nakompetitie -met- ÀDO en DSO. De i'rinnaar
;àó-;iah teàÉioe" .roè."., ,un de D1-krasse. Meer nieuwË komend wdekend in ons klubgebouw
en"i" aà fir*è"ae LENsrevues. ook hier verwàchten wij, veel supporEersr vanulr r,nlts.

l Ci U é : t e n S ,>,,>, zoals sebruikerijr. staaÈ d" i:JË;;; LENsre'uue (de

.IoNG-LENSiewue) van diE seizoen voor 80 ? in het Eeken van.de jeugd. De

redakÈie verzoekt dan ook speIerg, leiders, Erainers of oudets om iets op
.. papier Ee zetten over afgèlopen seizoen. lnleveren -van uw bijdrage kan,'- Ëij Ae redakt.ie, in de groene brievenbus of bij de Ju.KQ. :

Er zijn lraE spelregeltjes

1

3
4

maximaal 1 geschreven A-4Èje (2 kantjes) of 1 pagina getypt (-PC

schrijfduide1ijk(namenvanSpe1erscorrect)
Iiefs É - aanlewerèn op flop in wP 4.2/5.0/5.1 of weggeschreven in
op t.ijd aanleveren beEekenE. dat wij er ruim aandachE aan. kunne.n
v.w.b. lay-ouE,- spalr ling eEc. . ' .'; .J ' .

of machine)

ast
sche-n!,gn,. , .

Í,ees het

àè recià:<c ie

LBNS B 1

LENS B 2

LENS C 1

u§§l_2

LENS C 3

i

LENS À1
. i .. - ..,i:. .

gaat. op 5 mei naar DWO om Ee spelen tegen: Xerxes , Kat wij k,-Lisse- en. Quick '
Ïn pouie 2 spelen: Mierlo, Dt{S, ÀleIandria, DwO en. Feijenoord. Na kÍuisfinales
en finales oà 16.go uur; de prij suiEreiking. zijr €r ouderg lreÈ vervoer ???

TO ERNO O I - BIJZ OND ERH ED EN

: ., I -

gaat- ook op 5 mei ïaar pwo. oe'gegevèris zijn hetzelfde ars' bij A1 '
maar eens. oudeta toeÈ vervo€r zljn nodig.

:. r.-1. . , i, '' r. '\i \',

op 6 mei"naar cromvliet *"u- ut"' uegens candérs , bostauirieh, LaaÉkwartier, Dso
e-n Cromvtiet-. Einde: .1§.30 *yrr. _ .i . r,.i ,, l-..i,.i;*',t
op 6 mei naar HMSH met als EejensEanders: Laakkwartier, reijànöora, en- i . Lt'

Slormvogels. In de andere poule'spelen: HMSH, BDS,ADo'20 en oranje'wit..
Na de póulewedstri j den wolgen nog kruisfinales en/of finaleweds Erij den. 

-
LunchpàkkeEten woràen versErekE aan spelers en begeleiders. Einde: 16.00
uur. - '. '

op 5 mei heE LENstoernoo i 'm.E als te§ensuanders':.Quièk,Dwo enlsuc.
D;ie wedsErijden van 2 x 20 minuten. Einde: 15.3!' uur. . ,,-

op 5 mei naar'westlandia meE afs tegenstanders: Vredenburch, Rozenburg
en Westlandia. Einde: 15.30 uur.

- 70 - 'de LE tsRÉvuE'



LEts c 4 : op 6 mei ook naar wesLlandia met als Eegenstandeis:',lvÍwl 2?, I'lesElandia
en vredenburch. Einde: 15.30 uur.

.. :- :. i . .*.,r.1.'' 
Í .tn ._

op 5 nei en zvraluwenÈournooi . Meer gegevens dan àanvàn§ van ditIJENS D 1 Eournooi is
niet. bekend.
op 5 Eel naar lraakkwaÍEier met als tegenstanders:
vredehburch en 

_ 
Laakkwart ier. Einde: 15.30,uut.

i_i ,:

r' l i., .ttr " '

Sv o,mÍnoord, FC Kray

J" ..r 'll
LENS 'D 2 :---_---::-

LENS .D.3 :

I,ENS . E 1

I,BNS E. 4 :

i ,,n.. " r'

op 6 mei iraàq vitesse DeLfE met aIS. tegensEandèis:
Í,aakkerarÈier en EC zoeEermeer. Einde; 16.00.:uui.

viEésse . Delft,

lEN§ =-2 Eegenstand_ers r' nv -Leiden, B1auw. zwart' :.

LENS ,E 3 .op 6'{meÍ ndar Blauw zwa
en Blaus Zwart . Eínde:

rt meE als-ÈeqenèEà -' : .,- - -- -. _'
nders I w.Leiden, FC Zoetermeer

op 5 ?nei naar Blauw Zwart met als
en GwS. Einde: 13.15 uur

öp 6 me-i naar Blauc, zwaru met a1s
e; Blauw zreart.. Eindè: 13.15 uur.

op 5 nei _nàai Blauw Zeart met als
en Blauw ZirarEI Einde: 13.15 uur.
op 10 Eel.. naai l,oosduinen mer a1s
Er-noe : J.b . JU uur.

5 mei het. LENstoernooi ,met
Eiildé: 1,7. OO' uur.

EegensEandeis: w. Leiden,!C Zoetermeer,'

('

1r í

t

'i

LENS E 5

LENS E.6 op ,6 méi'naar ;la;Ji zwaxt met ars .iegelidta-naeis
n B1auw zwart. 

"Einder 
13.15 uuÍ. .,

tegensEanders:

tegensEandeis:

w.LeideÍr, FC zoete{meer
t rr .15 ;.'-" :.

G-D.}, PIc. gh. loo-sduinen. .

'; t" irt . 'r", . .:. ; , .. .,{
w-. IJeiden, FC, ZoeteÈmeer

1

íI
LENS.E ? op 6. mei naai Blauw zwart met als EegensEanders: wv.Leiden,FC zoet.eimeér

en BLauw zwart. -Eiilde: L3.15 uur.

LENS F 1

I,ENS F 2 6
Ei

me
nd

I,ENS F 3

LENS.F 4

I,ENS F 5

a1s Ee-gensEanders :. Tor,regidg,. vuq, .FC .zoetermeer.

i... l
heE LENSEoernooi metr a1s tegensEandqrs: ,Tohegido
17.00 uur. ... j l

: 6 mei
,,- Einde: 13 . 00 uur.

r 
" 

gens uà.ra"r 
". 
Ï' ior," giao, vi:ö, ; rc, zoeïerme"er.

I vgc, . qC .zoet.e-fÍ.n-èf r .

,, 
..( l

het- LENstoernooi ftet --aIs

' 'I ..:.
6 meÍ heE l,ENsEoernooi met als tegensEanders: Tonegidci, IruC; 'FC ZoeterÍneei.

: l,r . 'l ...'. '', "\'. -_. .: :. .',' .. .. j,
op § _Tg.r een vriendschappe l ij ke wedstrijd voo5 1ju11ie bij verburch in ,".,Poeldijk. Einde 11.00. uur. t,.. j .. ,. .r -. . ... .Ï.!..,r. .. i,.

tl -.,. l-,Ji-

UIT-enVERSLAGEN
SCHBIJVERSMOEHE'ID'.

*,,;.,r ' ,. ,{,i' r .: }-

, Een tekend verschijnsel uuà t"e einde wàn het
seizoen. vreemd, want van .Eournooien zijn
best ]éuke (zei heÈ korte verslagen) . t.e maken.

t-

celukkig lieEen een paar vasEe schrijvers ons deze week nieÈ
de burger weer moed. iÍ

DenkE iedereen nog even aan de bijdrage voor JONG-LENS ???

de redaktie

., 
l )we hadden de moed a] bijna opgegeven, maar zie

a1s de nood heE hoogst is .'... is de redding nabij I !

in de sÈeek en dat. geefE

tJ

'de LENSBEVUE' - tl -

op 5 m6i en zwaluwenEogrnooi . Meer gegevens dan aanvang van dit Eournooi is
niet bekend. _ ,t'.3r .r;, "1op 5 Eel het IJENst.oernooi meE als tegensEanders : ' Qu ickl DWO en S.lc.
Drie .y-eoq!r] l-den-'v?n ;2 

x 2o_. minuten. Einder 15.30 u91i,. ,t , tri. ;, ::.._
op 6..mei naar [lÀslneE als tegenstandersr Quick,DSo en llÀs.
oà 13.00 uur zijn.jullie.klaàr.

t



UITSLAGE.,N
27 , Por{L
D-één CUP

- . I,ENS D1

zwaluwenÈouraool ÍJENS D2

Overigens, waE
. georganiseerd,
kool) barbecue

" het goede weer

a ,1

DHC D1

Met. ,Jeffrey als laaEsEe man, Nino als. voo-
rsEopper en Raymónd a1s middenmid begonnen
we aan de (korEe) wedstrijdl Dit feek suc-
ces te hebben want Ra].mond maakte 1-0. De
tlruk op hèt. (r,ENs)doei werd steeds lroter '
en groEer, maar de deur bleef dicht.. Door
onvoldoende tijd Le nemen bij uitErappen.
en ingooien kon Katwijk blijven komen.
Ju11Íe werden er zenuwachEig van. Toen
weer.een uittrap (Ee snel) werd genomen
profiEeerde KaLwijk (1-1) waE dus punEen-
deling op het bord (en papier) bracht.

: i-, . (

VERSLAGEN
IJENS D2 - HMSH- tournool

Katwii K - LENS D2 (1-1)

IJENS D ouick SteD í0-1)

:!

29 Ap;iÍ xoninginnedag'. Dat dit een feese-
dag. is dat is ons allen bekend. onze vor-
sÈin vierE dàn immers haar verjaardag.
.Tullie hadden een Eournooi bij ADO. Dat
dit ook een feesEdag werd,voor LENS wisten
wij natuurlijk niet van Èevoren. De eerste
ivedstrijd Eegen RiJswijk oude bekende van
ons. Deze wedstrijd werd meE"1-0 gesronnen
door uiE te gaan van ona eigen vermogen.
De Èweede wedsErijd tegen Maasdijk die 2
spelers bij hun hadden uit een hogere k1a-
sse (B/C speler) . Dit. gaf jullie zoveel
mot.ivatie dat hier gelijk (1-1) tegen werd
gespeeld waar een overwinning zeker op 1

zijn plaaEs zou zíjn gev,,eesE gezien de
kansen die julIie orier de hele wedst.rijd
hebben gehad, maar troost hadden juI1ie 1

ook, want. ju1lie waren de enige die er een
gelijk spel uiEsleepte teïvrÍj1 de andere
Eeams alle verloren. Dan de wedstrijd te-
gen ÀDo dat was een wàre demonsEraEie ge-
zien de 9 goals die ju11ie maakLe en dac
maar in 22 minuEen. De laatsEe wedsErijd
werd het. steutselduel. WaE een spanning. 1-
o voor komen en door een (buitenspel) doe-
lpunE gelijk verhoogde de spanning bij de
voeEballers, ouders, t,rainer en HET OOG.
ToE de laat.st.e minuuE bleef het maar heen
en weer gaan. Toen de scheids voor de laa-
tsEe maal floot was het bekend. LENS D2
KÀMPIOEN in deze poule. Dit beEekend daÈ -

jullie er 5 Mei weer tegen aan moeten. Dat
ig weer. een feesEdag (Bevrijdingsdag), .dus
hou ik mijn harE vasE. HeE zou er nieE
makkelijker op worden, maar na heE ver-
toonde ópeI hèbben de Erainer, supporters-
en HET OoG er alle vertrouwen in. i-. -i,..

0-6

Hiei kan ik korE over zijn. Een feuke wed-'
st.rijd waar geen van de parEijen voor el-
kaar onder deed. Een tegenaanval van Q.S.
leverdè in Eweede instantie (eersÈ nog de
bar. tegen de paal) de winst voor Q.S. op.
JÀI.,ÍMER.

LE=i,rS p2 - lrI'rSH ( 1- 0 )

,Ju1lie't<wàmèn Ueter in hei spel wat aardi-
ge kansjes opleverde waar 'feffrey 1-0 uit
scoorde. Ricardo moesE nog wel 2 (zeer)
goedé'reddingen àoeí om de overwinning 'tl
veilig te sEellen. Ook bij deze vredstrijd
kleam heE (veelwuldig) voor dat jullie te
weinig Eijd nemen voor de ingooi.-

ouick - L s D2 (0-0)

Het enigste wat ouick kon laten zien was
éé
he
ni
(o

Atgemeén. -

.--; . t.-

schoE op de paal voor de rest was
at. de klok sloeg."Helaas het mocht
zijn waardoor heE een brilst.and
eef.

IIET OOG,i

LENS E-5 onherke_Dbaar

wat wenE winnen Eoch gaulr.- En dan gaaE het.
" 
op het EoeÍnooi bij RÀS ineens fouE :
E-5 wordt. nummer laaEst. Niet ingeerijden
zagen een ploeg-die futloos was, meE lood
in de schoenen voetbalde. wij ouders weEen
echÈer dat. de helft van de jongens ziek

. was èn daarmee is alles verklaard. De jon-
gens die ziek waren wilden echter toch
persé spelen en daaï heb ik groot respect
voor. .

vergeet die misser dus maar gauw.

n (1)
CD2w
el zo
_0) bI

vier'Leuke wedsErijden gezien. Een doel-
saLdo van 2 om 2 (voor en tegen)'. En'een. ,
3e pIàats: Toch wi1 ik jullie nog een Eip "
meegev€ln.' Omdat Eijdens Eoernooien de wed'
st.rijden ihaar kort duren proloeer dan zo'
vlug mogelijk de zijlijn Ee halen a1s ju1'
tie- (Iièht) gebtesseerd mochÈen zijn. Dit
in verband.meE de t.ijd.. 1 .,

had RÀS .heE Eoernooi goed
met bovendien een . (ho[ts-
langs de'Iijn. samen met
was het toch een féuke dag.

- 72- 'de uusaewg

GI,US van OORT Sr
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DANKBAÀTiNËiO." .1I

- : (de 10p0-PooÈ) .rr.,, .Y .:

HeE is ongeveer twee..jaal ge-ledqn. dat.
uw redakÈie startte om u, aan heE ein-
de van het seizoen, nader kenÍIis Ee
laten maken met een 1000.DooE van.heE
jaar en deze even in het'iónnèÉjà'te-
zeÈten' i : '.::,,.' .' -1, i-.:
We zijn zo langzamerhand toe aan de '
Iaatste IJENS(voetbal)Í,eken,' wanE heE''einde van'het aeizoen naderE met'-ràsse
schreden, dus wordt heÈ weer .cijó pm '
eens na Ee gaan denken wie de duizend-
pooc L994/95 gaat worden.

Dit .j aar .echt er, . beste lezer is het
woord 'én de"keu2èï'aan u !

KenE u iemandl of denkt É te weten dat
deze. persoon (M/v)'. of .' groep lhierwoor'.in aanmerklng komÈ ? Pak,dan pen en'l
papier en deponeer uv, voorstel(Ien),"

'voorzien van een korEe'motivaEie, in'
de redakEiebrieÍerÈus.

wij zijn benÍeu';id, wanE ook dit seÍ-
zoen heefÈ LJENS weer kunnen rekenen op
vele vrijwilligers (1000-pot.en) , de
pijters van de.klub, en'wij zijn hen

"dàn ook heel veel dank verschuldigd.

Dat onze dankbaarheid Eegenover. de
'vrijwilliger niet alEijd.,even goed uiÈ
de verf komt.. hdèfE,. volgens ons. vraar-
schijnlijk Ee maken meE de bescheiden-
heid (en daE sierE de mens) van de
meeste LENSers, -maar vooral;metllhet .t

fe it. " daE ' dankbaarheid.' zeldzaam aan.!iet
worden is in deze wereld.

MeE. de verkiezing rlan de -duizendpooE
proberen wij van onze kant. lets goed
te maken en IaaE u, besEe vrijvrilliger
'als u diE jaar niet verkozen wordt het
onderstaande een, zei het schrale,
EroosE, zijn :

"verwacht nieE dat vogeLs waarvoor je
de hele winter voer hebE gesÈrooid in
de .IenEe.heE. graszaad van je ingqzaaid
gazon laEen liggen ...."

, .Íl. r*i'

t
I

LENS

Alcone!í sEbolsri!rt Sok.t.ii.ol Toltoitollo
G. KampaÍmrn

Tel.: (017401 12802

P.F. Grens

Re!'t!l!!srh$ 4g

2582 CN oon H!s!
T.L l0r0) 383 54 l8 sfoNs0RzA(tN

0a Ctu! vln 100 :

J. v.d. Lubh, ToL: 1070) 323 35 25SEKo s.kèlnillt :

Senioron rondog

Se[ioÍen u.ohoelbEl

W.M. l(ouaenhovoÍ

-.ràr: {o7ot 39't 24.74

ovori! :

J.M. vri dor (leÍ Tel.: t023) 282785

A.H. de Grool Tel,: (0i0 325 '16 60

sriioren ZlleÍd!0
J.C. Hrh

' T.l.: 10701 3G7 88 07

' ) BAR(0j Bsr Koi nssio
- .'r l! mw l. vtí.dor ger!
.'"-" r? r.l,: (0701i326 8s 74,. f

,.i , ,i.;l
EveneÍnar Kímmàr.it

JU[gj irugdaÍdelin0

PJ.M. ua[ dsn Stoon

Te[: (070 307 0l 54

redrhio i
A,c.J. Miltrnburg (srk llrissu

^ ToL: t070) 321 32 85

C.J. Àllin0

Tel.: (0701 380 0B 75

vtcSluta

!'-"- TRÀ|i'IEBS r r,..,. *'..r," iï;- '
Id: Í0701 388 03 62

tl. lrn llaloÍdÍ

. .,.'Teti.(o7ol 
€r iz sl '.' '

-.r- li:
SAMEI,ISTEI, I. IIIG ,Ii BESTUUB,

Vooníter :

J.G. Colgr

Tel.: 1070) 304 l9 74
I

tidi ''
W.J,M. Heftm
ToL 1070) 348 10 88

SsbslsÍÈ:
P.Í, Gronr ' .

Í.1.: 1070) 383 54 l8

lid :

P.J.M. tJs[ dm Sle!Í
Td,r (0701 3S7 0l 54

1o PenningmresteÍ 2à Psnningmecsteí :

Í. Vrscn
ToL {0701 387 S6 30

G.J. van da (hii
ïeL: Í017481 18148

l(OIII BIEU TIE- BIIA I.IiIG
Po«hinl :338711

RAB0t,nI : 129024229

rEirsE[rl !n t(.ljÉGEBOiWT'
Hln;'ebts;;'Bod 

j ,-"
Tel.: 10701 308 13 14

VAN DE REDAKTIE
Lever uw kopij vóór maandag in :

- Redaktiebrievenbusi klubgebouw
- Eengelolaan 981,2544 GG Den IÍaag
- Fax a (070) 367 E8 62 (tot maanrlag 17.fi) uur)

wijzigingen tot mssndagayond mogeliik !

I'ITERSTE INLEVERTERMIJN KOPU :

maandag 20.00 uur in het klubgebouw

uw redaktie

r.-!.1 .i',.
'de LENSREVUE'
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nrcuws utt de bestuurskamer
/@.

UITLOTING OBLIGATIELENING 1 987

Op maandag
obligaties

- - --. j..

i 1995 zal de jaarlijk§e (verplichte en openbare) uiEloting van
svinden en wel om 20.15 uur in de bestuurskamer.,.,.

15
pI

me
aaE

De nummers vài.I de 3, uitgelote obligaties zu1len in de LBNSrevue van 18 mei a.s.
geplubiceerd. :

dd penningmeesEer

':.

Na de ErainingssErook is met. ingang vari maandag 15 mei ook veld 3 niet meer beschiÉaar
voor de trainingen en de wedsErijden,. De gemeenEe- gaaE heÈ'veld weer klaar maken voor
her kortènde seizoen. vànaf heden mag er slechts op veld.2 getraind worden. l{e vragen .'
iedereen er op Eoe te zien. daE er op veld 3 en d.è ÈraLnisgastrooh niet meer wördt
gevoeEbald. Na afloop van de Eraining s.v.p. de doeltjes van veld 2 afhalen en Langs de
kanE neerzetEen. 

i

VERANDERING oÍ BEEINDIGING van het LIDMAATSCHAP

thdien er Ieden zijn die aan het einde van heÈ seizoen hun lidmaaEschap van onze
vereniging wilten beéindigen, omdat ze sEoppen meE voetbal of naar een andere vereni-
qing qaan. dan dienen zij de ondersEaande regels in achE te nemen :

- 1. opzeggen kan uiEsluit.end sim,rPTEr.rirK geschieden bij het aecreEariaaE :

. P.F. Grens, RegenEesselaan 49, 2562 CN Den Haag.

worden'

opzeggen dient Ee geschieden vooR 31 neL 1995.

leden die naaï een andere vereniging gaan, moeEen bij
een overschrlj vings forrÍiul ier halen en dat voor 31 mei

W. Kouwenhoven of P. van den steen.

ondert.ekening rzal alleen geschieden a1s u aan uw financièIe verplichÈingen
hebr voldaan. (dic geldt ook voor boetes) en,/of onÈvangen sport.spullen
heefE ingeleverd. , - 1

Op WOENSDÀG 31 mei 1995 (de sluit.ingsdàtum voor overschrijvingen) kan dit nog Eussen
20.OO en.22.00 uur op LENS. Daarna beslisE NIET meer.

Indien u niet volgens bovensEaande regèIs opzegt, blijft u in ons ledenbesEand en dat
van de KlwB genanàhaafd met als gevolg dat u cóltrnrautrrPlIlcETrc bent ook voor het
seizoen'L994/L995. :. 1

3
.t

hun nieuwe vereniging
1995 inlevereh bij :

4

Ook komt het voor dat leden hun isoorE lidmaatschap" willen wijzigen bv

niet spelend wordt spelend. v. v.
sen. zateldag wordt sen. zondag v.v.
veldvoetbal lwordÈ zaalvoeEbal v.v.

Ín dit soort gevallen ook voor 3I mei SCERIFTELIiIK een bericht aan,het secret-aria9t.

,,EUGIIPEN die bedanken als 1id kunnen hier alles over lezen bij de iIEUGD-RITBRIEK.

HET BESTI.IUR .

-2-'deLENSREVuE'



.B A R N I E"U W S
konEakEpersonen :

' algBaeen : Inge van der Berg & Àndré Krol
zatgrdag : MarEine Vereecken - zondag ? Inge van der Berg

BARROOSTER
zaterdag 13 mei

BARROOSTER
zondag L4 mei.

Deze zoedag klubgebouw geBLoÈ,ea
(i.v.m. geen programma )

openen

::
sluiten
arJsPxIIlIcExS

: Hr. LenEing
. Inge. en ,Jenny de GÍooE ". Rina, Marian

Henk en Jan Lamers
n.n.b.

GWRAAED TTJIDENS .'P'TSOIEN'

W I E - O - W I E >>>>>> helpt de barmedewerkers in de mei-maand ? De Lijd van de
lournooien bïeekE weer aan en veel vaste barmedewerkers wiIlen dan graaE met hun kind
mee naar deze tournooien.

Í{.ie o wie is bereid om hun dienstje Íoor een keertje over Ee nemen ?

Als u wiIt. weten om welke dagen het gaat neem dan kontakt. op meE Inge van den Berg.

li:. "

I
Ul.T DE OUDE DOOS : 22 april 1973

"HANDIG" KAMPIOEN MET JURIDISCH SLOT

Na de verloren bes I is s ingswedsErij d aan het eind van het
seizoen LgTl-Lg72 Èeger, íexas op Éeu terreín van vuc vroegefr we
ons af of Erainer l.Iim Àndriesen de mannen weer voldoende zpu
weEen te moEiveren om opnieuw een poging te lrqge4 de begeerdg
2e klas Ee bere iken.

DaE vie
Holland
het. bes
concurr

behoorde EoE de kopgroep. ondet

Na de winteraEop raakEe LENS in een ndip . Uit. blj De Hollaídiaan en heE
laaggeplaatsEe Scheveningen $rerd verloren, zodaE De Hollandiaan de beste papieren leek
re hebben voor de uiteindelijke kampioensrace. Toen de lenEe-madel iefj es hun kopjes
opsEeken, keerde bij IJENS de overtuiging Eerug en .werden de punEen weer netjes
vèrgaard .- De Hollandiaan en olympia lieten vrat st.eekjes vallen, zodat de drie ploegen weer
gelijk kwamen. Met nog tÍ{ee wedstrijden te gaan heeft IJENS nog 2 punt.en nodig om de
concurrente olympia, St.eeds volharden en De Hollandiaan definiEief van zich af Èe
schudden.

In de voorlaaEsEe wedsErijd thuis tegen degradaE iekandidaaE ODB mcieE het. .

gebeuren. DaE lijkt. Ee lukken, want tot blessureEijd staat IJENS met 1'0 voor. De
bloemen zijn net langs de lijn klaargezet aIs Bas Koegler van ODB alsnog de bal in het
r,ENS-doeI fÍommelt (1-1): En daÈ is L punE te weinig, DaE ene punt moet. nu vergaaïd
worden in de sloEwedstrijd tegen olympia in Gouda op Tweede -Paasdag 22 aË,r.il -.

HeE staaE vast dat de Gouwenaren het LENS heel noeilijk zuflen maken. Ze zijn
inmiddels -kaísloos voor de" EiEeI, wanE ze hebben in de voorlaatsEe wedst.rijd ook een
punE verspeefd. Nerveus leeft LENS naar de finale Eoei

I{at. de spelers dan nog nieÈ wet.en is, dat het besEuur die week op bezoek gaat. bij
-.. de bekende Rot.Ègrdaqse voetbalraadsman Mr. Jim Janssen van Raaij. HeE bestuur is

namelijk uiE "kringen rond vOC" geEipt over het bij De Hollandiaaà meespelen Ían eén
ongerecht.igde speler met de naam .fan de Kramer. Deze speler zou door de IG,IVB een half
jaar schorsing moeEen uiEzicten, omdat hij ook nog a1s betaalde trainer fungeert van
een RoEEerdamse zaEerdagclub meÈ de naam SauelLieE, zoiets is naEuurlijk een nader
onderzoek waard.

'de LENSREVUE' - 3 -

I aanvankelijk t.egen. De seizoensopening Eegen Dè :.'

iaan mocht. er wezen 5-L, maar daarna feek 'de -middenmooE

t haalbaar. DaEzelfde De HolLandiaan zou we1 de groEe
ent voor de titel worden. Ook het Goudse oll.mpia
aan knokEe oDB, HBS en.De Post.duiven tegen deEiad:rEie.

,or{GENS
VAN BTAUW

uN

EN VAN

u



AIs de kraker Olympia-LENS beginE heeit het. bestuur een prachtige protestbrief
aan de KÀMB van de hanà van De MeeSEer achEeI de hand. Ook de grote en enEhousiaste
LBNs-aanhang langs de lijn_ víeeE van diC al1es nieE.s en is geÈooid rnet spandoeken.
Eoeters en Éetten dui.delijk in dd meerderheid'wat betrefE aantal en geluid.

In het veld begint heE fanEasEisch. À1 in de eersEe minuuE geefÈ Fred de zwarE

een punEgave voorzet tot bij de Eweede paal en l{im Keetman werkt de bal' in het doel- De

Goudse giensrechEer protesEeerE wegens 'handstr, maar aIleen hij, Wim Keetman en enkele
Í,ENS - su;porÈers achtàr het vijandelijke doel kennen de waarheid, die Wim de volgende
aag in àè kranr onthulÉ : Ja, ík hielp een handje mee ! De scheids keurt het doelpunt
go;d en geen speler van Olympia die piotest.eerE. De rest.erende Lweemaal drie kwartier
verloopE buitengevroon nerveus.

LENS bakE er eigenlijk weinig van. Trainer Wim Àndriesen zít zlch in de dug-out
Ee verbijt.en. Her. blijfE eènrer O-i en heel LENS viert. feests als het laaEste fluitsig-
naal klinkE. Voor het eeraE in de LENS - geschiedenis is promoEie naar de 2e kLas een

feit.

Het bestuur hoefE de brief van De MeesEer nieÈ !e verzenden, maar komE t.ot de

conclusie, daE er andere clubs zijn, die van de affaj,re-De Kramer nadeel hebben
ondervonden. zoals ODB en HBS, die Eegen elkaar nog een beslissingswedstrijd moeCen

spelen om uit t.e maken wie De Postduiven vergezelE naar de 4e ktas. Deze wedst.rijd winE
HBS na verlenging met 3-2.

voorziEter Jan Doorschodt (ODB) wordt door een r,ENS-delegaeie in kennis gesEeld
en ODB wil rnaart al t.e graag gebruik maken van trden brief om hem aan de bond Ee

veïzenden. Dat leidE erroe daE de competiE iee,edstri j d De Hollandiaan-ODB (0-0) ongeldíg
wordt verklaard en moeE worden overgespeeld. De compeEit.ie is dan inmiddels aI 2 seken
afgelopen. Die vredstrijd op het oDB-veld wordc dankzij de.enorme publiciteit rond "de
afiairà,, bijgewoond door. ruiià.2000 toeschoueers. De Hollandlaan, dat zelf geen belang
meer heefE, stuurt een, Eweede elfta1 en ODB wint met 4-1.

- Nu lijkE .ineens HBS het slachtoffer. De inmiddels gewonnen beblissingswedstrijd
tegen oDB wàs achteraf overbodig. Nu is HBS aan de beurt om Ee protesÈeren" wegens
cbmpec i t.ievervals ing na aftoop van de compeEiEie. De bond sEe1r. HBs in heE gelijk en
beslisE dar. alleen De PosEduiven degradeerE. Nu zijn ze bij De PosEduiven in hun.wiek
geschoten en vOIgE ook hun protesE. Dat. prot.est wordt afgewezen, omdat het veel'Ee laat
is binn€ngekomen.

HeE zal duidelijk zijn, aat sinds mei 1973 oDB voor eeuwig vriendjes is met LENS,

daE zo vriendelijk was de Meest.erlijke Tip uit RoEEerdam door te geven.

RÀNGI,I.]ST 38 SPEI,ERS

01.
02.
03.

05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
).2 .

44-23
30-25
30-20
28 -23
28 -27
28 -24
24-20
2t-25
25 -28
L9 -26
17-31
30-52

LENS 22
s.v. * 22
O],YMPIA 22
RKWIK 22
D.H. ** - 22
VOC 22
HII,Í,EGERSBERG 22
coAJ, 22
SCHEVEN]NGEN'22
oDB. 22
HBS 22
POSTDUIVEN 22

31
27
26

25
23
19
19
19
L9
ll
L4

Cees van der Beek
PeEer de ilongh

wim Hansen
Ruud ForEman

. PeEer en Ton Hop
Dick Brandenburg
Paul Schönherr
Jan Englebert .

Hans ZoeE
Fred de zÍ,rart

LesIie HazelzeE
Wim Keetman

TRÀÍNER : Wim Àndriesen
GRENSRECHTER : Gerard van Reenen

= STEEDS VOIIIARDEN

= DE HOI,IÀNDTÀÀN

-4-'deurusnevue'



S(eIí@ u, Voor telef oohnummers: zie de colofon.op pag. 1

Senioren Kommissie
ZONDAGSENIOREN

UITSLAGEN
zorrdag 7 neÍ 19 95

nfuenende

LENS 5
I,ENS 6
LENS 7
IJENS 8

- LENS 4
- VERBURCH 4
- HBS ].0
- RKSVI', 13

5
4
3
3

-2
- 10

.)

-0

WEDSTRIJDPROGRAMMA

VaiderYelde
tVeentje ffim,rw

ZinkwerÍ 27
2544 EC Den Haag
Tel.: 070-3663134
Fax:070-3675i93

tiid thuis uit scheidsruchtàr veld

tlirsdag 15 loei 1995
19.00 rJENS I . - RÀVÀ 7 . . . . n.n.

geplande wedBÈrljd€n LE!{S 8: (onder voorbehoud}

. , Ll mei Legen, DE .IONG SNÀCKBÀR -- 14 mei bij ÀDELÀÀRS (Eoernooi)

TRAININGEN NIET GESELEKTEEBDEN: ELKE DONDERDAG 20.45 uur

oPsreLttruGEN
IENS 1rlm 3 :

r,ENs 4 E/m 7 :
LENS 8 :

2

wordt door de trainer §amengesteld
a1s vorige week
a1s bekend - (verzameLen 1.00 uur wèör aanvang op LENS)

AFSCHRIJVEN,,,,,, de Groot
Heijnen
de Nennie
Wasserman
DuÍvestelm
GOngör

Èe1

konlaktpereoon seni;ren zondag i wiE Kouríenhoven - Tsl : 070 - 3gL 24 74

' LIGGING. VAN DE TERREINEN :

ÀDEi,AARS GunEersEeinweg, naasEkinderboerderij reI. 3678514

LANGS DE SPORTEN VAN DE ZM - LADDER

IEN
],EN
TEN
b.g

Eel
Eel
Ee1
t.eI
teI

A
w
s
R

s4
s5
s5

3251550
3451088
393s936
0't9-5L20056
01891-17943
3900333

.g
sI,EN ?

ILENS

UITSLAGEN
zat€rdag 6 EeÍ

VÍTESSE DEI,FT 7 IJBNS 2 1

tdë LENSREWE' - 5 -

; Zóetèíineer
Tel.:079'6!0233



,WEDSTRIJDPROGRA
à}.., "'l:- zÀfERDÀG 13 MEI : 12.00 uur

vIOENSDÀG 17 MEI : 19..30 uur

MMA
.DUNO 2
I,EN-S 2

t
LENS 2 .' ',o:
VREDENBURCH 2 (scheidsrechter H. wuhl)

TOERNOOTPBOGRAMMA (gnder voorbehoud) voor LENs 1/2 combinaEie .l ' ': 'r

20 mei R.V.C.
25 mei : . " ÀRCHTPEL/ORNAS

iatle'speters van LENS za t en 2 2ijn.hierbij uiÈgenodigd ' s'v'p' bij verhindering
Eijdig afbellen. ;

AFSCHRIJVEN>>r>>> LENS 1: P. KÍo1, tel' 3235507
IENS 2: B. v.d. Nouland, tel. 01718 - 34523

SENIOREN ZAAL.

t,

HET VERHAAL VAN 66 VOOR, 158 TEGEN EN 5 PUNTEN
voor LENS 2 ziE heÈ zaal.voetbalse j-zoen erop en dat is maaÍ goed ook' Met
56 goals voor. 158 tegen en 5 moeizaam bijeen gesprokkelde punEen ver-
ài.eíU tret geam weliswàar waardering voor heE tot het blEEere einde get.oonde
ii.rgs.rermogen, maar daar houdE het. dan ook wel mee op.

( l)

doorzet -

NaEuurlijk zíjn er excuges. Is het niet zo daE Niels zich moesE opofferen voor de
Iandsveróedig-ing, daE Olaf vader werd,. dat Aad na een jaar blessureleed pas _halverwege
op gang kwami aàu paul ons meesEal nieE,de mindere vond maar wij nog zoekende ziin naar
nèt"Ueíiis daarvoor, daE Henk op de donàèrdagse trainingen teveel moesÈ 

. 
geven, .dats Fred

zich vaaÉ te lang warmliep btj LENS 1, dat !ii11em zich een ander debuuEjaar had
vooÍgest.eld, daÈ-Gerard hèC gówoon nieE had en dat. we Ee weinig in onze eigen gezellige
HoutrusEha] hebben gespeeld. ,_ ..n i_ ;
KorEom een poel van el,lende. Nee Frans vaó D. had gelijk inèt de Iaad die hij enkele
jaren geledèn a1 gaf: 'Het. zieÈ er nieE uic, kap er toch mee'. Hadden wij maar
geluist.erdl . - .* - ,! ', i
t'

Maar toch, het bloed kruipE waar het nieÈ gaan kan en dus zullen we er wolgend jaar lrel
ereer sEaan en, geloof het. of nleÈ, nog meE plezier ook. Collega's, ondanks. alIes is-,ook
mijn cont.racE wéer verlengd. Een goede vakanEie. en toE volgend seizoen.

Een vermoe ide. keeper

JONG-LEN S,rr>>> zoals gebruikelijk sEaat de laatst.e LENSievue (ale ,IONG-

IJBNSrevue) van dit seizoen voor 80 ? in het Leken van de jeugd. De redakEie verzoekÈ
dan ook aan spelers, leiders, Èrainers of"ouqers om iets op papier te zet.E.en, over
afgelopen seizoen.
paË wii nieE zeggen daE we geen bijdragen van anderen vlillen ptaat.sen; neen, .we zouden
juisE graag van-óe overige Èommissies blldrhgen willen onEvangeí, overzichten, seizoen-
impressies, enz.

Inleveren van uw bijdrage kan bij de redakEie, in de groene brievenbus of bij de .IirKO.

"-I2
3
4

Er zijn wat spelregelEjes

dé redaktie

'maximaal I gesciilerèn' A-4Èje (Ewee kanten) of '1 pagina viàtËc'oi typemachine) i
schrijf duiàe1ijk (namen van sPelers correct)

" liefsÉ aanleveren op flop ín wP 4.2/5.0/5.1 of weggeschreven in ÀSCII
op tijd aanfeveren bet.ekent dat wij er ruim aandacht aan kunnen schenkerÍ'v.w.b.
lay-out, spelling eEc.

"l t

- 6 - :ae rcrusntvue'
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Jrrtí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTpERSOON en
HooÍdleider A/B/c jeugd:,paur van den steen, chopinstraat r03, 2s5r sV Den Haag, ret. 397.0r.

E-jeJsd:

. F-jeugd:

AÍbellen voor de wedstriiden:

HooÍdleider D-jaugd: Edwin Kuik
teteÍoon 367.73.00

HooÍdleider

HooÍdleidor

Ruud Vereecken
telefoon 391 .04.89
Harry ter Linden
teleÍoon 361.61.43

zo snel mogoli.ik, doch uitgrlijk de avond vooÍ de wedstrijd, tussen l8.oo en I g.oo uur, bij de desbetref-fende hoofdteider. ln uiterste nood nog op de dag van dó wodstrijd op LENS, t.t",f# ààèJà.il-'-(zaterdags vanaf 8.00 uur en doordeweeks r 30 minuten, en niei eeider, roo. rà,-,ur"r,iioi
Aíbellen traininqgn: * 45 miàuten voor aanvang van de training, a een op LENS, terefoón 366.13.14
Vraoen/problemen : bel in eerste instantie de hoofdleider op!

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C:D-E en F JEUGD

À1
B1
B2
c1
c2
c4
D1

me
me
me
me

13
13
15

13
l7
13
13

D3
.:
D4
Et
E2
E3

13
13
13
13
13
13
13
13
I3
L7
13

E;
E5
E6

E8
F1
F2
F3
F4

1 3 mei 10.00

. .I. . . ZTE KOPY NTEU$]E
ZIE KOPY NIEIIWE
ZIE KOPY NIEUI,IE

LÀKWÀ-t.ournooi . uit
ZIE KOPY NIEUWE
Z]E KOPY NIEUI,íE

ZOETERMEER-tournooi uit
ZOETERMEER-tournooi uiE
GDA-Èournooi ui t.
GDA-tournooi riit.
SparLaan,20 D2 uit

ZIE KOPY NIET'WE
LENS-tournooi thuis
HMSH D2 (vr) uir.
LENS-t.ournooi t.huis
Rcl-tournooi uit

ZIE KOPY NIET'WE
Rcl-E.ournooi uiÈ
LENS-Eournooi thuis
HMSH E1 (vr) uit
LENS-t.ournooi Ehuis
LENS-tournooi thuis
IJENS-Lournooi t.huis
LENS-tournooi EhuisÍ,ENSrEournooi thuis
RcL-Eournooi uit
Rcl-tournooi uit
VIT. DELFT-tournooi uit
VIT. DEIJFT- tournooi ui t.
HMSH F1 (vr) uiÈ
VIT. DEIJFT-tournooi uiE

EIJFTÀ.LIJEN
EIJFTÀIIJEN
ELFTÀ].JLEN

J. v. BeerssEraat.
ELFTÀIJLEN
EIJFTAI]LEN

Rokkeveen/2, meer
Rokkeveen,/z' meer

Madesteyn
Madestelm
Rot terdam

EIJFTÀIIJEN

. VrederusElaan

vrederusElaan

zie rout.ebeschrj-jving
zie routebeschrijving

Tanthof - zuidlDeIfr
Tanthof-zuid/De I ft
.' Vrederustlaan
TanEhof - zuidlDelfE

08 .45 (auEo)
,8.
;t

13 mei
13 mei

me1
mei
mer

13.15
13 .15
09.30
09.30
18.30

ir. oö
19.00
11 .45
10.00

11.45
11.45
08.30
08.30
16 .45

10.30
18.00
11.00
08.30

(auÈo).
(auEo)
( autol
(auto)
(auto)

(arLito)

(auto)

(auto)

(auto)

1
I
L
l- . 'r 

ie 'rórË"oe""t.i 
iring

E!FTÀIJIJEN
. zie rouEebeschri j vtng13 mei

I3 MEI
17 mei

.me ].
mei
mei
mei
mei
mei
mer
mei
mei
mei
mei

10.00
14.00 '
L8.00
14.30
10.00
r0.00
10.30
10.30
10.00
10.00
09.00
09.00
18 .00
09.00

. 08 .30. 13.30
17.15
14 .00
09.30
09.30
10.00
10.00
08.30
08.30
08.00
08.00

..L7.15
08.00

(auto
(aut.o
(auEo
( auco

(auto
(auto

F5

BIJZONDERHEDEN: 4, I .

- aanwezig van de jeugdkommissie op zaEerdag 13 mei :

..'. ..' E. Kuik, H. t.er Linden en p. v.d; St.een

Ièes onderstaande kopy eens .nÀNóÀcgTIc door ! ! !

'de LENSREVUE' ,-_.7 -



OL
OL
0r,
OL

opstelling
ENS C1
ENS C4
ENS D4
ENS E5

O LENS E6
O IENS E7
0 LENS EB
O ],ENS F2
O LENS F3
O. I.ENS F4

a1s bekend met uj,tzondering van : \ ' '" ", :
Èi .' :- i i. ''

zonder P. KnoÍr
zonder M. Í,eidekker
zonder S. Bonyanga
zonder v. BerÉeróg1u en R. Sardjoepersad '

zonder K. Walràvens '(geschorst wegens nieE opkomen)
zonder À. Everts
zonder I. Deane
zonder M. de Geus

zonder K. Lefebre (geschorst .wegens nieE opkomen)
R. en R. v. HerP

meE l€ldarrE'Irral

..,.'
NIET OPKOMERS >>>>>> spelers die nigt opgekomen zijn bij,de.wèdstrijd 'van
hun Eeam krijgen van ons auÈomatisch één wedsrrijl schorsing.. -Natuurlijk kan er alEijd
;; óóàà" reóén zijn voor heE niet. opkomen of hebben ,if__.91 fouE gemaakE. Àls dat zo
iÀ, ieÀ* dan eo spóeAig mogetijk kontakÈ op meE de hoofdleider. HeE llefst nog oÈ :

dezelfde dag.

A F G E K E U R D O F N I E T ?? rrrr» de afkeuringen van Eoeriooien wordèn nieE
doorgegeven via de TV. De enige mogelijkheid om te weEen of het doorgaat is beI1en naar
LENS; ó70 - 3651314. Be] niet a1 na een klein-puÍEje op wanE. echt Eoernooien worden
niet zo snel afgekeurd. Ons advies is: Kom maar gewoon verzamelen op LENS-

S C H A D lt W P R O G R A itl M A,,,,,ïanaf heden beEekenE afgekeurd *,àot a" rJàI."
Eeams Ehuisblijven. SlechÈs D1 btijft akt.ief bij afkeuring vranE die speelc waarschijn-
Iijk nog een hàtve nakompetiÈie. De Erainer maakt hier afspraken meE ju1lie over na de
IaatsÈe Eraining.

; vààr de overige t.eams geldt. vanaf deze week'dus BI'I ÀFKEURING THUISBLI''VEN 1I

u E I is de maand lraarin speters moeten beslissen of ze nog een jaar doorgaan a1s '
voetballer bij IENS of nieE. !íij hopen nacuurlijk wan weL, maar loch zijn er altijd
spelers die bèsluiten Ee sEoppen of die ergens anders wiIIen gaan spelen.

BEDANKEN ALS JEUGDLID

De volgende regèIs zijn er

Stop je meE voetballen dan moeE je diE VOOR 31 mei 1995 PER BRIEP kenba.ar-
makèn bij PauI van den sÈeen, Chopinstraat 103 - 255r sv Den Haag.

1

Doe je dit. NIET dan blijf je auEomatisch lid van r,ENs. (mondeling opzeggen
is NiET voldoende ! I )

3. wil je bij een andere vereniging gaan spelen dan moet je bij die vereniging
een óverschrijvingsformul ier ha1en, deze inwullen en inleveren bij
Paul van den SEeen. (DiE geldt nieE voor D-E-F klasóers; zij kunneh

4. onderLekeninà zal alleen geschieden ats je aan je financië1e vexplichtingen
hebE voldaan (diE geldt ook voor boetes) enlof ontvangen sporEspullen hebE

' ingeleverd.

Dit bovensEaande dienL VOOR 31 mei 1995 geregeld Ee zijn, ander ben je te IaaE.

Ons advies is echeer: BLIiIF LEKKER VOETBÀLLEN BriI LENS, laat. je àienAjes ooÈ lid. t-' '
worden .

zíjn er problemen ? Probeer deze dan eersE uiE te praten i.p.v. op aà'foop te gaan naar
een andeie vereniging. De ,reugdkomÍnissie ls iedere maandagavond aanerezig op IJENS.

LE'I.EL : trainen en/of spelen bij een an{ere vereniging mag AITLEEN met Eoestemming van
je huidige vereniging (woor juIlie LENS) . Dit is een regel van de KNVB ! ! !

2

-8-'deLENSREVUE'



Wie o wie is bereid om hun dienstje voor een keertje over te nemen ?

U;ilE helpen ? Neem dan even kontakE op meE fnge van den Berg.

W I E - O - W I E rrirrr hefpE de barmedewerkers in de mei-maand I
De tijd van de tournooien breekt Íreer aan en veel vasEe harmedewer-
kers wlflen dan graag meE hun kind mee naar deze tournooien,

PASFOTO'S INLEVEREN >>>>>> de ondersLaande spelers hebben voor
volgend seizoen een nieuw kompet it iekaart.j e nodig. zonder. geldig
kaaitje mag je niet spelen. !{e vragen deze spelers dan ook om a.s.
zaterdag èen pasfoto meE naam achter op in te leveren op LENS I .

-9:

15 ael

17 Eei

IE

AL
B2

van B1 ':

van C1 :
',--;

FuÍk
de Klerck, S

Gokgul ,

Spiessens
Gokgnr l

oufrighe

R. Niamat,

t. uasmr,

K. Ruward
À.el Haddioui, F. e1 Haddioui
en D. van zuthem
P. Dahoe, F. el. Masoudi
R. de Roode

D2:.
D3:

F
R

o
R
o

D4r
E3:

LENS Dl HEEFT HET DRUK >>>>>> D-één cIrP : als LENS Dl op 9 mei gewonnen heefg van
DSO dan wachE op dinsdag 16 mei de halve finale. Waar en Eegen wie $ras op het moment
van schrijven nàg niet Éekend. Zie hiervoor heE infobord in onà klubgebouw. SupporEers
zijn van harte welkom.
uaÉoopetttle : over de ,nakompeEÍlie" voor het kampioensschap is bekend geworden daE
het tàCn zal gaan in toernooivOrm. Wanneer en waar er precies ge5peeld gaat worden is
op dit moment nog niet. bekend. Meer nieuws binnenkort op het.infobord. op LENS en
wèttichc nog via de voLgende LENsrevue a1s heE kan. Natuurlijk verwachten wij heel veel
supporEers óm ons D1 Ee sEeunen. Jongens heel veel succes!

NIEUWE ELFTA LL E N.rrr.>r, op maandag fs--Be-! en woensdag lz-rql oefenen we

vraE met nieuwe elftallen. we regelden de volgende wedstrijden:

Samenkomst LENS

\ 19.00 uur
L9:00 uur
18.30 uur

Í,ENS A
LENS B
GDÀ C

Gravenzande sv À
Gravenzande sv B
],ENS C

18.00 uur
18..00 uur
17 ,30 uur\

18.30 uur GDA D - LENS D/E L7.30 uur

we vervJachten dezelfde spelers als op I mei

À. Àkkabi, S. Essiad, I. eI Haddioui,
À Sen en c. Sprockel
S. À1aca, F. CiJnEje, M. Dijkgraaf, M

W. Leder, M. l,uÈke Schipholt, en D. v.

van c1 .I. Brit.Eijn, M. v.d. Heijden, P. Knorr, N. NiamaE en
4., Oosterveer
N. Àkkabi, A. Àzahnoun, K. Bouali, M. Essiad en H. Leder
R. v.d. ToI
R.l Groos .1:-.,'.-_ _i

T O II R N O O I. B IJ Z O N D E R H E D E N

,,cèlIingen:
A
\
3 R. Hendriks,

. v.d. Donk,
d. SEeen 

^

s

van C2
van C3
wan D2

van D2 :
van E1 i

,f. Descendre, J.. Drost.en, R. v.d. Sande en R. vergeer
alle spelers

I t I NEEM ÀILEMÀÀL irE ErGEN LENSBROEK,IE EN KOUSEN MEE I I I

Kan je nieÈ be1 dan af .bij Paut v.d.Steen (3970154)
)

I

ta
ele
ina

op
en
de

13 mei naar Iraakkwartier me
Spartaan '2,0. Ín poule 2 sP
pou lewedstri j den nog kruisf

1s EegensEanders r SV. Ommoord, Laakkwart.ier
n : HMSH, zwB; DUNO en'Laakkvrartier C2. Na
les en finalewédstril den. ' 'o:

en
at

Einde : 16.15 uur.

';uàrcnsnevut',-9-



op 13 mei naar Pc.ZoeEermeer met a1s !egensÈan99!".i !S_Ot -BTC, ÀRC en'
FÓ zoeÈermeer. Einde : 1?.'30 uur. VERVOER Is ESBT NODIG l1l

op ri *"i ook naar Fc.zoetermeer mei ats tegen'sEanders : Dso,
en Fc.Zoegermeer C4 en C5. Einde : 1?.30 uur- ITERVOER IS ECIIT

Oranjeplein
NODIG I I I'

op 13 mei naar GDA met a1s tegensEanders
cDA en schipluiden. Einde t 13.15 uur.

: vitedse DelfE, Gravenzande vu.

LENS D2 op 13 mej. naar GDÀ met a1s tegensÈanders
Einde : 13.15 uur.

HBS, DEES, GDA CN DClfC.

TENS C3

LENS C4

!EN§._DIL

IENS D3 1
ie

1
ie

op
DT

op
DT

op

3 mei heE LENSEoernooi meÈ als tegenst.anders :Tonegido.: RCL en SEV.
wedstrijden van 2 x 20 minuten. Einde : 15.30 uur. ,;

3 mei heE r,ENsEoernooj. met als Eegenstanders : Tonegido, RCL en SEv:
wedstrijden van 2 x 20 mióuten. Einde : 15.30 uur.

IENS D4

IENS E1 13 mei naar RCIr meE als tegensEandersi :

s, Einde : 14.15 uur.
BSC'58, DOSR, RCL en Rijnsburgse

I,ENS E2 op 13 mei naar RCL meE a1s tegensEanders : BSC'68, DOSR, RCIr en Rijnsburgse
Boys. Einde : 14.15 uur. ., ;
op 13 mei heE lJENstoernooi meE a1s tegensEanders : Tonegido, RCL en VCS. Í

Einde : 17.00 uur.

LENS E4 op 13 mei heE LENSEoernooi met als Eegenstanders
Einde r 1?.00 uur.

Tonegido, RCI, en VCS.

I,ENS E5 13 mei het. IENSEoernooi met aIs tegensEandérs
Einde : 13 .00 uur.

Tonegido, RCL en LENS E6.

I,ENS E6 13 mei heE. LENstoernooi meE als Éegenscanders i Tonegido, RCL en LENS E5.
Einde : 13.00 uur.

LENS E7 13 mei het LENSEoernooi. meE a1s tegensEanders : Tonegido, RCL en LENS E8.
Einde : 13.00 uur.

IJENS E8 13 mei heE LENSEoernooi meL als EegensEanders : Tonegido. RCL en LENS E7r-'
Einde : 13.00 uur.

E!!§-EL op 13 mei naar RCL met als tegensEanders
Einde : 14.l-5 uur.

Doco8, Leiden, RCIJ en OegsEgeesE.

I,ENS F2 op
Bi

13 mei naar RCl, meE als Eegenstanders
nde : 14.15 uur.

{::c
Docos, Leíden,RCÍ, en Wassenaar

-!(..t-.

].ENS ?3 op 13 mei naar viEesse Delft met als Eegensuanders : viE.Delft, Alexandr,Í
FC. zoet.ermeer en Rijnsburgse Boys. Einde : 12.15 uur.

13 mei naar viEesse Delft. met als EegènsEanders : viE.Delft, Rijswijk,
FC. ZoeEermeer en Rijnsburgse Boys. Einde ! 12.15 uur.

13 mei naar viEesse DelfE met ale tegenstanders : vitesse DeIfE, ni j nbu-rg
Boys, LaakkwaiEier, Àlexandria en Fc.zoeEermeer. Einde : 12.15 uur.

ROUTEBESCHRIJVING NAAR RCL'

LENS F4

I,ENS F5

Boy

LENS E3

-' volg de groEe weg Den Haàg richEing lmsterdam tot de afslag Hoogma'6s/:i'
Leidèrdorp. (links zie je een ÀC-restaurant)

- ga bij deÉe afslag de groEe v.reg af.en 4eem bil..de verkeerslichten xichti
LeiderdorP.

- bij de volgende verkeerótichten linkgaf weer de Íichting Leiderdorp
aanhouden langs heE. Ac-resEaurant.

- bij de volgenóe vèrkeerslichten ,echt.saf en btj de volgende verkeersLich
weér rechtÉaf. .Blijf nu rechtdoor rijden tot aan het einde van de vreg. D

rechts 'àanhouden dé brug ovèr. '- I '

De velden van RC], zie je dan vanzelf liggen.
.it : '--

SCHOOLVOETBAL OP LENS >>>>>> op woensdagmiddag 17 mei is el een scnoolvàètba1j
Eoernooi op LENS, De trainingen van de.jeugd gaan echteÍ normaaf door. We Lrainen
wààrsctri3niiik op de welden wan Spoorvrijk. Gewoon komen dus en omkleden in gebouw 2.
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LENS cl oPREls >>>>>> op zondag 30 aprir verrrok cl naar Bergièi. Enker_e ouderskonden hun kind niet missen. en bestoten al'nog om ook die richting uiÈ te gaan. Het zouinimers_mooi 
. 
weer wordeí in ner 

""iàèn. u".ó"ËË i.r"a *u"..De reis verliep voorspoedig maar in íà"ó"i"" aangekomen breek de j eugdherbergideaal' maar he. weer heel .siechtl r" à"-."su;""., i., a"-btrbu., ,urd àè Ë.r"te tuge.,_,§fander Eoch vrij eenvoudig verstagen. s"Àí-"... valkenburg gegaan om E.e eEen en voorwat verrier' op màandag eerst. op heE. HooFDpLETN (voetbalveld) van Tongeren wat. gespeeld
:iJ:ï:,7ii:r:ia MaasElichr weèr af ce reizen naar heE ro",,,ooi. óp--ËJc p,og.r**u-

: Deze wer'd 1n schitterend weer ger,ronnen na het. bet.eÍ nemen van de penarEies. snelweer' naax MaagLricht oedaan.voor te eEen en weer voor waE verÈier. op dinsdag nàa ae ,reisleiding een aagie-niai a"-ara"i"à"-ï";";;;:
-.-, lul moole tochE, een kano/kayakt.ocht over het wilde waterlvan dà ourttre vàn èendikke drie uur meL daarin heu.se *aie.rat iet j ei- en stroomversne r l ingen om wervolgeís....Eerug Ee gadn over heE raceciicuit. van FranÉo.ahu*p" naar Tongeren om weer Ee voeEbal.-len' Dat werd een kreihe nederraag. oaarnà *ààr- *""r naar varkenburgh voor ..r.. coed

'- op woensdag naar Bobbejaanland. Dat was wederom zeer goed geslaagd. Kortom eenperfecte ErÍp. om 2o.oo uur.vÍaren we Lerug op IrENs en zagen we nós 
".i-Dr vrinnen van 'vitesse DelfE. Keuriq boys !! Moe maar zeér iroldaan. vertrokkén de c1-spelers richtinghuis waarbij niemànd vergat de reisleiding te-U.Oa.,t .n. Of t.oèh ?????

PÀUL van den STEEN j i. ' .i. ' 
.'-,,

UIT-enVERSLAGEN

UITSLAGEN
3,6enBnéi

rJENs D1 * . - vÍu. orlr'r-if--
Verburch F4 - LENS F5. LENS À ** - GDÀ' rJENS C1 - DHC Ct-

4-
0-
4-
1. -

4P"

9
2-

. * - IrENS Dt speelt na-competitie ,** = nieuw te vormen team seizoen !995/96

(ERSLAGEN

9n 'ToD ftraaIf ,

rlik op een zelfs voor
' week. Daar gaan we.
\cht een prachtige

zijn), Farid en wesley. , ' ..i .:
Op een doorweekÈ en zwaar bemodderd veldrolde CI een matige Cegenstander I inet ,9.4
op. OmdaE we in België waren zaEen we met_
een in de finale van het toernocii. Eerst.
moest.en wè nog naar'Valkenburg, en.naar
heE hoofdveld van Tongefeí, en naar Maas._stricht, waarna we de finale r,ronnen;i na'-,
sErafschoppen.
Snel in de auto,s om in culpen in het.
Swgmbad de dorpsmeisjes enige onvergere-
Iijke .mogrenten te bezorgen. Eten in Maas-tricht,-waar Mick een prima contacE op_
bour,rde met Ewee Maasstrichtse schonen(meerza! ik niet verklappèh) .'Dinsdag en woensdag weiden prachEige da-

-,"9
iL_

.$
\ de,2-0 keek alles
'fi jk in her rond,

snel achÈer een
doeLpunten van
n Henk de Zeeuw
ens. uit.einde- i

veld van zes' 'rdag 30 april;' ?leiders

..:a!'

) ,.,.

r, maar
met
.n be-'rbérg

mid-

neE
ue'

-oÍr j a,
groot. kan

gen,. meE Èal1oze top-twaalf momenÈen. In
de Ardénnen voeren we.in,kajaks de rivier
de OurEhe af. Draaikolken eri sEroomver-
snellingen, krokodillen en wat.erva1len,
omgeslagen booujéó eí.boÈsiígen zorgden
voor een perfekt avonEuur.
Na nog even het. facecircuit. van Franchor_
champs geEest te Éebben speelden we nóg
een vriendschappel ij ke wedstrijd, waarna

'do LENSREVUE - 11 -
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ue nogmaals naar Valkenburg vertrokken'
voor éen wilde nachE. Moe, maar voldaan
vertÍok de LENs-karavaan woensdag ult Ton-
creren.
Éà ging.tt nog een dag naar Bobbejaanland'
waai rieetc dàt paul (grote Paul) en Fred
het bèsE op de foto's in de wildwaEerbaan
sEonden. Logisch als je zo knap
benE I

zaterdaq 06 mei bereikEe c1 de finale van
net rnasÉ-tàernooi, waarin Laakkwartier
oeflaEEeerd met 6-0 won. Een EroEse aan-
íoerder sEond meE de beker tussen ook a1

blije én trotse gastjes, die een fantasti-
schó week,achter de rug hadden '
rk wil Pail vd steen en lrack vd Heijden
bedanken, wanc ook dankzíj hun geweldige
inzeE werd heE een supeÍ-week. Toch moeE

het grooEsÈe compliment naar de spelers'
die lo uicstekend mèE elkaar om gingen,
dàÉ oox wij wier dagen 'uiE' zijn geweest,
in een heerlijke onEspannen en gezellige
sfeer. BedankE jongens l! l!

FRED GRENS

zwaluwaptou.rnool r,ENS D2 " ' ; 
'' 

"

,ro.,deià het was prachEig weèr op deze '
feeiiAag (bevrijdingsdag). Helaas was 

- 
heE

voor iuÍ:-ie waÈ Eè warm wanc wat. ju]lie nu
Iieten zien was nieE het kunnen van vorige
week. De eersÈe wedstrijd tegen JÀC ' Hets

begin a1 kansen krijgen die helaas niec
weiden-benut. .rÀC krijgE blj de eersÈe
uitval .een kans en BOEM 1-0- HeE ging t'oen
helemaal mis. Er vrerd nieE (voLdoende)
over geipèeld waE in de laaEsEe minuut 2-0
voor JAc- opleverde. ,Jammer. De Eweede wed-
srrijd tegèn BMT. Bij deze wedstrijd had-
den jullíó te maken meE een blessuregolf
waar BMT van profiEeerde door te winnen
met maar liefÈE 6-1. De laaEsEe uedsErijd
Eegen Dwo. Ook deze.wedstrijd ging door te
veel gepraat (en dan zeg ik heE nog net-
jes) vertoren meE 4-0. De trainer, ouders
én d.g inmiddets bekenale verslaggever heb-
ben 

'er dus een ervaring bij. Namelijk dat
finale in heE zwaluwentournooi anders is
dan de voorwedsErij den.' Laat bij de vol-
gende Eournooien het mondje.posiE'ief klin-
ien zodat jullie kunnen laten zien waar -

LENS D2 voor sEaat.

., '., organiseert oP,

èn versctrii met gi's-,Jongens, jongens wat. e
' 't"rén. omalaE PieE waE laEer zou komen

'heeft hij mij gevraagd jullie de eerste
-wedstrijA bij Ee st.aan: rn de kleedkamer
werd er heE èén.en ander door genomen waE
'er bij heE zwaluwenEournooi óis ging en

àat iÉ ait niet. wou hebben aI was heÈ al-
leen maar om Piet een goede sEarE te geven

' Èij n"t. begin van diÈ Eournooi ' DiE werd
' à.ó-irrriÉ zeer.goed opgepakt eh de wed-

suriià tegen D[lo werd dan ook verdiend meE

ilo ó"*oni".,. PieE was inmiddels gear.ri-,
,reerà 

"a, 
nam heÈ weer over. De E!'eede wed-

sErijd glng t.egen.s,JC en ook deze werd- 
-

g"*oinen ríàt'z-0. Dan nog de laaÈ§Ee wed-

ót.ijd t.g"n Quick. Í'Iat er gebeuÍde wisE
ik nier. Jullie kwamen al snel achter met- 1-0. Dit was voor julIie heE Eeken om er
wat meer gas bij uà geven en al snel sEohd

à;-";;à óàii::.- (r-ii ' ,:u:.rie sinsen soèd
door er nà zo ,in (einde eersEe helfE) - "

sEond het dan 4-L in jullie toordeel ' De

Eweede helft lieten jul1ie ons (trainer,
, supporters en verslaggever) helemaal in de
'airgst zitten. Quick kwam Eerug toE 4-3'
celukkig kregen jullie-de wedstrijd weer
onder conErol,e en liepen uiE naar 7-4' Ín
de laatste minuut werd het:nog ?-5' omdat
diL een gecombineerde tournooi was met,de
c2 was heE afhankelijk wat zij hadden ge-
daan. ook zij hadden 3 punÈen gehaald en
was IrENS D2 / C2 de vJinnaar van het eigen

, Eournooi. KlÀSsE mannen. ,Iullie hebben al
lemaal zeer goed gevoetbald en ik wens

.iullie veel succes meE de verdere Í"ed-
ót.ijd.r, en Eournooien die ju1lie nog E

gaan hebben . 
.!

LENg -touraootD2

I

I
,, )(

t :; " l: rt';.' " i
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1giÍe*rr
fi :l ïrt1

.lrí. e,r.
iP,

26,mei 1995
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E,: tscw , ir-'

een keepersdag vooÍ ens'en m.e-rsJ ë S ':t -."
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Í^Iie o wie is bereid om hun diensEje voor een keert.je over Ee nemen ?

u wilt heLpen ? Neem dan even kontakE op met Inge van den Berg.

W I E- O - W I E rrrr» helpt de barmedewerkers in de mei-maand ?

ne ciia van de Eournooien breekt weer aan en veel vasEe barmedewer-
kers wilten dan graag met hun kind mee naar deze Eournooien.

PASFOTO'S INLEVEREN >>>>>> de onderst.aande sperers hebben voor
volgend seizoen een nieuw kompeE ic iekaarEj e nodig. zonder geldig
kaarEje mag je nieE spelen. we vragen deze spelers dan ook om a.s.
zaterdag een pasfoEo met naam achEer op in te leveren op LENS : .

-lor

I,ENS B :

LENS C

À1 :
B2t

C3:

van C2
van c3
van D2

van B1 ':

van C1 r

R. Niamat,

F. Gasmi,

K. Ruward
A.eI Haddioui, F. eI Haddioui
en D. van Zuthem
P. Dahoe, F. eI. Masoudi
R. de Roode

A. lrkkabi
À Sen en
S. ÀIaca,
W. l,eder,

F. Fuik
R. de Klerck, S. oufrighe

GokguI
spiessens
Gokgu 1

17.30 uur

D2l.
D3:

D4:
E7t

o
R
o

LENS Dl HEEFT HET DRUK ,rrrr> D-ééu cuP : als Í,ENs D1 op 9 mei gewonnen heeft van
DSO dan wachE. op dinsdag 16 mei de halve finale. Í'laar en tegen wie was op heE moment
van schrijven nog nieE bekend. Zie hiervoor het infobord in ons klubgebouw. SupporEers
ziJn van harE.e welkom.
NacoÍll)etj,tle : over de "nakompeEiEie" voor heE kampioensschap is bekend geworden dat
het. Èoch zal gaan in toernooivorm. Wanneer en waar er precies gespeeld gaat worden is
op diE moment nog niet bekend. Meer nieuws binnenkorE op het infobord op LENS en
eellichE nog via de volgende IJENSrevue als het. kan. NaEuurlijk verwachten wij heel veel
supporters om ons D1 te sEeunen, ,fongens heel veel succes!

NIEUWE ELFTALLEN>TTT» op maandag 15--Eg! en woensdag !Z-!gt oefenen vre

wat met. nieuwe eIft.aI1en. we regelden de volgende wedst.rijden:

SamenkomsE LENS

L5 Eel 19
L9
18

00
00
30

uur
uur
uur

I,ENS À
IJENS B
GDA C

Gravenzande sv A
Gravenzande sv B
IJENS C

uur
uur
uur

18.00
18.00
17.30

,
17 ueL : . l-8.30 uur GDA D - LENS D/E

opst.ellingen : '

LENS A : we verwachten dezelfde spelers aIs op I mei

c
C.

F.
M.

. Essiad, 1. e1 Haddioui, R. Hendriks,
Sprockel
CijnEje, M. Dijkgraaf, M. v.d. Donk,
IJuEke Schipholt en D. v.d. Steen ,

van CI J, Brit.Eijn, M. v.d. Heijden, P. I(norr, N. NÍamaE en
À. Oosterveer
N. Akkabi, À. Àzahnoun, K. Bouali, M. Essiad en, H. Leder
R. v. d. Tol
R.r Groos .r; - ( ';

'J. Descendre, iI. Drosten, R. v.d
aIle spelers

Sande en R. Vergeer

I ! ! NEEM ÀIJIJEIIÀÀ! I'E EIGEN TENSBROEKJE EN KOI'SEN MEE t I t
. Kan je nieÈ bet dan af .bij Paul v.d.Steen (3970154)

T O U R N O O I - B IJ Z O N D E R H E D E N

LENS D/E .: van D2
van E1

)I

op 13 mei naar Laakkvrartier met. als t.egensEandeïs : Sv.ommoord, LaakkwarEier
en Spartaan '20. 7Ít poule 2 spelen : I{MSH,ZWB,DIINO en Laakkv'rartier C2. Na
àe pàulewedst.ri j den irog kruisfinales en f inaleweds Erij den. - .' '
Einde : 15,15 uur.

r. LENS C1

' - lde LENSREVUE' ,- I -



1ENS C3

LENS C4

LENS Dl

LENS E3

],ENS D2 HBS, DEBS. GDA EN DEIft,.

I,ENS D3 op 13 mei het IJENSEoernooí met als tègenstanders 
- 

: Tonegido; RCL en SEv'
D;ie wedstrijden van 2 x 20 minuten. Einde : 15.30 uur.

LENS D4 op
Dr

13 mei heE LENSEoernooi met als EegensEanders : Tonegido, RCL'en SEV'
ie wedstrijden van 2 x 20 minuEen. Einde : 15'30 uur.

!ES.-E1 : op 13 mei naar RCt meE als EegensLanders
Boys. Einde : 14.15 uur.

BSC'68, DOSR, RCL en Rijnsburgse

IjENS E2 op 13 mei naar RCÍ, met als Eegenstanders : BSC'68, DOSR, RCIJ en Rijnsburgse
Boys. Einde : 14.15 uur. ; * -.

op 13 mei het T,ENSEoernooi meE als Eegenstanders : Tonegido, RCL en vCS'
Einde : 17. oo uur.

LENS E4 op 13 mei het LENSEoernooi met. als Eegenstanders : Tonegido, RCl, en vCS'
Einde : 17.00 uur.

13 mei heE lENsÈoernooi met als EegènsEanders : Tonegido, RcL en Í'ENS E6'
Einde : 13 .00 uur.

13 mei hef. LBNSEoernooi meE aIs EegensEanders i tonegido, RCi, en LENS E5'
Einde : 13.00 uur.

I,ENS E5

LENS E6

I,ENS E7 13 mei het LENSEoernooi. meE als Èegenstanders : Tonegido, RCL en IrENS E8'-
Einde : 13.00 uur.

13 mei heE LENSEoernooi meE al-s Eegenstanders : Tonegido. RCL en LENS E7'-
Einde : 13.00 uur.

IJENS E8

!EN§--EL : op 13 mei naar RCL met als ËegensEanders : DocoB, leiden,Rcl en Oegsfgees!'

],ENS F2

Einde : 14.15 uur.

op 13 mei naar RCL meE a16 EegensEanders : Docos, Leiden,RCL en Wassenaai '-...---
Binde : 14.15 uur.

op 13 mei naar vitesse Delft meE a1s EegensEanders : vit.DeLft, Alexandr.ia,
Fè. zoeEermeer en Rijnsburgse Boys. Einde : 12.15 uur.],ENS 

,F3

LENS F4 13 mei naar ViÈesse DelfE. met als Eegènstanders : viE.Delft, Rijswijk,
FC. zoetermeer en Rijnsburgse Boys- Einde : 12.15 uur.

!EN§_e5. viEesse DeIfE, RljrÈurgse
Einde : 12.15 uur.

oD 13 mei naar Fc.ZoeEermeer met als tegensEanders' : DSO, BTC, ÀRC en'
Fè Zoetermeer. Einde : 1?.'30 uur- VERVOER rs ECET NODIG lll

op 13 mei ook naaÍ Fc.zoetermeer meE als tegenstanders , !99t 9!3lf-eP]9i"
è-r, fó.zoete.*eer C4 en C5. Einde : 17-30 uur. VERVOER IS ECHI NODIG llt,'

oD 13 mei naar GDÀ met als tegenstanders : ViEesBe Delft, Gravenzande w'
G'DÀ en Schiptuiden. Binde : 13.15 uur.

op 13 mei naar GDA met als Eegenstanders
Binde : 13.15 uur.

13 mei naar vitesse Delft meE ala EegensÈanders :

Boys, taakkwarEier, Àlexandria en Fc.zoeÈermeer.

ROUTEBESCHRIJVING NAAR RCL'

volg de groEe weg Den Haàg richEing Àmst,erdam Eot de afstag Hoogmade,/
r,eióèrdoip. (Iinks zie je een Ac-resEauranc)
gà bij.d.;" afstag de giote weg af .en neem b-ij,de werkeerslichten richting
Leiderdorp.
bij de volgende verkeer§lichEen linksaf weeÍ de richt.ing Leiderdorp
aanhouden }angs heE ÀC- resÈauranE .

lii ae .,rolqenóe wèrkeerslichten rechtsaf en bij de volgende verkeerslichEen
weér rechtËaf. Blijf nu rechEdoor rijden tot aan het einde van de weg' Daar
rechts aanhouden dé brug over. ' : r

De velden van RCt zie je dan vanzelf liggen.

SCHOOLVOETBAL OP LENS >>>>>> op woensdagmiddag 17 mei is et' een schoolvoetbal-
toernooi op tENs. De Erainingen van de jeugd gaan echter normaal door. IlJe trainen

"ààiióÀil"ii:t 
op de velden ían spoorwijk. Gewoon komen dus en omkleden in gebouw 2.
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LENS Cl OP REIS >>>>>> op zoíilag 30 dpiil vertrok cl naar Belgié:. Enkele ouders.
konden hun kind niet missen en besloEen alsnog om ook die richting uit Ee gaan. Het zou
immers mooi. weer worderí in heE zuiden. vergeel het maar.

De reis v'erliep voorspoedig maar in iongeren aangekomen bleek de jeugdherberg,
ideaal maar het weer heet slecht.. rn de regen en in de blubber werd de eersEe t.egen-'
sEandèr t.och vrij eenvoudig versragen. snel naar valkenburg gegaan om te eten en voor
wat. vertier. Op maandag eerst op heE. HOOFDPLEIN (voetbalveld) van Tongeren v{aE géspeeld
om vervolgens via MaasErichE r.reer af Ee reizen naar heE toernooi. op het programma
sEond de finale.j Deze werà tn ichitterend weer geÍronnen na heE. betér nemen van de penalties. snet
weer'naar uaaslricht gegaan.voor te eÈen en weer voor wat verEier. op di;;;;-h,à à;1-
reisleiding een dagje naar de ÀÍdennen in petto. r'.-l

. Een moole tocht, een kano/kayaktocht over het witde water van de ourÉhe vàri een
dikke drie uur meE daarin heuse wat.ervalletjes en s Eroomversnel lingèn om vervolgeàs.*
t.erug Èe gaan over heE racecircuit. van Franàorchamps naar Tongeren om weer Ee voetbal-len. DaE werd een kleihe nederlaag. Daarna maar weer naar valkenburgh voor ...'.. Goéd

Op woensdag naar BobbejaanLand. DaE wag wederom zeer goeó geslaagd. KorCom een
perfecEe trip. Om 20.00 uur waren we Eerug op LENS en zagen we nog neE DL winnen van'
Vitesse DelfÈ. Keurig boys !! Moe maar zeer voldaan vertrokkdn de Cl-spelers richt.ing
huis waarbij niemand vergat de reisleiding Èe bedanken. Of Eoch.????? 

i. .r
PÀUIJ vaí den STEEN l!r-

UIT-enVEBSLAGEN

UITSLA.GEN
3, 6 e I Eèt

I,ENS D1 *
Verburch F4
I,ENS A **
LENS C1

Vit . DEIIET D1
I,ENS F5
GDA
DHC C1

0
9
2

0
4
1

.* = LENS D1 speelÈ na-compeE.itie ,

= nieuv, Ee vormen team seizoen f995/g6

VERSLAGEN,}
C1 maakÈ z'n-é 'ToD T!raa1f'

'.)r.'Eeh eenmalig EerugbLik oi een zelfs voor
CI ,bpgrippen unieke week. Daar gaan we.
ZaE.erdag 29.april brachr een prachtige
oíerwinning'op RvC. Na de.2-o keek a1les
wag IJENS was trlomfanÈelijk in het rond,
cerwijl sommige RvC-ers siel achter een
boom vluchEte. PrachEige doeLpunten van
Víesley en Sedat maakEen van Henk de zeeuv,
een boos en nieEig hoopje mens. Uiteinde-
lijk'viierden we derde in.een veld van zes
rédelijk EoE sterk'e t.eams. Zondag 30 april
verErokken 13 spelers en 3 begeleiders
naar Bàlgiè:'.. , :.' '
Na in een we§resÈauranÈ acht.eloos, maar

zijn), Farid en wesley. ;. L.:'
Op een doorweékt eri zwaar bemodderd veld
xolde C1 een matige !ègensEander r ineE 9,4
op. OmdaE we in België waren zaEen we-meE-
een in de finafe van het toernoói. EersE
moesten wé 'nog naàr Valkenburg, en naar
het. hoofdveld van Tongeren, en naar Maas-
strich!, waarna we de finale wonnen,.. na'

Snel in de auEo's om in culpen íÍi heE. .
zwembad de dorpsmeisjes enige onvergeie-
tijke.momenten te bezorgen. Eten in Maas-
tricht,".waar Mick'een prima conEact op-
bouwde met twee Maasst.richEse schonen(meer
zal ik nier. verklappén).''Dinsdag en woensdag weiden prachEige da-
gen, meE talloze top-twaalf momenten. In
de Ardénnen voeren we in tkajaks de rivier
de OurEhe'af. Draaikotken ei sEroomver-
snellingen, krokodÍlIen en watervallen,
om!7eslagen booEjes en boÈsirigen zcirgden
voor een perfekt. avontuur..
Na nog even het taóecircuiE van Franchor-
champs get.est te hebben speelden vre nog
een vriendschappel ij ke wedsErijd, waarna

wel m

fraai
reikÈ
bevof
delde
GeIuk
een f
'groc
groot

eE. rode oorEjes, wat boekjes meE.
e dames doorgebladerd t.e hebben be-
en we Tongeren, waar de j eugdherberg
kt. werd door jongèren meE een gemid-
leeftijd van've€irEig jaar. -'kig hadden wij een aparEe vleugel met

raaie slaapzaal en een kamer voor de .

e jongens', in dic geval Mick(nou ja,
?), Marvin (hoe klein toch groot kan

'de LENSREVUE' - fl -



ere nogmaals naar Valkenburg vertrokken,
voor een vrilde nachE.. Moe, maar voldaan
vertrok de LENs-karavaan woensdag ulE Ton-
geren.
Àe gingen nog eeq dag naar Bobbejaanland,
waar bleek daE Paul (grote Paul) en Fred :
het best, op de foto's in de wildwaterbaan
stonden. Logisch a1s je zo knap
bent. I

zat.erdag 06 mei bereikEe c1 de finale van,
heE HMsH-toernool, waarin T,aakkwarEier
geflatteerd meE 6-0 t{ron. Een trotse aan-
voerdel stond meE de beker tussen ook al
blije en troEse gastjes, die een fantasti-
sche week.achEer de rug hadden.
Ik vril Pail vd SEeen en Jack vd Heijden
bedanken, wanÈ ook dankzij hun geweldige
inzet werd heE een super-r'reek. Toch moeE

het grootste compliment naar de spelers,
die zo uiestekend meE elkaar om gingen,
dàt oor wij vier dagen 'uiE' zijn geweest.,
in een heerlijke onEspannen en gezellige
sfeer. Bedanht jongens ltll

FRED GRENS

@1"' 
t ''

.ronsii ià het'was prachtià weèr op deze
feestdag (bevrijdingsdag). Helaas was heE
voór jullie wat Èe warm klanE wat ju1lie nu
lieten zien was nieÈ het kunnen van vorige
week. Dé eersÈe wed6trÍjd Eegen JAc. Het
begin al kansen krijgen die helaas niet
weid.en'benut, .rÀc krijgE blj de eerst.e
uitwal'.een kans en BOEM 1-0. Het. ging Eoen
helemaà1 mis. Er srerd nieE (voldoende)
over gespbeld wat in de laaEste minuut 2-0
voor JÀC opleverde. ,JaÍnmer. De tweede wed-
st.rijd tegen BMT. Bij deze wealsErijd had-
den jullie te maken met een blessuregolf
waar BMT van profiEeerde door Èe winnen
meE maar liefsE 6-1') De,laabsEe wedsErÍjd
Eégen DwO. Ook deze wedstrijd ging door te
veel gepraat (en dan zeg ik heE nog net-
jes) verloren meE 4-0. De trainer, ouders
èn d-e inmiddels bekende verslaggever heb-
ben er dus een ervaring bij- Namelijk dat
finale in het zwalusentournooi anders is
dan de voorwedstrij den., LaaE bij de vol-
gende Eournooien het. mondje Positief kli.n-
ien zodat jullie kunnen. laten zlen waar .

LENS D2 vQor sEaat.

organiseert op,

Jongens, jongens waÈ een veirschil met gis-
' .'Eeren. 

Omdat PieE wat. laEer zou komen
'heefE hij mij gevraagd juIlie de eerst.e
'eredstrijal bij ce sEaan. Ín de kleedkamer
'werd er het één.en ander door genomen !,aE

er bij het zwaluwenE ournooi mis ging en
daE ik diE niet wou hebben aI was heE aL-
leen maar om Piets een goede sEarE te geven
bii het. begin van dit Eournoói. DiE. werd

' door Jullié zëer goed opgepakÈ en de wed-
strijd tegen DI1IO ererd dan ook verdiend meE'1-o 

àewonnen. Plet was lnmiddels ge1lÍi-
veerd en nam heE $reer over. De twèede $,ed-
strijd ging Eegen -s,Jc en ook deze Írerd.
gewonnen "meE' 

2 - O . Dan nog de laaEste wed:
sErijd Eegen Quick. Wat er gebeurde wist.ik niet. iIullie kvramen aI snel achter met

' 1-0. DiE vras voor jullie het. teken om er
.reat meer gas bij Ee geven e! a1 síeI stond
de st.and gelijk (1-t). .ÍuIlie gingen goed
door er na 20 min (einde eerste helft) -.,
sEond heE dan 4-1 in jullie voordeel. De

t.weede helft lieten jullie ons (trainer,
, supporters en verslaggeveÍ) helemaal in de
angst ziEten. Quick kwam terug tot 4-3.
Gelukkig kregen juIlie:de wedstrijd weer
onder conErole en lieSieh uit naar 7-4. In
de laaEsEe minuuE werd het nog 7-5. omdaÈ
dit. een gecoÍÈineerde 'tourno.oi was met de
C2 was heL afhankelljk waE zij hadden ge-

. daan. Ook zij hadden 3 punten gehaald en
was ],ENS Dz / C2 de winnaar van heg eigen

, Eournooi. KIÀSSE mannen. ,Ju11le hebben aI-
lemaal- zeer goed gevoeEbald en ik wens

; jullie veel succea meE de verdere eJed-'strijden en tournooien dle jullie nog Ee-
gaan hebben.

Í.ENS - ooi D2 n :'- ,, ïï';. : .

HET OOG

EHS

26 mei 1995
' i.r.*. VV LENS te Den Haag

een keepersdag voor jongens en meisjes
Yan 6 tl,m 16j
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Het einde van het seizoen naderE en
dat. is, vergeleken bij het begin, een
lrereld van ierschil voor wat betreft
hàt enuhousiasme en energie van veel
mensen.

Men is heE zaE, is moe en verlangE
naar eens enkele weken rust zonder
voeEbal . Dat dit. Yerlangen, als het
éènmaal zover is, van kort.e duur is,
blijkt ieder jaar lreer en is een onom-
sEotelijk feit.
NieE iedereen heefE er lasE van; nee
ei .ijn altijd t,re1 "LENs-beesten" die
onverètoorbaar blijven doorgaan met
een Eomeloze inzeE.

veel moet. er nog gedaan worden en wei-
nig is de tijd aie men daarvoor heefE;
mei komt in Lijdnood. zaak is dus pri-
oriÈeiten stellen aan zaken die echE
moeten. De rest s,ordt vooruitgescho-
ven, wanE over enkele maanden is er
weer een voeEbalseizoen.

Dan ziE iedereen weer vol goede moed

en heeft ideeën te over; het borrelt
weer boven en men gaat weer meedenken,
dienE. plannen in en loopE vervolgens
weer rustig weg.

DaE dit. de Plannen waren die men heE
seizoen daarvoor ook aI had en er
nieEs mee gedaan heefE, beseffen wèi l
nigen en mén zit alweer snel in die
bekende cirkel.
Er lopen genoeg mensen rond (we hor
dat vàak langs de lijn) meE vaak gr
dioze Dlannen, die besE bruikbaar z
voor dè club. maar vaak is heE :

EEN WERELD VAN VERSCHIL
(de daad bij heE woord.....)

uw redakEie

en
an-
ijn

meedenken we1'..... meedoen nieE; daar
zit een wereld van verschil tussen'

Kom mensen, probeer (dit geldt zeker 
,

ook vooÍ onsl nu eens de daad bij het.
woord te woegen.
LENS zal er wel .bij varen'

:

)

:':.

1

75 joar

LENS

Aleernaer 6rfuat sokolsÍi[[t Totloltotlo

G. KGmp,ím6n

Tel.: (0'1740) 12002
P,F, &ons

flegEnte3iehsn 40

2582 Cll Den Heag

Tel-: (070) 3&l 64 18 'SmilS0BZAKtN r i,

0r Club van 100.:

J. Y.d. tubto Tel.: (070) 323 35 25S[X0 s.lrèladBal :

Ssniorm rord60

Senior€n r6!lYoethrl

W.llL Ko wonhovsD

Tel.: 10701 381 24 74

oveíig :-

J.M. v6n dcÍ Keij TeL: (023) 282705 .

A.H, d. Grool Íol.i 10701 $26 16 60

S,nioíen ZElsrd!0

J.C. HBír

Td.: (070) 387 08 8i

BABI(0I Bar Íomnirsis

mw l. vu der BerO

Tet: {0i0) 326 gg 74

JlIoj ioued!Ídrling
P.J,M, v.n der Sleln

Íd,: 10701 397 01 H

Evenamonl6n Kommi§io

vncoluto

rÉl8tlj
A.C.J. Milt.nbur0 (ielt.l.iiaotl

TeL (070) 321 32 85-

C.J. Ahino

IeL:10701 389 00 76

TRÀIIIIRS

P. 8os

IeL 10701 388 03 62

H. v[I| HcleÍrn

Ie[: l0i0) 8l 32 3l

sAMElrSrEl.LlNG BESIUUB

Vooaillsr:
J,G. ColDi

TeL 1070 304 10 74

tid
l1J.M. Heijnen

Tel,: t0i0) 348 l0 88

§4l!!!rÈi
P.t. Grrns

Iol.: 10701 383 64 18

tid :
P,J.M. van dsn Sloen

Tol.: (0701 307 01 [,{

ía Pennin mresl, : 20 Prnninomoosln :

t. Voeren

I.l.r {070) 36, 98,30
C,J, vrn deÍ Klei

ï61.: ll)tr48l l0l49

ÍOiIIBISUIIÉ BETATI G

Postbsit :33871'l

BAB0blnt:128924220

.ÍtIBEl .n K,UBGEg0Uw

Hengrlol..n 000 .

I.l.r {070) 380 13 14

. VANDEREDAKTIE
kver uw kopij v6ór maandag in :

- Retlaldiebrievénbu
- HengeJolaan 981 \

- fax : (070) 367 gS AZ (tot maandag 17'00 uur)

wijzigingm tot maandagaYond mogeluk !

. 
UTTER'STC iTII.BVERTERMI'N KOPTJ :

' 888trd88 20.00 uur itr het klubgeb0uw

'ds LENSREVUE'
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nieuws uit de bestuurskamer

VERANDERING oÍ BEEINDIGING van het LIDMAATSCHAP

Índien er leden zijn die aan het einde van het seizoen hun lidmaaEschap van onze
vereniging willen beéindigen, omdat ze sEoppen meE voetbal of naar een andere vereni-
ging gaan, dan dienen zij de ondersEaande regels in achE te nemen :

1. opzeggen kan uitsluitend SCHRIFTELIiIR geschieden bij het secretariaat
P.F. Grens, Regentesselaan 49, 2562 CN Den Haag.

opzeggen dient !e geschieden vooR 31 Eei 1995.

leden die naar een andere vereniging gaan, moecen bij hun nieuwe vereniging
een overschrij wingsformul iex halen en dat voor 31, mei 1995 inteveren bij :

W. Kouwenhoven of P. van den Steen.

onderÈekening zal aIleen geschieden aIs u aai.I uw financiëIe verplichtingen
hebt voldaan. (diE getdt ook voor boeE.es) en/of ontvangen sportspullen
heefE ingeleverd.

Op IíOENSDÀG 31 mei 1995 (de sluitingsdatum voor overschrij vingen) kan diE nog Eussen
20.00 en 22.00 uur op LENS. Daarna beslisE. NfET meer.

IndÍen u nieE votgens bovengtaande regels opzegt, blijft u in ons tedenbesEand en daÈ
van de KNVB gehandhaafd met als gevolg dat u CONTRIBIXrIEPLICHTIG bent ook voor heE
seizoen 1994 / 7995 .

ook komt heE voor dat leden hun "soort lidmaatschap" wiIlen wijzigen bv :

- nieE spelend wordt spelend v.v.
- sen. zat.erdag erordt. sen. zondag v.w.
- veldvoeEbal wordt zaalvoetbal v.v.

In dit soort gevallen ook voor 31 mei SCITRIFTELIiÍK een bericht aan het secretariaat.

iIEUGDITEDEN die bedanken aIs lid kunnen hier alles over lezen bij de ,.IEUGDRUBRÍEK. ,

HET BESTWR

2

3

4

TER NAGEDACHTENIS: GREET JANSSEN.VAN GEEMERT

Op 9 mei j.l. overleed in de leeftijd van 88 jaar mevtouw Margarctha Marie Janssen-van Geemert,
weduwe van ons te vroeg overleden lid Henk Janssen, lschoon)moeder van Jos en Ap Hoppen-
brouwers en oma van Henk Hoppenbrouwers en Sylvia Raeven.
Tante Greet, want zo kenden velen in de Lensfamitie haar, was onze oudste donatrice en is alttjd
actief bii het wel en wee van onze cluh betrokken gèweest. Zij was een vrolijke, vitale en gezellige
vrouw, modern denkend, een gangmaakster ook, aan wie tot een jaar geleden het oudeÍ woÍden
ogenschijnlijk voorbij leek te gaan.
Helaas kwam hier een einde aan. Jos, Ap, Henk en Sylvia jullie vooral zullen haar aanwe2igheid
missen. Dat zoveel Lensers en oud-Lensers van haar afscheid kwamen nemen en jullie tot stedit
wilden zijn, geeft aan welke plaats zij in ieders hart innam en zal innemen.

Moge zi rusten in vrede.

BESTUUR

2 - 'ae rcasaevur'



: ,. . - In Memorlo"m Greet Jansscn - "-< J,. 1 f::;"
:- ,_ , 01.9.:!*,1:1..k zii.uít het aardse lou heaqegaot. Vetcn uit hoar kring, tanaronder haai ei§en ectrtgenodí

latkt,lyeft zii'in de looq 4e1,[raylacr.hanlaatrtc rustptaars begeleid. En nu 
-- 

BE jaa.r oud - vertàgae zji;,àr noat
hen. Adn dat verhngen is voldaan. Maar anderen wllen nu haar nissen: Marya en Wi4 we icht fiuer nog Jos e Ap, .

Maar evéneens de kleir*inderq, Vlij wmsen hun sterlde toe!
Manr ook wii, LENsers, witzn haa, missm, we|ens haar touw aan de cfub vott Hehí, oor àen vaih"' ' ' t'

allefieste spelers, Haar ab toeschouwster aantr$en was wrbtijdend an woral vreugdool door de tee liae r , .,

$lii helinnera ons.àan'haar actiiteit ab lid van de "IENS-T1NEELaW,, ite wlte !t4 amuserT( w!+gE
en'spet. oo!, vb ,ii ea van de danes die,bii oa dertig iaar bestaan eu eigar vlag wistat te Íobicerut.

Oin koh te gaan iedere ontmoeting was gael!í[, goed on te gede*en.

P.J.

laten we niet veruinen ook haar in ons gebed te geder*en,
Hecr, wees haar zjel genadig!

1

it

Aan het Bestuur en alle hommhsies

Denkt iedereen er.nog eyen aan om wat op pspiet oÍ
flop te z,etten v:öof de JONG-LENS+evorl' "':':" . 

- t:
.1rr.. . '-" "L. ,"'.

''r'Lr
Uw bijdrage il,ordt etg op prijsgestbld, dus NIETS
schtijven kan echt niet !

De stuitiirydan)m iooi de aanrtiierfng vai uw Èàpy is :
maandag 5 juni (20.00 uur).

de redaktie

)
JONG'.LENS 1

houdt ','

LENS JONG

-:Lri. i'l\l "l :'il

BAR NIEUWS
} . !,

-R rl

kont.aktpersonen :
algeaeen : fnge van der Berg & Àndré Krol

zaterdag : MarEine Vereecken - zondag : Inge van der Berg

BARROOSTER
zaterdag 20 mei

B A R R O O."S.T.E R .'r'_-' n.',. ; "'ï
' zondag 21 mei

CLubgebouw gesloténopenen
07.30 uur
10.00 uur

. Mart.ine
Inge en Rina
Henk en Jan
. n.n.b.sluiEen

oudarg 81. - E2 bijsprLng€n I
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' Vodr telefoonnummers: zi€ de coloÍo'ri-op 'pa'g. 1!S(eIí@ Senioren Kommissie
zlouDAGsENtoREN
UITSL,AGEN
dinàdag 16 nel 19 95

- RAVÀ 7

WEDSTRIJDPROGRAMMA

alvaienlh

],ENS

:

I n.n.b.

supporÍers komen natuurliik naar LENS 9p
dins 923 mei voor öö-,iièööïiiiö

(aanvang 19.00 uur)

LENS 1.- FC DEN HAAG 2

kontaktpersoon Senioron zondag : BIim Kouwenhoven - TeI : 070 - 39L 24 74

LANGS DE SPORTEN VAN DE ZM. LADDER

VonderYelde
'tVeentje . #r**r,r,

VERTITZERS

Zinkwert 27
2544 EC Den Hoag
Tel.: 070-36631i4
Fax:070-3675393

' Zoelermeer
Tel.:079-6102i3

UITSLAGEN
zatèrdag 13 Erel
DTJNO 2 ]JENS 2 2 4

woensdag 17 ael
I,ENS 2 VREDENBT'RCH 2 n.n.b

TOERNOOIPROGRA;MMA (onder voorbehoud) voor r,ENs 1/2 combinatie
20 mei . t R.V.C. cÀÀT NIET rrOOR t.v.E. terugtretkan van 5
25 mei ÀRCHIPEL/ORNÀS aanvang 10.30u.

deelnemende verenigingen Àrchipel/Ornas (za) - HPSV - LENS - RÀS
verzamelen op LENS 09.30 uur

ploegeE

- sv'35

S.v.p. bij verhindering t.ijdiq afbellen: B. v.d. NouLand, tel. 01718 - 34523

Vercndedng of heéindiging van het lidmaa8chap zie pagina 2 vai dere rc_vuel

SENIOREN ZAAL

-4- "'de urusnewr
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Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPEBSOON en
HooÍdleidet A/B/C jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397,01 .5

Edwin Kuik
telefoon 367.73.00

HooÍdleider

Hooídleider

Ruud Vereecken
teleÍoon 391 ,04.89
HaÍry ter Linden
telefoon 361 .61 .43

E-ieugd:

F-jeugd:HooÍdleider D-ieugd:

AíbellBn voor de wedstriiden:

zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond voor de wedstri.id, tussen 18.00 en 19.00 uur, bij de desbetref-

fende hooÍdleider. ln uiteÍste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366.13.14
(zaterdags vanaf 8.00 uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltijd)

AÍbellen tÍaininqen: + 45 minuton voor aanvang van de training, alleen op LENS, teleÍoon 366.1 3.1 4

Vraqen emen : bsl in eerste instantie de hoofdleider opl

WEDSTRIJDPROGRAMMA A.B-C-D-E CN F JEUGD

elftal dalun vànd leoenslandef veld/lerrein .K LENS

B1
B2
C1

c3
C4
D1
D2

;à
E4
E5
E6
E7
E8

2l me1
me l-

me r-
mei
mei
mei
mer
mei
mei
mei
mei
mei
mer
mer
mei
mer
me]-
mer
mei
mei
mei
mei

10.30
10.30

FLOREÀNT- tournoo i uit
FI,OREÀNT- t ournooi uit

. vR r,I
FIOREÀNT- Eournooi uit
VIT. DELFT- tournooi uit
vIT. DELFT- tournooi uit
SEv-Èouurnooi uit
sEv-tournooi uit
FLoREANT-t.ournooi uit
FLOREÀNT- t ournooi uit
DN{ES/MOEDERS tea$ thui s
FI,OREANT-EouTnooi uiE
FLOREÀNT-t.ournooi uit
SEv-tsouurnooi uit
r,ENS-Èournooi Ehuis
DHc-t.ournooi uiE
LENS-tournooi thuis
ZOETERMEER- t ournooi uit
ZOETERMEER- E,OuTNOOi
ZOETERMEER- EouTnooi
ZOETERMEER- Eournooi
ZOETERMEER- tournooi
ZOETERMEER- t.ournooi

.v
LÀK[,lA- Eournooi
ZOETERMEER- tournooi
LAKWÀ-tournooi
JÀC- tournooi
LÀKWÀ-Eournooi .
JÀC- Eournooi

zie routebeschr ij ving
zie rout.ebeschri jving

zie routebeschrijving
TanEhof - zuidlDeIfts
TanEhof- zuidlDe1fE.
Kaste Ienring/L' dam
Kas te lenring/1,' dam

zie rouEebeschri j ving
zie rouEebeschrij ving

v2..
zie routebeschri j ving
zie rouEebeschrij ving

Kas t.elenring,/L' dam

Bras serskade/De1ft

Rokkeveen,/z' meer
Rokkeveen,/z' meer
Rokkeveen/z' meer
Rokkeveen/z' meer
Rokkeveen/z' meer
Rokkeveen/z' meer

J. v. BeerssEraaE
Rokkeveen/z' meer
J. v. Beersstraat
Buurtweg/W'naar

J. v. Beersst.raat.
BuurEweg,/Íí' naar

09.00
09.00

(auEo)
(auEo)

auto

(auto)

(auto)

2r
20

25
25
20
20
23

20
,q
20
25
20
25
25

25
25
25

10.30
t2 .45
L2 .45
09.00
09.00
13.30
13.30
7'7 .45
09.00
09.00
09.00
11.00
10.00
11.00
14.00
r-4 . 00
09.00
09.00
14.00
09.00

09.00
11.30
11.30
08.00
08.00
12.00
12.00
r.7.00
07 .45
o7 .45
08.00
r0.30
09.00

(auto)
(auEo)
(auto)
(auEo)
(auÈo)
(auto)
(auto)

ó3
D4

uit
uiE.
uit
uit
uit
RIJ

uiE
ir.
ir.

07.45

.30

.30

.30

.30

(auEo)
(auto)
(auto)
(auto)
(aut.o)

aufo
auto

(auto)
(auto)
(auEo)
(auto)
(auEo)
(auEo)

E 1

10
t2
L2
o7
o7
t2

u
u
u
u
u

ir
ir.ir

Èà
F3
F4
F5

20 mei
25 mer-
20 mei
20 mei
20 mei
20 mei

11.00
14.00
11- 00
10.00
11,00
10.00

10.00
12.30
10.00
09.30
10.00
09.30

B IJ Z O N D E R H E D E N .,

- aanwezig van de jeugdkommissie op zaterdag 20 mei :

H. t.er Linden, P. v.d. SEeen en R. vereecken

- op 25 mei niet. aanwezig bel dan nu alvasE af bij je hoofdleider

- lees ondersEaande kopy eens ÀÀNDÀCIITIG door ! ! !
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opsEelling Eeams voor 20 mei als bekend me! uiLzondering van :

O I,ENS À1
O LENS B1

O I,ENS C1
O I,ENS C2

zonder
zonder
met
zonder
zonder
meE
zonder
met
zonder

0 r.ÉNs c3

O LENS D4

iI. Sandifort en IJ. Sendar
D. Djaelani, R. Hendriks
S. Es"siad en C. Sprockel
P. Knorr
K. Fontijn
À. Oosterveer (ook CL op 2r/5')
A. Drissi en R. de Roode
met spelers van C1 en,/of C4
S. Bonyanga en D. Unnu
(geschorst wegens niet. opkomen)
M. de Geus
R. v.d. Roest

F2
F3

ENS
ENS

OL
0L

zonder
zonder

AFGEKEURD OF NIET?? rrrr» de afkeuringen van toernooien worden nieE
doorgegeven via de 1v, De enige mogelijkheid om te weten of het doorgaaE is be11en naar
r.ENS: 070 - 3561314. Bel niet aI na een klein buitje op want echt toernooien worden
nieE zo snel afgekeurd. Ons advies is: Kom maar gewoon verzamelen op IENS.

S C H A D lt W P R O G R A M M A >>>>>> vanaf heden becekenE afgekeurd voor de meest.e
teams thuísblijven. SlechEs D1 blijft akE.ief bij afkeuring wij zij spelen nog na-
kompeEit.ie. De trainer maakt hier afspraken meE julIie over na de laaEsEe training.
Voor de overige teams geldE vanaf deze week dus :

B I.T ÀFKEI,RING THgISBLIiTVEN

BEDANKEN ALS JEUGDLID
M E I is de maand waarin spelers moeEen beslissen of ze nog een jaar doorgaan a1s
voeEballer bij I,ENS of nÍet. Vqij hopen natuurlijk van vrel, maar toch zijn er alEijd
spelers die besl-uiten te stoppen of die ergens anders willen gaan spelen.

De volgende regels zijn er :

SEop je met voetballen dan moet je diE vooR 31 mei 1995 PER BRIEF kenbaar-
maken bij PauI van den SEeen, Chopinstraat 103 - 2551. Sv Den Haag.

Doe je dit NIET dan blijf je auEomat.isch 1id van IENS. (mondeling opzeggen
is NIET voldoende ! I )

1

3 wil je bij een andere vereniging gaan spelen dan moet
een overschrij vingsformul ier haLen, deze inwulLen en
Paul van den SEeen. (ge1dE niet voor D-E-F klassers;
{zie f) en zich aanmelden blj een andere vereniging)

je
inI
2íj

bij die vereniging
everen bij
kunnen opzeggen

ondert.ekening za1 alleen geschieden a1s je aan je financiëIe verplichtingen
hebt voLdaan. (diL geldL ook voor boetes) en,/of ontvangen sportspullen hebt
inge leverd.

Di
On

t bovenstaande dient VOOR 31 mei 1995 geregeLd te zijn, ander ben je Ee 1aaE.
s advies is echEer :

BLIiIF IJEKKER VOETBÀÍ,IJEN BI', LENS en laat je vriendjes ook lid worden.

zijn er problemen ? Probeer deze dan eersE uiE te praten i.p.v. op de loop Ee gaan naar
een andere vereniging. De ,Jeugdkommissie is iedere maandagavond aanvJezig op ],ENS.

4

LET rtEÍ. : trainen en,/of spelen bi
je huidige vereniging (voor juIIi en andere vereniging mag ÀLLEEN meE toestemming van

ENS) . DiE is een regel van de KNVEI ! ! !
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PASFOTO'S INLEVEBEN >>>>>> de onderstaande spet'ers hebben vobr
vofgend seizoen een nieuw kompet it iekaarE j e nodig. Zonder geldigkaartje mag je nieE. spelen. wè vragen dezé speleis dan ook-om als.zaEerdag een pasfoE.o met naam achEer op in té leveren op LENS :

À1 : K. Ruward
82 t A.eI Haddioui, F.el Haddioui

en D. van Zuthem
C2 z P. Dahoe, F. e1 Masoudi

D3: S
D4: O

Oufrighe
Gokgul

E7 O. cokgul

I,ENS À1

I,ENS 81

TBNS CI

LENS C2

LENS C3

LENS C4

IJENS D1

LENS D2

LENS D3

I,ENS D4

].ENS E1

].ENS E2

I,ENS E3

TOURNOOI - BIJZONDERHEDEN

gaat op 21 mei naaï Floreant in Bqskoop. vervoer íE,echt nodÍg ! I De Eegen_
sEanders zijn: B1auw Zwart, Hekellngen, SCH en F1oreant. Eindé : 15.30 iur.
gaaE. ook op 21 mei naar FloreanE. Vervoèr Ls ook hier echt EodÍg I De
Eegenstanders zijn : Hekelingen, SCH, CKC en ook Floreant.. Eindé:16.30 uur.
gaaÈ op 21 mei naar Floreant in Boskoop. Vervoer ls geen probleeE ?? De
EegensEanders zijn : CKC, Docos, Floreant en Esto. Einde:-16.30 uur.

S??t 9p 20 mei naar ViÈesse Delft om te spelen tegen : ÀMVJ, Alexandria,Wilhelmus, Rijnsburgse Boys en Vitesse.De-Ift; Einàe: L2.45 uur.
gaat op 20 Eei ook naar Vitesse DeIfE en speelt daar tegen : ViÈesse Delft/
Zoetermeer, LaakkwarEier, ÀIexandria en Rijnsburgse Boyó. Einde. 17.4S uur.op 25 oei nog naar SEV om te lpe1en Èegen : SporÈIust,-SEV en Voorschoten.
Einde: 12.00 uur.

gaaE op 25 mei naar SEV en speel.t daar
wil}em II VÀC. Einde: 12.00 uur.

Eegen : Scheveningen, SEV en Graaf

gaat op 20 mei naar Floreant. in Boskoop. De
zwervers en Fl-oreant. Einde: 16.30 uur.

EegensEandexs zijn : oliveo,

gaaE ook op 20 mei naar Floreant. waar de tegensE.anders zijn : Zwervers,
Floreant. en Gravenzande SV. Einde: 16,30 uui-

gaaE op 20 mei ook naar f'loreanc en sp;elÈ tegen r Zwervers, Floreant enHekelingen. Einde: 12.00 uur.

gaaE op 20 Del naar Floreant in Boskoop. vervoer LE echt nodlg I !
TegensEanders zijn : Floreant, DWO en Hekelingen. Einde: 12.0ó uur.
Vervolgens op 25 nei naar SEv in Leidschendam. v€ryoer Ls weér nodig ll
De EegensEanders hier zijn : Voorschot.en, JAC en SEV. Bindei rZ.OO iur.

als tegendtanders : VCS, DSO, LaakkwarEier,
6 .00 uur .
naar DHC. Daar spelen jullie tegen', lOO,ZO,

Ityschiet.en is er ook. Einde: 16.15 uur.
nog het LENstoernooi maar dan als elftal .

;
1
)

op 20 Del het LENstoernooi me
Sparta en Feijenoord. Einde:
op 25 aei (dus geen 26 meÍ ! I
BVCB, DHC, IryS en Xerxes. Pena
op 27 en.28 mei waarschijnlijk
Meer nieuws volgeirde week.

op 20 iBeL het. IJENSEoernooi met a1s tdgenstanders
SparEa en Peijenoord. Einde: 16.00 uur.
op 25,neL naar Zoetermeer meE als t.egensLanders
en ZoeÈermeer. Einde: 17.00 uur.

op 25 mei naar zoeE.ermeer. DSVP, RKAW,
de t.egensEanders. Einde: 1,7.00 uur.

: vCS, DSO, " LaakkwarEier,

SV'35, DWO, Vredenburch

scheveningen en ook zoeEermeer zijn

LENS E4 ook op 25 mei naar ZoeEermeer met. als LegensEanders
denburch en Oranjeplein. Einde: 13.00 uur.

LENS E5 op 25 mei naar ZoeEermeer. DSO, ZoeEermeer,
komen ook. Einde: 12.30 uur.

DSO, ZoeEermeer, vre-

Vredenburch en Scheveningen

BMT, DSO, Honselersdij kLENS E6 ook op 25 mei naar Zoetermeer om te spelen tegen
en ZoeEermeer. Einde: 17.00 uur.

,de LENSREVUE, 7-



LENS E7

LENS Eg

LENS F1

LENS F2

LENS F3

LENS F4

heL wordE eentonig maar ook jullie'gaan opr25 inéi naar Zoet.errhe"r. 
tïdr.*,o"r,'

iE echt nodlg l! cespeelal wordE tegen : DSO, NooEdorp, RKAW en ZoeÈermeer.

is vrij. vlellicht kunnen jultie invallen bii anaere Eeams. DiE horen ju1lie
dan evenEueel wel.

op 20 nei naar Í,aakkwartier om t.e speten tegen,:
Laakkwartier. Einde: 16.00 uur.
op 25 Eel naar Zoet.ermeer met a1s Eegenstanders
Zoet.ermeer. Einde: 17.00 uur. '

DT]NO,

DSO,

TOGR,

Btrr,

Vredenburch en

Scheveningen en

op 20 mei naar Laakkwartier. D[NO,
ook. Einde: 15.00 uur. -

op 20 mei naar .TÀc om Ee spelen Eegen
Einde:. 16.00 uur:j Vervoer la nodig tt

Vreden-burch, Laakkwartier en ?OGR komen

ook op 20 mei naar Laakkwartier. De Èegenstanders
F3 en F4 en Vredenbuich. Einde: 16.00 uur.

Quick Boys, SV'35, KaÈerijk en JÀC.

zijn: DITNO, Laakkwart ier

LENS F5

Bij bovensEaande
zijn :

meE F3 op 20 mei naar ,JAC. \IERVOER tll Jutlie spelen t.egen
Katwijk,sv,35 .en JÀC. Einde: 16.00 uur.

, ROUTEBESCHRIJVING NAAR FLOREANT

Quick Boys,

Neem de groEe weg - Den Haag - Utrecht...Bij de afslag ',Bleiswijk,' de grot,e weg af,
onder de grot.e weg door en richting Bteiswijk. Daarna ,'Boskoop" Volgen -. over de
Hoogeveenselreg. voor Boskoop liggen rechÈs de velden van "Florreantn (naasE busonderne-
ming IZWN ).

maandag 22 ÍÍ'eí 17.OO uur onderling voeEbal op LENS
woensdag 24 mei 15.30 uur onderling voetbal op LENS

- 
LENS Dl GAAT GOED >>>.>>> een Èerugkerend verhaal maar daE mag ook we1. In de
kwarEfinale van de Deencup werd heE lastige DSO met 2-1 verslagen. fn de halve finale
is inmiddels gespeeld IJENS - HBS op 16 mei.

HeefE D1 gewonnen dan vo1gE. op 27 mei de finale op heE veld van DHC tegen de
winnaar van Velo - ADo.

Heeft D1 verloren van HBs dan volgt op maandag 29 mei à1tijd nog het toernooi met.
ÀD0 en DSO voor het kampioenschap van de D1-klasse. Dit Eoernooi wordt gehouden op heE
veld van de HVB aan de f.ïzerwerf.

Natuurlijk vererachEen wij heel veel supporÈers. Meer nieuws volgende week,

VOOR E-KIJÀSSERS

TRAINEN MET E- EN F-KLASSERS VAN VOLGEND SEIZOEN >>>>>> de koàende periode saan
wij nog Í^,aE trainen met de groepen vooi hee nieuwe seizoen. Gepland staan op diE
ogenbltk de ondersEaande Erainingen:

M
R
s
M

J
R
o
K

aktivit.eiEen verwacht.en we aIle E-klasseÍs van volgend seizoen en dat

Àbarqi, N. ÀÍnkhaou, À. Àncharad, D. Àrslan, S. eI Ayadi, R. ten Berge, S. Boua1i,
Brummefkamp, ,f. BruysEens, R. v. Bunderen, O. Cameron, R. Dayan, I. Dogan,
Durak, R. Duyndam, T. Endlich, N. Essiad, ,1.. de Graaf, T. crondsEra,
GueÍrero, T. Hassan, M. Hendriks, R. Kersten, Y. Ku], M. v.d. Lee,
v.d. Linden, D. ropes de BriEo, M. eI Mahi, J.Molenaar, R, Nandpersan,
Oosterveer, O. Oredein, ,J. RieEhoven, 'J. de Roode, M. Sarioglu, R. Soesilo,
UraI, À. v.d. veen,.À. veeren, Lf. versteeg, M. vissers, M. Vrouwenve lder,
lilalravens en R. de WiE .

VOOR F-KIÀSSERS :

- woensdag 24 mei 13.30 uur onderling voeEbal op IrENS

I4e verwachten alle F-klassers van volgend seizoen en daE zijn :
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>>> ,J 
' 
,".:

Aminin, R. v.d: Broek, E. Deane, M. Driessen, S. v. Gaelen, K. Hendriksen,
v.Herp, P. HoeE, ,J. lTansen, B.KeIogIu, K. Lefebre, ,J. Lopes de Briro, R. Nijhuis,
Oufrighe, N. Oukbih, A. Prahladsingh, R, RasEa, R. v.d. Roest, ,1. Roos,
Sahin, L. SE.raub, À. Thoha Machsun, B. Timimi, D. wil1e en I. Yon)ruI .

MochEen er vragen zijn of kan uw zoon ni.et. komen bel dan even af bij de hóofdleiders en
daE zijn:

M
R
A
T

- E-klasse Ruud vereecken t.elefoon:'- F-klasse Harry ter Irinden telefoon:
3910489
3616143

LANDELIJKE .U-OETBALDAG BIJ FEIJENOORD ,,u,>> op zaterdas 27 mei wordt in de
geheel'"gereno.ru"id. xutp in RoLterdam de landelijke voetbaldag g'ehouden. !,Iij hebben 22
wrijkaartjes in ons bezit. Liefhebbers van voeEbal kunnen deze afhalen bij paul
v.d.St.een als je EenminsEe zelf nie! hoefE Ee voetballen
Het programma. voor "deze dag in de KUIP is:

- L0,30 uur Nederlands kampioenschap B-junioren
( reijènoord 81 - À,JÀx 81- )

12.45 iuur Nederlands Elftal meisjes onder 15 - Duitsland
- 14.10 uur wedsErijd besEe keeper van Nederland

15.00 uur A.IÀX A1 - Ànderlecht À1
. - 17.00 uur Einde

NaasE het voetbal is er rond: heE sE.adion een groEe kermis me! §pet.Eerende attrak-
Eies,een voetbalcircu.+! en.ook.treden er bekende arE.iesten op. .Iedere liefhebber moet
wel zelf'voor zijn wervoer zorgen.

DE Il.EKENBO EQ >>r>r> helaas toch nog een keer deze rubriek in de lENSrevue. :' Lorenzo Sèndar wàn LÈNS Al, . looÈt. ,eer .óE zijn been in heE gips. De oude kwaaf is
coch weer Eerug en waE. erger is ..... torenzo mag nieL meer woetbalLen. St.erkt.e.

,lackie SandiforL, ook van À1, ziE ook aI weer even in de lappenmand, voeEballen
mag niet maar. gelukki'b'kan keepen geen kwaad en dat doeÈ hij dan óók soms.

Àbdragim DrissÍ. van LENS C3 heeft weer last van zijn spierz'iekEe en is zelfs
opgenomen in het tresEeinde ziekenhuis. Of hij binnenkort. weeÍ mag voetbalLen blijfÈ een
vraagt.eken. . .

.rongens, allemaal van harEe beterschap ! ! !

HET EIND lS lN ZICH f >r"', heE eind van het seizoen 1995/7996 komt inzicht.
De laatste- Eoernooien en nog enkele reisjes worden binnenkort afgevrerkE. De voorberei-
dingen voor hec níeuwe seizoen zijn alweer in volle gang. craag vragen wij een ieders
aandacht voor het volgende:

leden meE een kont.ribut ie - achters t and over dit sei-zoen:
zaEerdag op LENS. ' i

2) Er zijn nog sÈeeds deelnemers aan reisjes die nog niet de hele reissom
hebben betaald. Doe dit s.v.p. a.s. zaterdag op,LENS.

À1 enkele vreken vragen wij een aancal spelers om een pasfoEo. ToE op heden
zonder resultaat. zie kopy na het wedstri j dproEramma en lever zaEerdag die
foÈo in op IJENS.

4) ,Bedaàken als lid moet. schrift.elijk gebeuren. Zie hiervoor ook de kopy na
' heL raedslrij dprogramma.

s)
:"

De ,IONG. Í,ENS komt dit seizoen ook weer uit. ÀL1e leiders worden verzocht om
,.m. een sLukje in Le leveren. vorige week stonden de spelregels keurig
het. vakje van je team in de adminis EraE iekamer. NieE schrijven kan echt.
t hoor !!!

6) .leiders wan. de E- en F-Èeams die uitgespeeld zijn worden verzochE.. om
Ie onEvangen shirEs schoon en heel in Ee leveren op Í,ENS.

L) Er zljn nog sEeeds' - Betaal s.v.p. a.s.

z.g
Ln

De
a1

De teiders /Erainers van atle t.eams die kleding, tassen, waEerzak of waÈ dan
ook ontvangen hebben van LENS verzoeken wij om alles kompleet en heel na de
traaE.sEe akt.iviteit in te Leveren op ITENS.

7)

:de LENSREVITE' .- I -
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arle rrainersl; 1.ïJJï;
àifà Uaffe., oi- 1rUS Eerug Ee biengen zodag wij kunnen invengaÍiseren wat er
nieuw moet wordén gekochE.

ÀIs laatsEe vragen wij iedereen die sleutels in zijn beziE heeft om deàe in
te leveren bij Éau} t.d.steen. vele sloten worden in de zomerstop vervan-
gen. Trainingikascet worden aangepàst. t.lij kunnen de sleutelbo§sen dan in
orde maken vooÍ het nieuwe seizoen.

8)

q)

IJENS D1

UITSLAGEN
9 mel

D-één CUP
DSO D1 2 1

LENS A
LENS B
GDA C

VERSLAGEN

Texas DgB - r,ÈNS D2 (vr) 9 mei

Na de overwinningen in het IJENS-Èournooi
dan nu een avond rn,edstrijd tegen Texaà
DHB. Met. een eerste helfE waE nog redelijk
gelijk opging mede omdat er (Ee) weinig
werd overgespeeld werd er slechÈ 2x ge-
scoord waardoor het 2-0 sEond in het voor-
deel van LENS. De tweede helfE ging het
beter. Direcc-van af de aftrap richt.ing
doel van Texas DHB en de keeper kon voor
de 3e maal vissen. .Iullíe gingen goed door
waardoor de eindsEand 9-0 in julIie voor-
deel werd. Toch wil ik nog even de prach-
Eigé doelpunt.en van Niels (van buiEen de
zeitien meEer een boogbal) en Ral.mond (zag
daE de keeper Ee ver voor zijn goal stond
en een lob was het vervolg) en het goede
opEreden van Ricardo vermelden. NieE daE
dè rest onder deed, maar ook hier waren de
supDorEers heE meesE over te spreken.
.roiràens ik heb ook nog vernomen dat jullie
nicàrdo een complimenL in de kleedkamer
qaven. DÀT IS ECHTE SAÀMHORÍGHEID. Gewel-
àiq Aut jullie dit voor elkaar over heb-
ben. zacàrdag weer een tournooi bij GDÀ en
uiteraaÍd komL hier ook een verslag van.

LENS D2 btl hèt GDÀ-TournooL 13 mei

15 Eel

nieuwe e1fÈallen seizoen 95 /96

Gravenzande w
Gravenzande w
I,ENS C

Heren leider(s) JONG.LENS
houdt

LENS JONG
Denkt u et nog
even aan om
wat op PaPier
oÍÍlop te zetten
voot de IONG-
LENS+evue ?

Bedenk wel dat
NIETS schtiiven echt niet ksn,
want uw biidrage wotdt vooral
door de spelets ery oP ptiisgesteld..

De sluitingdalam voor de

aanlevefing van uw koPY is :
maandag 5 iuni (20.00 uur).

de rudaklie

t{edst.rijd tegen Delft. werd Nino al vlug
van het veld gesEuurd (de zelfde scheids)
waardoor juIlie met 10 man verder moesten.
Tot overmaat van ramp ging het nog regenen
(zeg maar gerusE sEorten) ook. Deze e,ed-
strijd ging verloren met 4-2 maar zo af en
toe zag je Eoch weer het (samen) spel wat
vertrouwd is. Omdat. Nino de rest van heE
Eournooi niet, meer inzetbaar l,,as moesten
jullie dan ook met 10 man aanEreden tegen
À.g.s. peze Ínaaktè er dankbaar gebruik (er
was geen organisatie meer) van en won dan
ook gemakkelijk meÈ 6-0. Dan de laaEsEe
wedstrijd Eegen D.E.E.S. Bij een negatieve
sEand van 2-0 en het stoppen van een pe-
nalEy (die drie keeï genomen moest worden)
was heÈ a1leen maai LENS !,rat de kansen
had. zoals zo ,raak moch! de bal nieE tegen
(voor ons de goede kant) heE neE komen.
DiE betekende daE LENS D2 op de laatste
plaats was gekomen en daE was voor HET ooc
wel even slikken. LaEen wij er meE z'n
alLen maar op hopen daL het weer voortaan
mee wil werken zodat er weer mooi voeEbal
gezien kan worden.

6-0
1-3
6-3

Het mooie weer is afgezakE en diE was Ee
merken aan jullie prestatie. Het best
voetballen jullie bij een temperaEuur van
20 graden. De eerste wedstrijd begon Eegen
qasÉheer GDA. HeE was een wedstrijd waar-
Ëii de eerste overEredingen (van GDA) niet
voór werd gefloten. ,rullie dacht.en dan wij
ook maar wat harder voetballen heE mag 

'

zeker van de scheidsrechEer. Bij de eerste
overtreding werd er echEer wel gefloten. 

-Dit brachÈ jullie uit. het spel waardoor de
Í{edsErijd verloren ging (2-0}. Bij de 2e

- 1O - 'ae Lwinevue'
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EEN COMPLIMENT
(en een applaus voor u zelf)

1920

tl

op deze pagina had deze week de dui-
zèndpoot moeten at.aani door omsÈandig--
heden echEer zien wij ons noodgedrron-
gen genoodzaakt dit nog even een week-
je uiE Ee steIlen. i - ri; , :.- -

Het. moet gezegd (of liever geschreven)
worden,' geacht.e lezers, u heeft u zelf
ruimschooEs overÈroffehr qiE. hadden
vlij echE nieE verwacht. ,r

Op onze oproep om de duizendpoot van
het. seizoen L994/95 Ee kiezen heefÈ u
namelijk massaal en spontaan gere-
ageerd.

SLapels meE voorsuellen voorzien van
een korEe motivatie bleven in de re-
dakt iebri evenbus va1len.

Het was niec meer bij te houden en het
kosÈt.e ons danook behoorlijk waE over-
uurtjes oà"alles door te nemen, te
sèlecteien om tot een uiÈeindelijke
keuze te komen.

celukkig zijn wij behoorlijk sE.ress-
bestendig en hadden een en ander aI

'- ingecalculeerd,

U voelt de bui nu aI hangen zeker ?

Want tt

DE BRIRI'ENBUS BIJEEF IJEEG

wànhopig heËben vrij keer o!"keer de
redaktiebrievenbus geopend .om r ue kij -
ken of er reakties waren en de moed
zonlt ons bijnà in de schoenen !

Bijna . , . . ., want gelukkig ]ag, er -op
maandagmiddag j,1. zeggen en schrijven

Alflamlon 3ekatari6at Seh sÍi!!t ToltoíLolro

0. KempEm!í

T.l.: {0l74gl 12802

P.F. Grens

Fr[rllo.3olr!n 40
2502 CI'l 0m Hrr!.
Tel.: (0701 383 E4 18

SEI(o sehoteiEst :

sPot'ls0RzÀt(tN

0. Chb v,n 100 :
J. v,d. Lubborlol.:1070 323 35 25 ..

- ?." i,!:,6 
". 

;r. ..-
overig :

J.M. lun dn Kle[ IBL: {0231 282785

A.H. d. GÍoot ToL (0701 325 15 50

Seniote0 roDdU

, 
- 

Seniorcn r$lvogtbsl

W.M. Kouwarhoven

I.l.r (070 3gl 24 74

Suiorrn ZatEd!!
J.C. Hlm

Tel.: (0701 387 88 8i

BABK0: Bsr Nollllrissià

mw l. v.n deÍ Bs.o

Tel.: (0i01 326 00 7l

Jl.lKo . ioutd.Ído[ig .
P.J.M- v![ íen SteEn

Tel.: (0701 397 0l 8t'

EvoIomsntaI l(otul_Esia

vlÉtltta

rédrhi. :

À.C.J, Mihrntur0 (iek.lorir[0
Tot: {0701 321 32 85

C.J. Alling

Tet: (0701 389 98 75

TBAIiJERS

F, 8os

Td: t070) 388 03 62

H. von HoleÍrn

IEL: {07S) 8l 32 3l

BESIUURSAMEIISTETTIl{G

Voonhtor i

J.G. Colp!

I.l- l0i0l 3s4 ls i4

tid :

lv.J.lr. Heiiner
- loL (0701 3,'18 10 88

Sgksterk :

P.t Gr.ns

Íd: 10701 383 54 18

l-id :

- \, ..; !i ! PJ.M- vrn doÍ Sloon ,,!lr . i r:
TeL 10701 307 0l 64

'1. P€nrinohselleÍ :

G.J. van d,r (hï
Io[:101740) 18149

2a Penninons.íír : _

t. volr€í
TeL {070} 38i SO 30

I(OIITBIBUIIE 8ETÀI.IIIG

Porl[rnl : 330711

RAB0brnl : 120tr24229

rEBRtlll on l(l.U0GEB0UllJ

Hsi0ilolrEi E00

T.l,: 10?01 3EE 13 14

VAN DE REDAKTIE
lever'uw kopij vffv rneqnflsg 20.00 uur in :
- Redaktiebrievenbus, klubgebouw
- Hengelotaan gEt,254É. GG Den Haag
- Fax : (070) 36fl 88 62 (tot maandag 17,fi1 uur)

voIfrENDE WDE, r y. r,N;CHTJNT' DE
, I,AATSTE LENS-RDW]E !

de JONG-LENSrevue Yolgt in juni
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9É
En heE is nu deze voordracht., daE heE voor ons nu zo moeilijk maakt, want moeEen wij
deze voordracht overnemen of moeLen wij zeggen : 222?l

"Waar doen weNee, we verklappen nog nietsr de vraag die ons deze week bezig houdt. is
goed aan !!??n.- Volgende week weet u meer !l
Voor de groep mensen die de moeite hebben genomen om Èe reageren
is daaïom is EEN COMPLIMENT (en een applaus voor u zelf) danook
zeer zeker op z'n plaat.s.

voor alle andere r,ENSers 2r2?r')) uw redaktie

nieuws uit de bestuurskamer
ffi

EERVOLLE UITNODIGING FRED SPA

Op donderdag 25 mei heefE Fred Spa meegespeeld in heE Haags KlwB-e1fÈa1 op een
toernooi. Helaas was het. ons nieE eerder bekend en konden wiJ dlE niet. eerder in de
LENSrevue wermelden. voor Fred is het natuurlijk een eervolle uiÈnodiging en een
bekroning voor zijn geweldige inzet in de wedstrijden en op de trainingen.-ProficiaE Fred.

. KONTRIBUTIES

Nog een E.e groot aanEal leden hebben een kont ribut ie - achEerstand over diE. seizoen.
BinnenkorE krijgen zij een schrijven van ons meE heE verzoek om direkt Ee beEalen. Is
heE geld dan nog niet snel binnen dan zuIIen wij vervolg sEappen moeEen gaan ondernemen
eaarbij wij in enkele gevallen denkèn aan het inschakelen van een incassoburo en/of het.
stopzetEen van heE lidmaaEschap.

LaaL het niet. zover komen. Vragen : bel dan Martin Reuver 01891-l-5935.
I

, VERANDERING of BEEINDIGING van het LIDMAATSCHAP

fndien er leden zijn die aan heÈ einde van het seizoen hun lidmaaÈschap van onze :

vereniging willen beéindigen, omdaE zei sEoppen me! voeEbal of naar een andere vereni-
ging gaan, dan dienen zij de onderstaande regels in acht te nemen : ..

1. opzeggen kan uit.sluiEend SCHRIFTEET,TK geschieden bij heE secretariaaE
P.F. Grens, RegenÈesselaa^ 49, 2562 G{ Den Haag.

3

opzeggen dient te geschieden vooR 31 Eel. 1995.

Ièden die naar een andere vereniging gaan, moet.en
een overgchrijvingsformul ier halen en dat voor 31. W. Kouwenhoven of P. van den St.een.

hun nieuwe verenigiÀg
1995 inLeveren bij I

4

bij
mei

ondereekéning zal. aIleen geschieden aIs u aan ,, Èinrrr"ler" verplichEingen
hebÈ voldaan. (dit geldt ook voor boetes) eà,/of onEvangen sportspullen

Op woElIsDÀG J1 mei 199:5 (de sluitingsdaEum voor overschrijvinsen) \an dit nog tussen
20.00 en 22.00 uur op IENS. Daarna besl-ist NIET meer.

rndien u nieE volgens bovenstaande regels opzegt, blijft u in ons ledenbestand en, dat
van de IGIVB gehandhaafd meE als gevolg dat u CoNTRIBETIEPITICHTIG bent ook voor het
seizoen L994/1995.

- 2 - 'de rcusnrwJe'



ook komt het voor dat leden hun 'soorE lidmaat.schaÈ''+ilren wijzi§èn bv ,'
niet, spelend,v.rordt spelend v,v. r, 'rr

- . sel.- zaEerdag wordt sen. zondag'v.v. ,-í:" "

i .. veldvoeEbal wordE zaalvoeEbal v.v.
,.In dit Eoort gevallen. ook voor 31 mei scHRfFTEÍ,IafK een berichE aan heE seà.ijlui

iTEuGDLEDEN -die bedanken aIs lid kunnen hier alles over. lezen bij de JEíGDRUBRIE

HET BESÍtruR ' -. ..,.;

iaat.
-.:

K.
4., f
\J', i-' ,lr

UITLOTING OBLIGATIES

neii vieekje later dan gepland, heefE maandag j.1. de loEing van de obligaEielening 198?

De volgende nummers zijn uÍEgelooE:
,:. , ;, 6 (zeB), 11 (e1f) en 16 . 

(zsetLen)

De beziEE:ers'van deze obligaÈj.es kunnen voor d'é uitbetaling konÈakc Óprièmen meE

ondergeEekende, t.eI. (01748) 18149.

G.J van der Kleij', penningmeester ZIE OOE.PÀGIIIÀ 10 III

BAR NIEUWS
, konEakEpersonen :

algemeeE : Inge van der Berg & Àndré Krol
zatèrdag : MarEine vereecken - zondag : Inge wan der Berg

BARROOSTER,
\ ' 'zaEeÍdag 27 mei

.BARROOS.TER,
zondag 28 mei

openen

sluiten

h, Lent.ing
Inge en Rina
.fan en Henk
. n.n.b.

openen

s luiten

Tinus en .foop
Peter en EI van Fessem

Inge en Rina + Henk
n.n.b.

q

S(e'lÍ@ Senioren Ko
Voor telef oonnummers: zie de coloÍon op pag. 1aa

mmrs$e
Geen kopij ontvangen. tdvcneDlh

VonderYelde
tVeertje fu,nrlm

Zinkwerf 27
2544 EC Den Haag
Tel.: 07Gi663134
Fax: 070-3675393

Zoelermeer
Tel.:079-610233

'de LENSREVITE - 3 -
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,otrlGENS
VAN BLAUW

I
IND

EN VAN
I

UIT DE OUDE DOOS : 30 mei í955 ( pint<stervreusde )

fn de vierde Klasse E zat rJENS vrijwel heE gehele seizoen 1954-
1955 in de wachlkamer. Ach, bij LENS waren ze dat aI vele jaren
gewend. sinds de Tweede liereldoorlog wilde heL maar niet lukken
om een keerEje Ee promoveren uit. die verdoemde 4e klas. Crom-
vliet was ditmaal de gedoodverfde kampioen, want. de klub uiE de
Rederi j kersst.raae sEond steeds 1 of meer punten voor. ToE de
Cromvl ietmachine in de maand mei haperingen vertoonde. '

IJENS had aI wroeg in de compeEit.ie - op 10 okÈober 1954 - een
flinke waarschuwing uitgedeeld door PDK;met :10-0.van' de Ocken'
burgse maE Ee vegeí, en kroop aan het sÍot van de coinpetiti'e

dicht.erbij. Rond Pinksteren, toen IJENS nog twee r,redsErijden had Ee gaan, was LENS er
eindelijk in gestaagal 1 punt. voorsprong te nemen op Cromvliet, dat nog maar 1 wedsErijd
voor de boeg had.

.ruisE, die wedstrijd was tegen IENS op de zonovergoEen Tweede PinksEerdag 1955 op heE
Cromvl ieE- Eerre in. Voldoende aanleiding voor een grot.e IJENSschaÍe om heE aan te durven
Eientallen spandoeken Ee beschilderen. Maar liefst. 1500 toeschouwers omzoomden het
ve1d. Het zag er feesEelijk uit..

Joop willems en zij,n kanjers kwamen, zoals "in die jaren gebruikelijk, vooraf samen in
het café van Joop en Jeanne Hierck aan de Apeldoornse laan. ,Joop en Jeanne waren zo wijs
op daE momenU nieE Ee vertellen, dat ze een flink aanEal vaten bier door de brouwer
hadden laten bezorgen, t.ertlj1 ze ook flink wat extra etenswaren hadden. ingeslagen.
Joop Hillems drukE.e zijn mannen op't harE "de boel acht.er op sloE. Ee houdenrr, want 1

punt. vraa genoeg. Een logische opdracht, die de supporEexs langs de lijn de zenuwen zou
bezorgen.

De diE seizoen doorgaans produkEleve voorhoede (71 doelpunten) zag van de vele cou-
nterkansen geen enkele verzilverd worden, Eerwijl cromvliet de pech had Eot Eweemaal
Eoe de dek1aE onder vrouwe ForEuna Ee raken.rHet bleef dus 0-0, waarmee LENS heE
Èenodigde punt. j e binnenhaalde en kampioen rderd. EINDEÍ,I.,K !!l

:
Tijdens het.'ataarna ïolgende uiEbundige feesE in café Hieick werden jarenlange frustra-
-tiés weggedanse, gezon§en en gedronkèn. En dan Le bedenken, daL de onvolprezen KNVB i
laEer bekendmaakEe, dat de tweede plaat.s ook rechE gaf op promoEie, zodaE we met z'n "

allen voor Jan Joker ln de zenuwen hadden gezeEen.

RÀNGLr,IST 4e 1954-1955 DE SPEI,ERS

01 .
02.
03.
04.
05.
06.

o 07',. 08.
09.
10.
11.
1,2 .

'tL-39
46 -23
56-39
52- 42
53-50
61-54
51- 54
33-44
28-4L
31-s6
43-61
35-65

LENS
CROI.4VI, I ET
ÀDS
KRVC
PDK
VDS,
STOI,W]JK
RÀVÀ
ATW
OIJYMPTÀ
GRÀÀF W.II
zw. BI,Àt r{

34
3I
28

24
24))
,n
19
16
11
10

22
22
'))
22
22
22
)2
22
22
22
22
22

Ton ten Dam - Harry Haket
Eddy van Laarhoven
PèEer van Elferen
Joop l.IalsEei jn
,laap Àdmiraal

Ton èvan Luxemburg
Pet.er Oranje - r,Iim van Gèln
Hans, KorEekaas - Koos Ras '

.loop wustefeld
Àad vester - Frans de.Jong

'.i

GRENSR. . Th. Eisdnberger

-4- 'de LENSREVUE'



JrranI VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
Hooídleidcr A/B/C ieugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01 .5

. i' HooÍdleider E-jeugd: Ruud Vereecken

HooÍdleider D-jeugd: Edwin Kuik
' teleÍoon 367.73.00

' téleÍoon 391 .04.89
HooÍdleider F-jeugd: Harry ter Linden

telefoon 361.61'43 - -

Aíbellen vooÍ de wàdstriidon: .

zo snel mogelijk, doch uiteílijk de avond voor de wedstrijd, tussen 1 8.00 en 19.04 uur, bij de desberref- -
Íende hoofdleider. ln uiterste nood nog op de dag van de wedstriid op LENS, telefoon 366. 1 3.1 4

{zaterdags vanàf 8.90 uur en doordeweeks t 30 minuten, en'nièt eerdér, vóóiiezírheltild, - t1 r-' ', 1' '
AÍbetlen tiaininqei: t 45 minuten voor aànvan g van de Íraining, alleen ob LENS,I telefoon 366.1 3.14 "

Vraqen/problemen : bel'in.eerste instantie de hoofdleider opl

., tr - r'

WEDSTBUDPROGRAMMA A.B.C-D-E,EN F JEUGD

elítal dalum rddenstander 'veld/tdriein K LENS

À1
BL
B2
c1
::
c3
c4
D1

E2

E3

E5
E6

E8
F1
F2
F3
F4
F5

27 meí 09.00 Dcv-Eournooi . uit zie rouEebeschrij ving
, VR l,f,

.VRIJ
LENS-Eournooithuis...
LENS-EournooÍ thuis
ZoETERMEER- t ournooi uit Rokkeveen/z' meer

. VR IJ
. vR I,I .

Èinale n-één-cup uit Brasserskade,/DelfE. ..

KÀMPIoENS - tournooi uiE ÍJzerwerf (zie kopy)

ZOETERMEER- t.ournooi uit Rokkeveen,/z' méer .

ZOBTERMEER- t.ournooi uiE Rokke-veen/z' meer
. VR I'J

zie bij opstellingen LENS D2
finales 4 Eegen 4 RKAW . zie kopy
AT,PHEN- tournooi uit zie rouÈebeschr ij ving
finales 4 Eegen 4 RKAW zie kopy -

ALPHEN-Eournooi uit zie routebeschrij ving
. vR r.I

Àf,PHEN- Èournooi
ALPHEN-Eournooi

zie routebeschrij ving
zie routebeschri j ving

09.00
09.00

0?.30 (auEo) . i

11.3ó
11.00
12.30 (auto)

;à
D'3
D4
E1

27 Íneí
28 mei
27 mei

r.2 .45
12.00
13.45

12.00
18.30
17.00
13 .45
09.30

17.00
13.00
17;00
13.00

09.30
1?,00

' 15.45
12.30
08 .15

Is.4s (

1r.30 (

r,5.45 (

11.30 (

27 mei
29 mei
31 mei
27 mei
2? mei

27 mei
31 mei
27 mei
31 mei
27 mei

auEo
auEo
auto
auto
auEo

auto)
auLo)
auÈo)
auEo)

27 mei 09. 00

27 mei
27 mei

10.00
10.00

BIJZONDERHEDEN,
aanwezig van de jeugdkommissie op

zat.erdag 27 mei
zondag 2g mei

Iandelijke voetbalda g
R Iii
R I.]
RTJ

uÍE,
uÍt-
RlJ
RIJ
R I.]

zie kopy 08 .45 (auEo)

(auEo)
(auto)

v

v

lt:.
P
P

van den SEèen
van den SEeen

lees de volgende kopy eens ÀÀIID- ÀCETIG door M

)de tÈusntvup' -'5 -



opsEelling t.eams als bekend met., ui tzondering .van , i -.

I

It..t.-I ., ., ','
endarI'
I

I í-r! .'.d-sande "
Í '..r:':

:." ,, !R.''vjd. Berg, ,J- Sandiforu en L. S
F. Duran en M. Izendoorn
K. FonÈ:i j n
s. chaemmaghami

- M. Àgha-a1i-.lani, J. Drosten, R.Ir.

O LENS À1 
,

O IJENS C2

O IENS D1-

O Í,ENS D2

O I,ENS F2

zonder
met
zonder
meE
met

zonder
meE

J
c

v

Drosten, R. v.d. Sande en R. Vergeer
v.d. Bosch, R. Hoogerheide, S. Kraayeveld,

zonder
. v. Ioon en W. Mulder
. de Geus

NtET OPKOMERS >>>>>> spelers alie niet opgekomen ,i.i., Uii delwedsrrijd van
hun team krijgen van ons auEomaÈisch één wedst.rijd schorsÍng. NaEuurlijk kan er alEijd
een goede ïeden zijn voor het nieE opkomen of hebben wij een fouE gemaakt. ÀIs daÈ.zo
is. neem dan zo spoedig mogelijk konEakt op mer de hoofdleider. HeE }iefst nog op"

S C H A D U W P.,R O G.R A M M A >>>>>> vanaf heden beEekenE afgekeurd^voor de meeste
t.eams thuisblijven.. Sleches Dl blijft akt.ief want zij spelen nog nakompetiEie. .De.
Erainer maakE hier afspraken met. jul]ie over na de ]àatËte Eraining.

Voor de overige Eeams geldt :.BIlr ÀFKEITRING ,IïUTSBIJIirVEN _' ":i'-.'

AFGEKEURD OF NtET?? r>rr, de afkeuringen van tournoo:."., loroàr, ni"r
doorgegeven via de ï'v, De enige mogelijkheid om t.e weÈen of heÈ doorgaàt. is be]len naar
LENS (070-3561314). BeI niet. aI na een klein buitje op, wanE echt Eournooien worden
niet zo snel afgekdurd. ons advies is : kom maar gesroon verzahelen op IENS.

I

BEDANKEN ALS JEUGDLID
M E I is de maand waarin spelers moeten beslissen of ze nog een jaar doorgaan als
_voeEballer bij LENS of niet. Wij hopen natuurlijk van wel, maar toch zijn er alrijd
spelers die besluiEen Ee sEoppen of die ergens anders wilLen gaan spelen.

De volgende regels zijn er : ' ' :, i
1. SLop je meÈ voetballen dan moeE je diE VOOR 31 mei 1995 PER BRIEF kenbaarl

_. maken b1J Paul ,van den SEeen, ChopinsEraat 103 - 2551 SV Den Haag.
,l

2. .'boe je diE NIET dan'blijf je automàEisch lld van LÉNS. (mondeling opzeggen' is NIET voldoende I !) .l :

3

4

wil je bij een andere vereniging gaan spelen dan moeE je bij die vereniging
een overschrijvingsformul ier halen, deze invullen en inleveren bij
Paul van den Steen. (geldE niet voor D-E-F klassers,; zij kunnen opzeggen '
{zie r} en. zich aanmelden bij 

.een 
andere vereniging) [ .

onderEekening zal alleen geschieden als je aari je financieLe verplichtingen.hebt voldaan. (diE geldE ook voor boetes) en/of ontvangen sportspullen hebE
ingeleverd.

Dit. bovenstaande dienE 'I,OOR 31 mei 1995 geregeld te zijn,
Ons advies is echEer :

el Haddioui,' F. el HaddiouÍ
el Masoudi

PASFOTO'S TNLEVEREN >> >>> > de onderstaande :'spelers :hebberi
nog steeds nieE een pasfoEo ingeleveÍat. Dit is nodig voor een
nieuw kompet.itiekaarE j e - zonder kaafEje mag jè niet spelen.
SneI even inleveÍen die foEo meE achterop je naam :

ander b.en i"l ." ir"..

BLr1,F TEKKER VOETBÀIJÍJEN BIiI LENS en laaE je vriendi es ook lidl vrorden.
l'

Zijn er problemen ? Probeer deze dan eersÈ uit !e prat.en i.p.v. op de loop te gaan naar
een andere vereniging. De' Jeugdkommissie is iedere maandagavond aanwezig op LENS.
LET WEL : Erainen en/of spelen bij een andeÍe vereniging mag ALIJEEN meE EoesEemming van
je huidige vereniging (voor jullie LENS) . Dit. is een regel van de KNVB ! ! I

B 2 : À.
Oufrighe
GokguI
Gukgu 1

- 6 - 'ae, uusnevux
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la - 'l a.fT O U R N O O t B lJ Z O N:D E R H E D EN

LENS D2 : gaaE op 27 mei naar Fc.Zoetermeer en speelE tegen
. j. .. scheveFingen en Fc.zoeEermeer, Einde: 17.00 uur.

LENS A1 : gaat op 27 meÍ naar DVC in Kfimpen,aan den Ijssel . Vroeg op, maar dat mag

" voor dit laat.ste Eoernooi geen probleem zijn.
vsrvoeÍ la echt nèodzakeLl,Jk t!t De Eegenstanders zijn: DCv, KorÈiijk uiE Belgie,
Í,avaur 1 uit Frankrijk en Holland. In de andere poule spelen :'Willem If, SparEa, "

Gultegem uiL Belgie, Kiskoros uiE Hongarije en lavaur 2 uit. Frankrijk. Na de poulewed-
strijóen van 2 x 15 minut,en schie-ten resp. de nummers,3,4 en 5 van elke poule penalties
tegen.elkaar voor definitieve plaatsing en de, nummers t en 2 spelen een finalewed- . " -.'
sE;ijd. Einde toeÍnooi : 17.00 y"t;,-r"n dagje uiE dus. 

,, ,
LENS CI I op 2? en 28 mei het LBnàEournooi voor jutlie. Eigenlijk was het Fen ^..

gezamenliik Eoernooi met D1 maar die spelen de D-één cup finale oP DIlc.
TegénÈtanderó voor jutlie zijn : EDS en Excelsior'uiE RotEerdam en Oldbury Unit.ed FC..
uiÉ Engeland. rn de andere poule spelen :.DHIr, westlandia, velo en s.Íc. op 27 mei,de
poulewédstri j den van 2 x 20 minuten, Dit. is om 16.00 uur afgelopen. Op 28 mei eerst. nog
Éruisfinal,es- gevolgd door finalewedst rij den beidervan 2 x 25 minut.en. De prijsuit-
reiking is om 16.00 uur. ':

LENS C2 : gaaE op 27 mei naar Fc.zoetermeer om te spelen Eegen: RKDEO, Duindorp
, Sv, Honselersdi jk en FC. Zoetermeer. Einde: L7 . 00 . yur.. 

'. ;'.:..J : /.'*i. :.{j' . ._i .

LENS D1 : ..he]aas, geen LBNstoernooi voor jullÍe dit jaar. Dit hebben'wij af moeten
. 'zeggen omdaE jullie de finale haalden van de D-één cup én omdaE jullie

bovendien. maanóà! nog iroeÈen spelen voor'heE kampioenschap van poule 1. Een toernooi'--
daarbij zou echE Ee veel geworden zijn. EeeI vèel aucces lll .

r DÈihdorp,
, ^, .{-,';
I Duindorp,

.rAc.

DWO enLENS D3 :

I,:ENS E2

LENS E3 :

-:-
!.N-E :

Meenemen:'
te doen-op
18 .00 uur.

IEN§-EL ,

IENS F2

gaaE'"oÈ 27 mei àaàr Fc.Zoetermeer en speelE tegen
FC. Zoetermeer. Einde: 11.30 uur.

op 27 mei naar Àlphen om te spelen Eegen
poule 2 spelen : ÀIphen, Roda'23 en,RC-H..
sErijd. Einde: 12.15 uur.

gaat. op 27 mei naar Alphen. De tegenstanders zijn : TYBB en zvrervers. In
poule 2 spelen : Alphen, RcH en Naatdwijk, Na de pouleweds t rijden nog een,
finalewedÉtrijd vpor alIe. Èeams. Einde: 15.15 uur. - -' '.!'' -l t :. ':'

gaat ook op 27 mei naar À1p;en en speelÈ Èegen : Roda'23 en zwervers. In
poule 2 spelen :. ÀIphen, RcH en Naaldwijk.- Na de poulewedstrij den ook nog
een, .f inaleweds t rij d voor alle. teams. Einde: 15.15 uur. . j .. .rr..

'".nr"àf 
in zijn gehÀer in voor de landelijke voeEbaldag'in h"a Feijenoord-

stadion Ee RoEEerdam. HeE programma stond Ín de vorige LENSrevue.
wat geld om te snoepen, om be dÍinken (blikjes meenemen mag nieÈ).of om $raE

de.kérmis, Neem ook-éen lunchpakket mee. Terug op IJENS zijn jullie,qmsEreeks
veel pleztei ttl
op 27 mei naar Àlphen. De tegensEanders zijn : Neijenrodes en zwervers.
de andere poule spelen : ÀIphen, Roda'23 en ïYBB. ,Jullie spe1eB ook nog
finalewedsErij d. I,ENS heeft de r,risselbeker dus doe je best..
Einde: 12.15 uur .; ..

jli'

IN
een

: Neijenrodes en zwervers. In
Ook voor juIlie nog een finalewed-

R O U T E B E S C H,R IJ V I N G E N -- '' 'i -. r

DCV - Krispen aan dsn IaIs661 !

Neem de gÍoE.e weg Den Haag richEing Rocterdam/Dordrecht.. RichEing Briànenöbrdbrug. de Ï
rechter ii3strooÉ aanhouden en bij de afslag Capelle ?an de riissel de weg af en.links
onder de giote reg door. Bij de eórste roEo;de iictrtirig Krimpen aan de r,Issel ndmen. -
Bij de ÀIgerabrug over de r,l6se1 gaan en bij de eersEe stoplichten
rechtsaf.Ha1verwegedezeweg1iggendeve1den1in.ks..-.I.:i
ÀLPHEN - Àilphen aan de RtJn .
Neem de snei*eg DEN HAAG,/Àms Eerdam. Neem afsl-ag zoeterwoude/Ri j ndij k . ilqngs de oude_.'
Rijn richtsing Àlphen rijàen. Alphen aanhouden iicfrting Avifauna. Na Avifauna loopt de
we! schuin réchtè omhooà. Bij sEoplicht rechtsaf. Na 5 stoplichten linksaf langs de
keik de ,fulianabrug over. Over de brug na 2 stoplÍchten, langs sPorthal Nieuwe SIooE,
rechtsaf de sporElaan op. De vefden van ÀIphen liggen aan heE einde links'
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LENS Dl GAAT ERVOOR //.I rrr]r' .daÈ iworilt, een spannend islot voor jullie van het
seizoen. Op zat.erdag 27 mei de finale van de D-EEN CUP oP het vel,d van DHC. De Eegen-
stander is ADO en dat wordt. besli8t nieE makkelijk. Ook zaI er veel publiek ]angs de
kant zijn en bovendien zijn jullie natuurlijk behoorlijk zengwachtig. Gelukkig hebben
de leidèrs en de ouders daar geen last van. Dus daE zit. wel snor. Maak er een echts
voeEbalfeesE van. Ileol veel succèa ll!

vervolgens op maandag 29 mei het kampioens Eoernooi meE ÀDO en DSO op het terrein
van de Haagse voeEbal Bond aan de f,Jzerwerf . Om 18.30 uur wordt gespeeld ÀDO - DSO.
vervolgens spelen julIie om 19.30 uur tegen de verliezer van a)O/DSO (bij een gelijk-
spel ió DSO JuIIie eersÈe tegensEander). À1s laatste sEaat om 20.30 uur LENS Eegen de
winnaar wan ano/nso op het programma (bij een gelijkspel is ADo dus jullie LaaEsEe
tegenstander)

,f,u]Iie spelen 2 x 20 minuEen zonder rusE. Bij een gelijke stand besList het.
doelsaldo. ts dit ook gelijk dan worden er st.ratschoppen genomen. Ook hier heel voel
Euuces en we hoien dag iedàreen los van het behaalde resulEaaE zich sportief en korrekt
zal gedragen Een opzichte van de EegensEanders en het. arbit.rale Crlo.- verÉoop I,ENS goed aan de Haagse voetbalr.rereld. Natuurlijk vervrachten. wij ook
vanuit LENS heel veéI Eoeschouwers langs de lijn. voor jullie gelalE dan ook: gedraag je
LENSwaardig.

DE LANDELIJKE VOETBALDAG >>>>>> maar liéfst. 33 r,ENsers gaan a.s. zauerdag 27 mei
naar heE Fe i j enoords Eadion waar de landelijke voeEbaldag wordt gehouden.
HeÈ vo]ledige pÍogramma stond vorige week in de LENSrelrue dus kijk daar nog even in.
Belangrijk isr vercrek nieE te laaE d.w.z. zeker om 9.00 uur wanE parkeren wil nog weL
eens problemen geven. ( LENS E5 verzam€ilE om 8.45 uur op LENS ). Neem je toegangskaart.
mee. Blikjes mogen nieE mee heE sEadion írL. zorg voor wat geld om ieEs te kunnen kopen.
Neem ook een lunchpakkeE mee. veel plezier en om 18.00 utrr"zijn jullie weer t.erug.

FINALES 4 TEGEN 4 >>>>>> op woensdag 31 mei worden de finales gespeeld van het 4

tegen 4 voetbal vpor D- en E-klassers bij RKAW op sporEpark Kastelenring Ee Í,eidschen-
daà. LENS heefE zich geplaatsE meE zovrel 2 D- aIs rnet 2 E-viertallen. Om 20.00 uur zijn
de kampioenen van Den Haag bekend. We rekenen op voldoende vervoer ook aI verErekken we
al om 15.45 uur vanaf LENS. veel succes. ;.

UET EIND E r>>rr> vanaf vandaag wordt er nieE meer geEraind. De velden van LENS,.
worden immers vanaf 29 mei klaargemaakÈ voor het nieuwe seizoen.

Op 2? en 28 mei hebben een aantsal teams nog een t.oernooi en op 3, 4 en 5 juni
gaan een aanEal Eeams nog op reis naar Limburg. Meer nieuws .hierover in de LENSrevue
van volgende r,reek. Daarna volgt op 6 juni nog de algemene fedenvergadering ( ouders
zijn welkom ) en op 10 juni nog de medesrerkersavond ( medewerkers onÈvangen een
uiEnodiging ).

' Trainen en voeEballen doen we echter pas weer in augusEus. Meer nieuws. hierover
in de JONG LENS die medio juni zal verschijnen. Wij vragen de spelers, ouders en
1eiderS/ErainersnogevenaandachEvoorheEondersEaande:

na de laaEsEe akEivlEeit graag evéntuele sleutels van LENS inleveren bij
Paul v.d.SEeen. Diverse sloEen/kasten worden in de zomermaanden aangepast.

na heL laatste toernooi s.v.p alle kleding van LENS ( shirt.s, Erainingspak-
ken,t.assen, inloopshlrLs e.d, ) schoon en heel terug op LENS brengen.

T

na de laaEste rralning graag alle bal1en reEour op ],ENS zodaÈ erij weer alles
klaar kunnen maken voor het nieuwe seizoen.

nat.uurlijk verwachten wij.wan alle leiders uiEerlijk volgende week, maar heE
liefst. eerder, hun bijdrage voor.de.JONG-IJENS.. Niets schrijven kan echE niet.
hoor .

KONTRIBUTIE S rrrr» nog een Ee grooE aanÈat }eden hebben een konÈribuEie-
achEersEand over dit seizoen. Binnenkort kiijgen zij een schrijven van ons meE het.
verzoek om dirékE Ee beEalen.

Is het geld dan nog nieE snel binnen dan zullen wij vervolg sÈappen moeEen gaan
ondernemen Íraarbij wij in enkele gevallen denken aan het inschakelen van een incassobu-
Ío en/of het. st.opzeften van heE lidmaaÈschap. Iraat heE nieu zover komen. tragen : be1
dan MarEin Reuver 01891-15935.

-8- ue ietusnevut'
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UITSLAGEN

r,ENs D1 * ''. ,l

16 Tè1
r_ E Hgg.:p1 e,

*_ D-één-.CUP(: LENS naar finale"op
Eerrein van DHC

(Brasserskade/DelfÈ ). ,i aanvang 12 .'00 uur . ..'

,,, RECTIFICATIE

1-0

\2 7: mei

. Hebben. v,re Eoch per ongeluk bij de jeugd Ewee
I uicslagen in de vorige LENSrevue oBgedxaaid. ._ ,.

HeE. gaat. om de wedst.rijden van IENS À en B.'Bíj de een sEond zesnul en daE mcet zijn ééndrie.-:" ' ,. ; .-. Bij de ander was een uiEslag vermeld van éénd_rie
en dat moeE zij.n, U raad het aI, zegnul.
Met dank aan twee opleEt.ende lezers. ., de redaktie, ',

fers de tegenstanders van de grasmat wer:
den geveegq, moest diE. Eean!, in de kwarÈ-
finale, aanEreden rEegen DSO. Deze v,,ed-
stÍijd werd op.het nippertje (terecht)
gew-onnen,en z_o werd.in de.halvè finale HBS
de tegensEander. .,-. '.-a ..., .',.
veel publiek langs de lijn en hec moec' .
gezegd worden, jullig hadden weleenswaar
een veldover$richt, maAr heÈ ont-brak aan ;
een trkil1ern (goalt.jesdief) die heL werk
afmaakte. Gevolg. iedereen met ha-fEkrampen
langs de lijn (s.v.p. nieE meer .doe,n) . ,

De 2e helft hebben wij op jull.ie begelei-
ders geleE; nou die hadden heE niet. meer.

De één, schijnbaar rusEig zit.Eend op
een sEoe1. Maar ngod hoorde. hem brommen".

De andere liep zeer nerveus 'lahgs de
lijn en hèeft welgeteLd : 38 xl ineE z'n ''
handen,op'het hoofd gesÈaan en heefE $re_I'i
57 x de handen op de rug samengeknepen. r
veertienmaat draaide hij z ich' vertwij fefd

Toen eindelijk heÈ verlossende eindsignaal
kIonk. was de spanning eraf, krioelde i.e' .

dereen op de grasmaE .e-n werd er gefeesL.,

' -t -.._' :' r'r i1,
EÀRTELITK GEPELICITEERD en zeE juJlie bes-
te .LENsbeenÈje voor in de.finale _! ! ;. .,-

de goal was eén "55ougi.'n, 
í! *

de ye1 in de middencirkel om
heÈ. publiek Ee bedanken.rdoet

I heÈ goed en dient. naar onze
'mening overgenomen te. worden
door LENS 1 .
PvF, meE D1 btijf je voeEbal-
1en of je nu wiL of niet !'

de redaktie. - . ,. .,,x .1. -;r '.,

spaËtaan 20'- LENS D2 (vr)'g - Ö i5 Eet

De uitslag doet. anders denken maar jongens
wat een verschil Een opzichte van het. GDÀ-
Eournooi. Er waren enkele gasÈspelers bij
ons die jultie meÈ posiEieve inst.elling
mee lieEèn toecballèn.'Een team bestaandó uit Fred,
R'obbeít, Robbie .(dé voorhoede) ,"-Nie1s,
wesley, Johan T (heE -middenvelq), Ferdie,
,leffréy, Patrick, ,Iohan D (de achterhoede)
en Ricàrdo (in het doel) met daarbij 'nog

t:.r:.'.V E R.,S.L,A G E N

Í,ENS C2 toerDooMTESSE DETFT (4è DIaatB)

om te mopperen e
LENS sterker. Me
de tegenparEij E
lijk zijn, zo oo

vijf eredsErijdjes van 15 minuEen. is korE
op een Eoernooi voor C-klassers. Daarinl
moet aI1es gegeven ivorden en dat deed C2
ook. Er vrerd snel samengespdeld,'geen tijd

n in alle wedst.rijden was
E steeds op_.de helfÈ van
e voeEballen kan gevaarJ
kinde2een3e

wedstrijd, d,ie verloren gingen, .door eersE
met 1- 0 voor t.e komen'.
Tegen Alexandria O-0 Ee'spelen was prlma;
en tegen wilhelmus op heE hoofalveld dat
inspireerd toch weL,. en wetd heE 4-0 in 15
minuEen. De 5e part.ij (op kunstgras) het-
zelfde beeld: een fanat.iek I,ENS meE schit.-
Eeqende aanval.Len, maar .geen doelpunE. Eén
uiÉbÍaak van ÀI"ÍvJ ( o: 1) .
Toch een leuk toernooi en mooi weer, dac
scheelE een sEukl De vierde.plaats en ÈeE
ieEs meer geluk wordt. je zeker 2e. Prima
gedaan, wanE voetballen kunnen jullie wel.
MeE dank aan Àrnold oostervèer en de va-
ders die ook voor het vervoer zorgden.

. ..;
LÉO ',', .rt'_ ''

. í- _,r: , ,.. i

Í,ENs D1 ln de fínaI e van de D-66D cUP-

Tja, daE is me vrat, sEaaE daar opeens onze
D1 in de finale om de D-één Cup.

l,Ie hebben wel wat kunnen lezen van
de JtIKo over de vorderingen van di! Eeam,
maar. echt een verslag, nee, dat hebben we
nieE gezien. .fammer eigenlijk, want deze
kanjers verdienen het. wel !

vle blikken nog even anel terug : via de
voorronden, waarin meE vaak dubbele cij-

n.b. 1
ír.b.2

n.b 3
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Michael als reserve begon aan heE (achter--
af heerlijke) voetbal gevecht tegen Spaï-
E.aan 20 . 1

' ...'Èen eersEe helfE Í,raE. met. veeL inzeE
en prachtige reddingen van Ricardo §epaardging waardoor de rustsEand slecht.s 1-0 in , .,

heÈ voordeef was voor Spartaan 20. En dan
te bedenken daE deze Jongens allemaal
tweede jaars zijn en regiohaal spelen. De
toeschouerers waren hier dan ook vo1 1oÉ
over. Dai de score in de tweede helfE toch
nog zo hoog opliep was aLl.een Ee danken
aan de vele krachE.en die jullie hebben
moeten gebruiken en dit. niet (meer) voL
konden houden.

À1 met a1 hebben zowèI de Eoeschou-
wers als de Èrainers van beide elfta11en
een heealj.jke voeEbalavond beleefd.

Een cortpLiEent, voor het hèle taaE
Eag hier dan ook beEt op plaats zun. Zo
zie je maar hoe leuk zo'n wedst.rijd kan
zíjn. zelfs ju11ie moeten votgens mij er
een goed gevoel van'hebben over gehouden
(ondankslde nederlaag). HET OOc heeft. een
bijnaam bedachE voor de keeper. Hij was
deze avond (en zeker de eersEe helft) voor
SparEaan 20

DE PIÀÀG UIT DEN EÀÀG.

Jongens blijf met zo'n ínsE,elling
spelen en er komen nog meer van
deze leuke wedstsríjden die ju1trie
dan winnerid af sluit,en .

Florèant - tourD.ooi L,ENS D2 20 mei

Het vras l-ekker weer om Ee voeEbal-
Ien en de boys hadden er zin in
zeker na de goede wedsE,rijd eerder
in de week gespeeld. De eerste wed-
strijd tegen 's Gravenzande S.V.
werd met 1-0 verloren. Dit was ei-
genLijk niet nodig geweest, als jul-
1ie in de eerste helft nieE, zo vooÍjuIIie zelf liepen E.e voetballen
was er nieEs aan de hand.

Dit, werd in de tweede helft,
recht gezet waardoor'jullie weer de
kansen kregen. Echt,er de bal moeE,
niet. achter de keeper verdwijnen.
De tweede wedsErijd t.egen FloreanE
ging het spel lekker heen en weer
wat. veel doelpunten opleverde. De
st.and was hier 5-2 in heE voordeel
van LENS. Dat er E,egen-doelpunEen
vall"en is niec zo. erg als je er
zel-f meer maakt (wat dus ook
gebeurde) . De laatste wedstrijd
Eegen de zwervers gíng ÈoE een
stand van 2-2 gelijkwaardig op.

De scheídsrecht.er nam E,oen i.n
mijrr ogen de 'verkeerde beslissÍng
om een buitenspel doelpunt goed Ee

keriren waardoor de'i.redst.rijd .qigen-lijk gespeeld was. HeE komt name-
Iijk wel meer voor dat jullie je
dan gek laten maken en.het. spel uit.
heE. oog verliezen. HeE. vervolg is^
dan dats de wedsErijd verloren'gaaE
(5-3) . Een 2e plaats behaalde ju1-
l-ie wel- door een beE,er doelsaldo.

Ik hoop.dat het. Iaat,sE,e tour-
nooi (bij FC zoetermeer) beter gaaE,
en jul1ie je daar goed presenteren.

EET OOG

Agenda

NAGEKOMEN BERICHT

A LG EM ENE L ED ENVERGAD ERING (ALV)

Het bestuur nodigt alle leden uit om naar
de ALV te komen op

DINSDAG 6 JUNI 1995
.. aanvang lo.o0 uur

Opening

Medèdelingen .

Notulen vorige vergàdering
dd. 12.12.94'

) Te voeren beleid '

) Vaststellen begroting 1995/1996

Rondvraag

Sluiting

De stukken voor deze vergadering zijn
vanaf zaterdag 27 mei te verkriigen op
LENS.

Het bestuur
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DE LENSREVUE

w@k*ad van de voetbafuercnigíng LENS

O&haryang, nummcr:41 .

l iuni 1995

L995

' 
OC OUIZEND-POOT

L920

', 'n
Na het biina debàcle van i
inzake de verkiezing van d
van het seizoen L994/95 í3
er toch in geslaagd de dui
het seizoen 1994/95 aan u

nzendingen
e 1000 -Poot
uw redakEig

zendpooE van
te presente-

blij fr over
en dan heb-

nE zonder
dus:.

Na Lwee iaar een Paar van de 'oudeu
qarde in-heE. zonnetje te hebben gezet'
Ëàrà" ,i.i, de binnei:gekomen nominatie'
in acht. lenomen Ee hebben. dit' jaar
voor de j onkies .

net'zi'in qeen onbekenden en t e ciEeren
nu heÈ-raiporE van de pubLieksjury :

,,OÍn haar ziE menig vereniging te -
sDrinqen; heE beheren van een voeEbaL-
Ëà"iií" kost veel energie en Eijd' DiE

alles gaat niet tenkoste van haar ge-
zelIigheid. "

Tot. zover de Publieksjury;
de inbreng van de redaktie
ben wij een "Probleemi, vJa

ztl geen bÍJ en andersom,
. \: *.. zlJ -

'' - ffuin" i,Jasjes-groEe ,r"i"" 
"t*

ze sEoPE het. wel in de wasmachine
- weeÈ u ietss níet ?

vraaq heE maar aan ... -

- PoóiumPj e oPbouwen ?

.. dat doet ze wel even
-'3öOo looEjes in zakjes doen ?

ze helpt wel even' - ieEs kwijt ? zij weeE het''wel'
'' - qeen barPersoneel genoeg ?' ze iegelt alles ' '

! - feestj e/barbekj oet.j e ?

ze zorqL dat niemand ieEs ue korE komE

- coicainertje drank leeg halen ?

r ze 'doeE het wel J

'r l.
wat. aloet/ka4 ze eigenlijk nieE ? ze
iiëéttl-iàióË"" insiaersl haar bed in

,ir '': r,_!
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LENS

Àhomoer selÍols rsl
P.t, Grinr

REgr[113!.1!!í 4g

2602 C D& Hlag '

ïeL (070 383 54 'lg ;

sFNo rakolsrilrl :

Sonioron roíd!0
.. Ssniolentialvor(hrl

llljí. Xouw.nhoven

TeL: (0701 391 24 7í

. S.hotsÍi!it Joltoltollo
' G, Konpuman

Td: l0lr4Sl 12602

-. sP0t{s0RzAKtN ','
0E Cht vsí 100 :

J. v.d. l-ubté ToL (070) 320 35 25

overlg :

J.M. vàn deÍ l(loij T.l.r 1023),202785

A.H. d! Grool Tcl.: (070) 325 15 50

S.niorsn Z6tordi0

J.C, H6íl

Isl.: (0701 387 98 87
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VAN DE REDAI{TIE .

Dit is de LÀÀTSÏE LENS-revue

Intlie.n u nog kopj.he€Jt tlst geplaa,§t dient te
t'kuÍt u deze'bii de'redaktie inleveren'

Publicalie vindt pfaab via de JONGLENSTeíue, welke in

ite maand Juni versch{fnt' Het le nummer van de reYu€

(seizocÍ 95/90 rolt van de pers ln augustus'

I



Zij ià de vrouw die het.weet. en a11es voor haar kluppie doet. Met haar, zo kenmerkende,
charme weet zij jong en oud voor zich te winnen.

HIJ,
: - kotEert en boorE' - schroefje, moer, boutje, nippelEje

- spijkert.Je zus, plankj e zo
: ' - doeltje lassen

- zonder hij geen zij (en andersom)
- lekkende kranen, afgerukte douchekoppen, ergens een versEopping ? Geen problèem

- gek van knutselen aan de geluldsapparatuur
"- de st.encilkamer omE.overen Eot. een gevangenis: eí dàarbíj uiE volle boraE

het liedje ralailhouse róck" z5-ngen ..

_- - heefE vol,gens zíjn zegge (anderen beÈwijfelen het) echE wel verstand van voeEbal
kan zich "groen en geeL" ergeren aan het lopen op pas ingezaaide velden

- in korte broek en onEbi-ooE. bovenlijf mag hij (volgens insiders) gezien worden
.1- koff.ie is het toverwoord, al slaaE hij een "loodurij" niet af.

' - snàpt .(nèt a1s zo'íèIen van ons) het vandal-isme van juni-- en senioren niet

Genoeg inEroductie dacht.en wij zo, wanE. zij zijn en hebben het IrENS-harE op.de,goede
plaats ziEten, natsuurlijk :

I N G E, een vrour,r uiE duizenden; en L E E N, de LENS "l.li I lem Bever"

zijn t.erechÈ deDe acht.ernaam is "van den Berg" en zij

,i'1,l l'r t,P' l' 
t;l'll;ltffil 

l'

,l0O0 - POTEN van heE seizoen rggl/Lggs.

Luitjes, gefeliclt.eeral - en LENS(ers) wees zuinig op ze !!
* de tekeningàn zijn op verzogk van de redaktie gemaakt door. Eveline Miltenburg & KirsÈen Àppel

uw redakEie

nrcuws uit de bestuurskamer
@.

DE LAATSTE LOODJES'i..
Vandaag, als de LENSrewue in de bus vaIE, is eindelijk de rust t.eruggekeerd in de
voetbalwëre1d. De overschrij vingsperiode is acht.er de rug en de balans kan worden
opgemaakE.

@

Ook PTT-Eelecom en.,óé,horeca h-ebben weer goed verdlend in de afgelopen ,periode.
rmrnmers ontelbare t.etefoontjes werdeh er weer gépleegd meE de vraag tóm Uij oirs
voeEballen en/of er werden afspraken gemaakÈ om ergens onder heE gènoÈ, ïan een
hapje/drankje Ee komen praten over de f inanc iele/maÈeriele vergoedingen aIs Je bij club

- 2 - 'de uusnevue'



De toegezegde (netEo) bedragen, t.rainingskampen. reisjes en_nie
hogere punEen- en Eekengeld logen er in veel gevallen niet om.

spelers. doen graag aan dit. spellet.je mee en proberen de clubs tegen elka
speleh meu als doèI ori er zoveel mogelijk uit Ee halen of soms alleen maar om
aandachE te krijgen,yan hun eigen vereniglng.

, DiE alles waak Eot eranhoop van de clubbesEuurders en Erainers die wanhopig
proberen hun spelers voor'de club t.e behouden. ook weer praEen meE de apelers en zo,
raken die weer aan het twijfelen van aIle mooie verhalen. Om gek Van Èe worden maar '
echt mengen heE bovensEaande is geen fabeltje maar helaas anno 1995 de harde realiEeiE
in het Jamateurn voeLbal .

- - ili"a. alleen bij de senioren, nieE aIleen,in de 
-hogere regionen maar ook in het

' j eugdvoetbal gaaE bovensE,aand verhaal aI op. Ook menig jeugdspeler van LENS is.weer -,
.gèbeld door de bekende verenigingen om daar Ee komen voeEbalfen. ÀlIes is daar beEer en
mooier dan bij LENS.

rn augusEus komen'de nlopers" er dan weer achter dat het. in vCel gevallen toch
nier altijd allemaal koek en ei is bij de nieuwe vereniging en in veel gevallen krijgen
z: weer spj.jt-, zeker a1s ze heE eerste elfEa] niet bLijken te hàIen. ..

DaE ruiken de.oude verenigingen weer en dat is weer goed voor PTT-telecom want er
r,rordE $reer druk gebeld toEdat. de eerste officiele wedstrijd weer is gespeeld want dan
ig eÍ geen weg meer Eerug.

DiL hele circus is waarschijnlijk niet. meei te.s-toppen en de verenigingdn meE
heel veel sponsors zuLlen het uit.eindelijk gaan winnen omdaÈ de boven geschetste
prakEijken óogluikend worden toegeaEaan door de IGÍVB. Verenigingen die hièr nlet aan
mee isrÍIIen,/kunnen. doen,zijn dan veroordeeLd' EoE heÈ voeEbaLLen in de Lagere.klassen met
af en toe een incidenEeel succesje,

t. Ee vergeEen het sEeeds

ar uÍt Ee
waÈ

welke kant. I,ENS op zal (moeEen) gaan.zal
worden. veel zal afhangen van exEerne sponsors
vereniging, Met de handen over el.kaar staan en
makkelijk maar echE het. helpE de vereniging ec
De handen uit de mouwen steken is ons advies;

algemene led.envergadering van dinsdag 6

de komende periode duidelijk móeten
maar ook van de medewerking vanuit. de
allerlel kriEiek spuien' is heel i

ht. .nieÈ vooruiE. . - ;. : :

daar'he1p Je een vereniging echc mee.

junt à.s.'*itL"rl we heE Ee voeren beleidlOp de
bespreken meE de aanwezige 1eden.

Bovendien bLspreken we de begröcing voor het komende seizoen. U begrijPE uit
bovenstaand verhaal daE heE een belangrijkrjaar gaat worden voor LENS. Haken we aan of
af is de groEe vraag in ons jubileumjaar.

Het woord is aan de leden maar het besEuur wiI best. voorop gaan in de st.rijd.

iTot diísdag 'o juni op LENS om 20.oo uur op de ' ,!, ,

(ALV)

.:

A LG EMEN E L ED ENVERG AD ERI NG

D I tl S D A 0 0 iuni [aanuang20.00uurl

1
2
3
4
5
6
7

ÀGEltlDA : "

Opening
Mededel ingen
Notulen vorige vergadering d.d. 12
Te voeren beleid

. VasEsEeLlen beEroting L995 / 7996
'Rondvraag
SluiÈing

stukken voor deze vergadering liggen vanaf zaterdag 21 mei voor u kIaar.

december 1994
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DE MEDEWERKERSAVOND

HeE bestuur van IJENS nodigt ook op deze wijze alle medéwerkers van he! afgelopen
seizoen uit om zaEerdag 10 juni naar de medewerkersavond Le komen in ons klilbgebouw.

Vanaf 20.OO uur is er rustlge achEergrondmuziek aanwezig en natuurlijk ót.aqt er
waE. Ee eten en Ee drinken voor u klaar. wij rekenen op een hefe groEe opkomst vaà alle
medewerkers met hun partner want echt, de medewerkers op LENS hebben het. verdiend !l !

We gaan door EoE in de kleine uurEjes en laEen we op een hele gezellige manier
heE zware seizoen f994/1995 afsluiten
HET BESTTJUR

BAR NIEUWS
kontaktpersonen :

algeaeen : lnge van der Berg & Àndré KÍoI
zalerdag : MarÈine vereecken - zondag : Inge van der Berg

HeE seizoen ziE er weer op. MeE Ee weinig vrijwilligers hebben we Eoch de klue ., ,

geklaard. AI,LE medewerkers wensen u een preEtige vakantie en EoC heE volgend seizoen.

kranten-aktie bij LENS,l/
t__--
I
It,
I

-l
I

Kranten, tijdschriften worden na gelezen te z|n meestal
weggegooid. Vanaf augustus staat er op geregelde tijden
een papiercontainer op LENS.

Alle LENSers wordt danook vriendelijk verzocht hun
kranten, tijdschriften te bewaren en in te leveren op LENS.

Wanneer de container op LENS staat kunt u lezen in de LENSievue.

S(eIí@ Voor teleÍoonnummeÍs: zie de coloÍon op.pag. 1

Senioren Kommissie
adwdeotieGeen kopíj onËvangen.

vlij van de redaktie denken daE ze op
zeker bezig zijn meE de kopy voor de
JONG - IJBNS l En ja, dan heb je geen
Eijd voor heE heÈ reguliere nieuws in
heE. klubblad.

rl ,

VonderVelde
'tYemje

zL
FBENKEilDE
mHuzHs

Zinkwerf 27
2544 EC Den Hoog
Tel.: 070-366i134
Fax: 070-3675393

1

Zoetemeer
'. . Tel.: 079-610233

':4-'deunsnevue'



Juaí !l
VAN HET.'EUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPEBSOON en

Hooídleider A/B/C ieugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01 .5

HooÍdleider D-jeugd: Edwin Kuik
telefoon 367.73.00

Hooídleid€r E-jeugd:

Hoofdleider F-jeugd:

Ruud Verèecken
telefoon 391 .04.89
Harry tsr Linden
tglefoon 361 .61 .4.3

LENS D2, El, E2 EN E3 NAAR LIMBURG >>>>>> op de oproep in een aanEal LENsrevues om

Eoch vooral op reis Èe gaan'aan het einq van heE seizoen is-neast q1_e4-D1- slechts nog
door bovensEaànde Eeams gehoor gegeven. .fammer hoor zo weinig wanE wij hebben echt
ionÈuÉt.1 genoeg. zoars Ëèíóóia"vËrme:.aen wij nu àe lelangriÍkstè gegétgns wooi'de
reisjes van het komend weekend.

verzaEel€n

vertrék

TERI]G

op 3 juni: EL en E2 om 09.15 uur oP LENS
D2 en E3 om 10.00 uur oP LENS

E1
D2

op 5 juni om 20.00 uur oP LENS

om 09.30 uur vanaf LENS
om 11.00 uur vanaf I,ENS

en E2
en E3

leBmirauf . , een luchEbed of matrasje (geen sÈretcher), slaapzak',
slaapspullen (pyama, Eandpasta, tàndenborsEel ,.kam etc.) Eivee paar

LENskousen, Ewee witEe r,swsuràeÏ.ies, scnèènbescher-mers, voetbal- en sport scho'enén, bad-
slippers, een extra trainingspak, voldoende schoon ondergoed, schone- sokken en
k1eàing, shampoo en andere dóuèhespul1en, drie hahddoeken en een zwembroek. In een apart
plastic Easje voor de heenreis meenemen:

. - ::l i:ï:H3llE!'i!!"f"i"ni:;"i: i'ii::"J1,.,.u ,, :., I

PROGRAMMA..
IEN§_DZ en IrENS E3 slapen samen bij de FC. GrachE. Het àdrés is : HamstraaE in Kerkrade
West- relefoon : 045 - 2:-6785- D2 speelt op 4 juni mee in heE Eoernooi van RFC in
Roeïmond (sportpark'SEadsweidEe aan de Maashaven) en E3 speelt dàn tbij FC. Gracht mee
in een Eoernooi-. Op 5 juni speelE. D2 om 15.00 uur nog een eredslrijd bij RFC terwijl E3

daar dan een Eoernóoi speeLt. ,.

'"LENS Et en !EN.-EZ slapen samen bi j w. Schàrn. Het adres is : Orde'Molenweg +r.l Scharn-
rrlaa-cEricht. ielèioon' iEg - ezzzto. op 4 juni spelen EI en Ez een toernooi bi j w'
Scharn en op 5 juni bij een Eoernooi bij RKHBS. in Heerlen (sporÈpark Imstenrade aan.ide

, 
zandweg)

BEDANKEN ALS JEIIGDLID '',>>>> nogmaals benadrukken wij onzè jeugdleden daE bedanken
als jeugdlid altijd schrifrelijk moet gebeuren. Een mondelinge mededelíng is dus nieE
voldóenóe. Ben je van pfan om volgend seizoen te stoppen met. voetballen en heb je diE
nog niet schrifÉelijk bevestigd stuur dan nu dlÍek! een briefje naar Paul v.d-
Stéen, CtropinsEraat 103, 2551'SV Den Haag. Doe jë dit. nieE dan blljf je dus autoÍnatisch
lid van l-flts en onEvang je Ook weer een konÈribuÈ Íebrief voor heE vol.gend seizoen.

PÀSFOTO'S INLEVEREN >>>>>> de onderst
steeds NIET een pasfoto ingeleverd. D
kompèE iLiekaarEj e - zonder kaarEje ma
opsturen die foto (achEerop je tna^aml

Íi

aande splers hebben nu nog
it. iB nódiq voor een.nieuv.r :
g je. niec.spelen !!! Snel .even
naar PaUl v.d. Steen.

o. cokgul
M. Guerrero
O. Gukgu1

D4
E4
E7

B2

D3

A. eI Haddioui
F. eI Masoudi
s. oufrighe

'de LEIVSREVUE .i - 5 -



i;'
,'*'ilTATERIAAL / SLEUTELS INLEVEREN >>>>>> we verzoeken de 'spelers;'teiders en Erainers

nogmaals om ontvangen.maÈèriaal (k1eding, Erainj-ngspakken, Eaasen, shirts etc.) in te
" Lèveren op I8NS. voorlopig zijn wij daar nog iedere maandaEavond vanaf 19.30 uur

.ganwezig. ook verwachEen wij van iedereen die sleut.els heeft van LENS deze.reEour zodat.
'-:.wij kunnen inventariseren wie rnelke sleuÈels heefE. Bovendien wordE in de zomersEop

een aanEa1,gloten vervangen. Wij zorgen er dan voor daE Íedereen weer op t.ijd zijn '

' , :,r
JONG-LEN S àrrr» nog lang niet alte leiders hebben een verstag ingeleverd voor
de ,IONG LENS. ,wij beEreuren dit ten zeerst,e en vinden eigenlijk dat in de JONG LENS
geen enkel.jeugdteam mag ontbreken., Lever uw kopy uiterlijk 5.juni,-.1n op LENS,.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING >>>>>> stemrecht. hebben àe''ouders die geen 1id zijn
van IJENS niet (maar uw inbreng kan besE we1 zwaar wegen in een besluitvorming) maar
Eoch zijn ziJ van harte welkom op de algemene ledenveÍgadering van IJENS op dinsalag 6
juni a.s._om 20.00 uur op LENS.

DE MEDEWERKERSAVOND >>rr>, op zaEerdag 10 juni vrordt op.LENS de Eraditionele
medewerkers- avond gehouden. Een groot aanEal medeÍierkers hebben aI een uitnodiging
onEvangen. De andere medewdrkers krijgen er nog een. Blijkt op 10 juni dat je nog geen
uiEnodiging hebE ontvangen maar je bent we1 een vasLe medewerker dan is het een foutje
van onze kant. NieE boos worden dan maar gewoon naar LENS Eoe komen op zaEerdag 10
juni. Vanaf 20.00 uur is ons klubgebouw geopend.

HET EIND E >>>>>> het. seizoen 1,994/95 ziE er op. Er wordE nieE meer getraind en
gevoeEbald t./m medio auguseus. Na deze LENSrevue valt ergens in juni nog de JONG LENS
in de bus waarin wordt teruggekeken op het afgelopen seizoen maar er wordE ook
vooruiEgekeken naar het komende seizoen 7995/L996. via deze weg bedanken wij alIe
medevíeÍkers voor hun inzeÉ in het. afgelopen seizoen. Àllemaa1 een hele preEÈige en
zonnige vàkanEie en tot ziens.

UIT-enVERSLAGEN

De laatsEe LENSrevue en dus ook de laatste uiE-
en verslagen van dit seizoen. Heeft. u Eoch nog
kopy liggen die u Eoch nog geplaatst wilt zien,
dan kan dit in de .IONG-IJENS -revue.

De sluiEingsdaEum voor het. aanleveren van
deze kopy is op maandag 5 juni 20.00 uur.

,IONG-ITENS verschljnt midden juni, terwljl de eerste LENSrevue van het
. seizoen 7995/96 begin aug,ustus van de pers roLt.

UITSLAGEN VERSLAGEN
23 EeÍ

DameselfEaf - LENS D2 0-10 :'
.'voor een speciaal verslag op de pagina's *

Eindelijk was heE zover, de finale
kon beginnen. De. LENS-aanhang laEen zich
goed horen, maar door een foutje achEerin
kr,ram ÀDO snel op 0-1. Daardoor ging LENS
onnrsEig Spelen, zodat ADO voor rust. nog
op 0-2 kwam. Na de rust. ging LENS zijn
eigen spel spelen zodat het. a1 gauwr,2-1
vras.' De aanhang van LENS voelde daE. het
nog kon en. schreeuwde het uit. IJENS drukte
door en kwam gelijk (2-2). WarE een span-
ning en ouders meE een harE.slag van 180-
200 langs de lijn. Na heE eindsignaal 2-
2 - dus verlengen (2x15 min) ... LENS kreeg
kansen maar het. lukte niet. ' .:. ' '
- Toen kwaÍnen er strafschoppen (11 in
eotaal) . HeE is net een lo-Eeri j; die LENS
niet won. Maar Í.ENS kon met opgeheven.
hoofd het. veld verlaten, wanE voor ons
zijn jul}ie ook winnaars. DiE seioen heeft
D1 goed gedraaid; peEje af voor spelers en
leiders.
P .V. F.

LENS D1 - ÀDO D1 (f,inaIe D-één CIrP)

I,ENS D1

29-EeÈ

promoEie - Eournooi Dl

zie pagina'g.,. -

27 neL

-. ÀDO Dl

finale D-één cUP (ADO wns)

2-2

-6-'deuus4e.vur'



FIN L E D-66n cup (27 neí 19951 LENS D2 - FC zoeterEeer- Èournool 27 Mei

HET OOG

pIaaEs
EoeschouvJers
wedsËrijd

: DHC-complex
: t 200
: ADO - IrENS

Rond 12.00 uur begon deze finalewedÈtrijd
en werden jullie meU applaus onEvangen. De
namen wèrdèn één voor één, onder gejuich,
omgeroepen. ÀDo nam de aftrap en zij be-
gonnen vanaf het begin fel Ee jagent LENS
Éego.r ,enrrachcig. ÀDO eras Eè1kens iets
feÍIer in het. duel en daardoor eerder bij
de bat, wat resulEeerde in de 8e minuut in
een 1-O voorsprong. In de 15e minuuE ge-
votgt door een vrlje Erap welke goed werd
dooigekopt (2-0). Àan het einde van de le
helft kwam LENS terug en kwam er een voor-

, zet van Monir (28e. min.) - Roddy kreeg .

hierdoor een schieEkans : net naast.

,ra,jongens het seizoen zit erop..Dit
tournooi was-de afsluit.ing. omdat jullie
niet volt.allig $raren (er waren 3 spelers
uitgeleend aan D1 voor de D-één Cup) deden
er maar'IiefsE 5 spelers mee uiE de E-1.
DiE heeft toch EoE. vervolg dat zowel jul-
lie als de jongen uit. E-1 aan elkaar moe-
ten wennen.

Dat de eersEe wedstrijd verloren
ging tegen FC zoeEermeer D1 haal de Èrainer
In gecaÍcureerd, omdat deze Jongens t.ij-
dens de compeEit.ie aI Ee sEerk voor ons
bleken Èe zijn, De Eweede wedst.rijd' tegen
FC zoet.ermeei D2 was er één me! vele bles-
sure wan beide kanlen, toch speelde ju1lie
nieE aI E.e sEerk en kÍ{am er een gelijk
spel in het programmaboekje Èe sEaan-

omdat. jullie nu Langer moesEen $,ach-
Een op de eerst. volgende wedstrijd was er
mooi àe Eijd om RieE Daamen te bedanken
voor het .wàggen van de shirts tijdens het
hele seizoen,. a1s dank hiervoor kreeg zij
een bloemstukje aangeboden. Dan de derde
wedstrijd tegen JÀC helaas had FC zoeEer-
meer voór deie wedsurijd ons.een man in
het zwarE' Eoe bedachÈ díe volgens mij niet
veeL van bóitenspel had gegeten. HeE flui-
EJe was.ook al nieE te horen zodat de.toe-
sóhouwers menigmaal de spelers van beide
elfEallen loE de orde moesten roepen omdaÈ
heE fluitsignaal niet gehoord werd. Helaas
ging deze wedsErijd verforen.

. Dan de laatsÈe v,,edsÈrijd-Eegen, Duin-
dorp. Een. zeer aanvallend IJENS. Ook de
jonàens van de E-.1 waren nu redelijk aqn
Éet-spelbeeld gewend en werkte hard- Duin-
dorp liec zich echEer nieE. de kaas van het
broód eten zodaÈ er een spannende wed-
sErijd onEsEond. DaÈ deze wedsErijd ein-
digdè in een o-o stand was dan ook niet
veibàz ingwekkend. Toch hebben hier de Eoe-
schouwers het meesE van genoEen gezien het
geEoonde spel .- Nu op naar Limburg, waar ik nieE bij
kan zijn zodat. dit. dus het. allerlaalste
verslag is. Ik wens jutlie veel plezier en
een zonnige vakant.ie. voor diegene die nu
nog nieE weten wie trHET OOG', is, mijn naam
is Melis Kipp.

De 2e helft begon,. Àchmed was gewisseld
voor Bas .en jullie begonnen feI. De Eegen-
stander.had àverEredingen nodig om ju1lie
af Ee sEoppen. Rond dé 38e min. mochÈ
IJourinho een vrij-EraP nemen, maar helaas
kwam de ba1 in. de ADO-muur terechÈ.

Jullie creërden weI veel kansen, maar
voorin werd vaak te LaaE gereageerd. Pas
in de 47e min.. kwam er een goal voor r,ENS
(2-1), dit door goed doorlopen wan Monir,
díe de voorzet gaf aan Roddy. Deze schooE
raak. Rond de 57e min. was. er opnieuw een'
LENs-aanval en dit. keer was het Í,ourinho
di.e voor de.gelijkmakeÍ tekende door de
bal keihard in de Eouwen Ee schieEen

Illll G O À Í. ltll!
I,laE e
gelij
t.er f
nieEs

en opluchÈing - was het dan toch mo-
k ???? Helaas nieE en de scheidsrech-
loot af. HeE werd dus verlengen wat
opteverde .... dus st.rafschoppen M

1) Lourinho (cool genomen)
2) Nazdoor Civard (hangen)

3) Robett. Camida (raak)
4) Roddy (goal)

5) Michael oemed (raak)

ÀDO schoot ook vijf maal raak dus moest. er
om en om geschoEen worden, t.oEdat er één
mis gaat. en de ander raak schiet.

5) Nicky (boem, in de linker hoek)
?) Dennis (raak) -.'
8) Monir (erin)

9) Roger (pech in de handen van de keepèr)
- ÀDO Eegen de Paal

10) Bas ( helaas gegen de paal - jammér l)

Deze loterij van sErafschoppen brachE onze
tegensEander de winst en dus, de cIrP !

Jammer jongens l!!
De ],ENS- supporEers (ouders, LENS-voorziE-
ter, bescuuilid en ondergetekende) hebben
een leuke wedstrijd gezien.
LENS Dl. heeft toch maar even in de finale
gesEaan en alaE is ook GRÀNDIOOS ! ! !

EDWIN Kt IK (hoofdleLder D-Jeugd)

LENS F1 - zoet6rEeer P1

In deze wedst.rijd kreeg Rocky diver-
se kansen, maar helaas ging de ba1 nieÈ
heE goal in. Hij schoot twee maal t.egen de
paal . ,lammer ! I zoetermeer kreeg één hele
goede kans en zij maakten hierdoor een
doelpunt (0-1), Daarna kregen ze weer een
kans-. Ook nu weer raak (0-2) ,fammer I vol-
gende keer winnen jullie.

De herder (Martin) van deze F1-
schaapjes probeerde zijn lammetjes op deze
weidel-richting goal te krijgen, maar dit
mislukEe helaas I !

Gez:[eE door eeD ,,ENS aa.Ewozige ouder

'ieLLiNsREvuE'.-7-



De.ouders van F2,witIen hun kinderen en de leider/Erainer bedanken voor diE prachtigeseizoen. F2 is in dit seizoen. kampioen geworden ri: ae -à*péiitiËl'oii-àrr.s daqkzij deinzet van de spelers en de leÍder-. ,.: .

Op twee na zijn zij ook op de tournooien 1e geworden. I t, ;

.rongens die naar de E gaan veel succes en ook voor de jongens die nog een jaar Fblijven : GA zO DOOR !l! 
.:{

PeEer namens de ouders bedankt en waE zal heE rustig worden ionder daE geschreeurr.(Rona1d, Kevin) Grapje ! !

Ouatelra bedaaksn FZ en Ielaleí

OI'DERS P2

LAATSTE NIEIIWS !!I!
29 aei

DroEot e- Èou.rnooL ! D1 KÀMD lut
Dat was spannend afgelopen maandag. ÀDO - DSO werd 0 - O (DSO was beUer).
IrENs - Dso.was de volgende wedstrijd; zou tENs hersteld zijn van de ongerukkige.

ïiïiiiil"ÈË,'i,3;i:Ë*Ï]i3il ïy: ,r=",.,e Dso mer.2..- o wes. .
ÀDO moest winnen en LENS had voldoende aan een gelijk spe1.

Hoewel ÀDO een optisch overwichE had, bleef LENS de situat.ie meester. De 0 - O was dejuiste uit.slag en DI was KÀMPIOEN.
SELE GROTE KIJÀSSE, BOYS. EEN COMPTJIMENT WÀÀRD IlIIlI
De.reugdkommissie

,-8-'aeuusruvue'
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deze pagina's zijn tot sEand gekomen in samenwerking meE uHÉT,ooc,, en de redakEie

DAMES-ELFTAL - LENS D2l0-10)

DE IIEDSTBI.ID

;.

DE vooRBERErDiNc : (wat er à"r, ,roor.t ging) : '

Eén vaí de moeders kvram op tret oiiginete idee (cijdens,het GDÀ-Éournooi) om een
voetbalwedsËri j d ce organiseren Eegen heE elfEaf waarin haar eigen zoon speelt. (D2) .
zij ging eens pootshoogEe nemen bij andere moeders en Eot. (misschien we1) haar eigen
verbazing werd hieí enEhousiasE op gereageerd. DiE werd met. Piet. van Gils nader
besproken en Piet vond het een schiEterend idee om het. seizoen hiermee af t.e sluiEen.
Dus de datum zou 23 mei erorden. Jan Muns Werd tot leider gepromoveerd van heE te vormen
dames-elfÈaI. ,foop Groos zou naar ik begreep voor de tenu's zorgen

19 nèi 1995

HeE was vrijdagavond dus Eijd voor de dames om een tïaining in Ee lassen vo
belangrijke wedstÍijd Eegen hun zoon en/of broer die spelen in D2. De dames
immers goed vbor'de dag komen. Helaas kon de t.rainer van IENS 1 diE..,nieE op
want hij had een wedstrijd. HeE speet hem dan ook heel erg omdat. hij er gra
medewerÉing aan had verlàend. Maar al-s het nood heÈ hoogst. is ........:...

or de-
wilde
zich nemen,

ag zi jn
zo is er :

geprobeerd de dames waE bij te leren waE het overspelen beEreft. Na zo'n kwartier ging
er een keeper in het doel sEaan en de dames mochten na hart.elust penalty's nemen (wat
hun niet slechE afginE) . Omdat D3 ook trainde hebben de dames het laatste kwart.ier.van
aà crain:.ng een paicljiie gespeeld. De eindsEand was 1-1 wat een behoorl ij ke -u iiuè tag l-s
a1s je voor het'eersE samen getraind hebÈ.

I
I

dekten wij. over
dadelijk,.aan he
nog even.

rTAAt,, hebben wij heE
E eind van dit verslag,

Bij heE vexnemen daE deze uredsErijd ge-
speeld zou worden, lleEen wij er geen gras
over groeien en mel-dden ons aan als ver-
zorger,/masseur; maar waE een EeleursE.el- .,.rin§ zé9, wanE er waren er aI Eien I ! (al'lrrï
tnais aài werd ons medegedeeld) . WaE sche-'
EsEe echter onze verbazing toen wij. dins-
dag j.1. er §een één konden ontdekken
raigÉ ae tij;. we waren mooi in de'maling

Mokkend zochEen we een plaaEsje om maar
nieEs te missen van dit spekÈakel. De da-
mespfoeg stond af.langs het veldien deden
een warrning-up met het Ínondje. camaraploe-
oen en veel fotoqrafeh zwierven rondom diE
É.u* o. maar de Ëooiste opnamen en plaaÈ-
jes Ee kunnen schiete.n.

Veel publiek langs de lijn en zelfs een
spandoek met TÀÀ],Í er op geschreven onE-

De sfeer zat.er goed in en nieEs sEond een
gezetlige sporEieve wedsErijd meer in de
weg. D2 begon na heE beginsignaal al di-
rekt meE een stevig offensief, maar hadden
nieE gerekend op zo veel (verdedigend)
tegensE.and.

HeE publiek werd'.get.rakteerd op werkelijk

schit.t.erende combinat ies,i passeerbewegin-
gen, hét beÈere kèepersi^,erk en vooral veel
trhandst binnen heE strafsèhopgebied daE de
uiËsEekend fluiEende scheids soms even
niet zag.

Dat de mannen van Piet. nec'inbeliik hadden
is we1 te begrijpen, wanE als je Cegen
dames moet spelen, die dan ook nog mer z'n
achtcienen voor het. goal gaan liggen is

'(teLENSREVUE'-9-
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het moeilijk scoren; en je eigen moeder sportief onder de graszoden schoffelen doe je
natuurl ij k- niet , want eenmaal thuis krijg je op zeker een.pak op je.!.... ? 'JuisE ja !

Een doelpuntrijke wedstrijd en dqrhalve een groot_succes daE, in onze ogen, zeker voor
herhaling vaEbaar is.
JammeÍ was het daE na afloop van de wedstrijd de dames weigerde om shirEjes Ee ruil,en.
Maar ja, je kan nieEs aI1es hebben.

Er was maar één minpuntje en"daE was heE ÍÀÀL-gebiuik van so.*igetspulers in het veld.
Nee heren, zo werkE daE nieE en veel Eoeschouwers/spelers hebben zich daaraan geergerd.
Ju1lie doen er versEandig aan en zouden iedereen een grooE plezier|doen om in heÈ
vervolg deze grove woorden achterwege te laEen.

OP DE FOTO ![ET DE SEÍ,EKTIE

Een v?oord van dank is
op zijn plaaEs voor de
mannen van de selekt ie,
Peter Bos, verzoiger en
de begeleiding want
ju1lie mochten, meÈ de
moeders, sEraf-
schoppen nemen op Arno
de ,rong .

\

Daar werd dankbaar ge-
bruik van gemaakÈ, wanÈ
zo' n kans krijg je
nooit meer ! DaaÍna
gingen de dames nog
even oD de foto met de

"drettïe, wat. een d.is -
cussie opleverde wie bij
want :

!

wie mocht sEaan. Snel (?) verdween iedereen in de kleedkamers

NÀ À.F',OOP ' .,

Na leuk en goed gesport Ee hebben was heE dan tijd om te gaan eten. De dames hadden'iret
zeer goed verzorgd. Er was voor een broodmaaltijd gekozen (De jongens willen immers
vlug eten). Er waren diverse soorten broodbeleg zoweL zoeÈ als hartig. Er l,aren zelfs
krokeE.Eën. Tijdens het. eEen kreeg Rob Vergeer het woord. UiEeraard moesE er even terug
gekeken worden op heE seÍzoen '94 -' 95. Daar had hij het. ondermeer over de hoogte- en
dieptepunEen. Bij het naderen van heE einde (er is immers nog maar 1 Eournooi en een
weekend Limburg t.e gaan) werd PieE dan ook in het welbekende zonnetje gezet. Hij kreeg
van zÍjn jongenE een aandenken (een plateau met alle namen van de spelers erin
.gegraveerd). Natuurlijk werd zijn vÍouw ook nieE verget.en want zij moest hem Eoch maar
'ie{ere keer afstaan aan D2. PieE moest natuurlijk ook nu Í,reer het laaEste woord hebben
en bedankte iedereen voor heE geschenk en meldde daE zijn vrouw het nieE zo erg vond
als hij weer eens onderweg was met D2. Tevens vertelde hij waarom hij nu zo grijs is

- (dit door de diept.epunten). zo kwam er een einde aan een geslaagde (voetbal) avond.
Piet namens alle jongens en ouders BEDÀNKT en VEEL SUCCES met de Jongens van de B.

"HET OOGI en REDAKTIE
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Voor topprestaties op het gebied van venekeren en hypotheken
kunt u altijd terecht bij de Reaal-adviseur iíuw omgeving. Bel gemlt
voor cen sportiefadvies. 
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PeÍsoneíauto's:
(vaö klein naaÍ groot):

Fiat Panda, Ford Fiësta,
Peugeot 205, Renault Clio,
Opel Corsa, Honda Civic,
Opel Astra, Benault i9,
VW GolÍ, Ford Siena,
Opel Vectra, Peugeot 405,
Audi 80, Ford Scorpio,
Opel Oglega, Peugeot 605,
Renault 25.
Diverse diesel- en automàat
uitvoeringen.

Personenbussen:
Ford, Volkswagen.'
(ook diesel)

Kàmbi's:
OpelAstra, Pougeot 405, ,,

Ford Sierra.

Bestelwagen§ vóor klein
riibewiis:
Opel Astra Combo,
Mitsubishi, Ford Transit,
Mercedes-Benz 208, 308 en
609 (drÍerse uitvoeringen)

Vraag naar onze speciale
tarievenÍolder voor b.v.
' Vakantie, zomer oÍ winter
* Weekend
'Midweek
* OÍ zo maar een paar dagen

er lussen uit.

De vakantietarieven ziin
inklusieÍ:
' Verzekering met een eigen

risico van Í 100,-
' Ongevallon inzittenden
verzekering i

' lnklusief alle kilometérs
. lnklusief BïW

AUTO.LEASIN
Zowel voór normale a

short-leasing be
u aan het juiste adn
TROMP AUTOLEI
Met meer dan 65 j

orvaring staan wij '
u klaar. Vraagt u e

een vrijblijvende ofl
Tel. 070 - 361 91 I

Nu ook verhuur var
aanhangwagens
Laadvermogen 500-15
Alle aanhangwagens \

van reservewiel en AN
verlichlingsaansluitin(
Met aÍneembare huiÍ.

I

AUTOVERHUUR

verhuur, lease en short-lease
personenauto's, kom bi's,

personenbussen en bestelwage

De Savornin lohmanptein 5, Den Haag - FAx o7o - 36

wo- .61 .91 .91
BiiTROM rlig en voordelig sturen


