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Port betaald
Port payé

's-Gravenhags

WEEKBLAD
V.V. LENS

SEKRETABIAAT:
Begentesselaan 49
2562 CN Den Haag

TerÍeinen en
klubgebouw
Hengelolaan 600
Tel.: 070 - 3661314 /í- '/.,r.
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Verkeersschool

Schakel & automaat
Motor 1" 4 lessen f 100.-
Aulo 1" 5 lessen Í 200.-

I VooÍ alle riibewiizenI opleiding Éíomfi etscertif haat
a '10 daagse spoedopleidingent Diverse categoÍieën molorrijlessen

Fohronhëll8tra8t 266, 2561 EJ Den Haag

070 - 345 11 53 / 363 46 71 Fax 070 - 363 66 62

Lensleden speciale korting:
Voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk
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Free-Kick sport
Weimarstraat 345 - DenHaa;g

Telefoon 563.63.23
(Tusscn Valkenboslaan en Beeklaan)

VOOR At I.NV SPORTKTEDING

LENS-LEDEN 10% KORTING!!!

TYSIOIHERAPIE . II,IANUEIE IHERAPIE .
II,IEDTOT IITNESS . HOUTWUK

Gespecioliseerd in hel geven von odviezen en poromedische
behondeling von de wervelkolom en (sport) Ietsels.

Dogeliiks spreekuur: 08.00 - 18.00 uur

J.J.A. Zoutendiik - Fysio-Monueel Theropeul
E.P.A. Coret - Fysiolheropeul

Behondeling volgens oÍsprook.

C.A. von Beverenplein 16,2552 HT Den Hoog,'
o 070 - 39730'l3
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G, ffiffi
UTG k-service

Telefoon O7O - 380 70 70

Motor-oiderdeten van de vakman

Vincent's
Motorhuis

1e v.d. Kunststraat 288
2512 AV Den Haag
TeleÍoon 070 - 3807070
Fax 070 - 3840023

I w-l-Johannissen
Drukt letto ijk alles... desnoods in één dag!

KEIZERSTFAAT 1 12
2584 BL SCHEVENINGEN

TÉ1. 070 - 354 11 39 / 355 00 0s
TELEFAX 070 - 350 51 12

Lens-leden 15% kortin
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Voor al uw vakantiereizen
ZOWEL VLIEGEN - BUS - BOOT - TREIN

EN EIGEN AUTO.

Vaak hebben wij inpakken en wegwezen reizen.

i*!

ESCAMPLAAN 283
2547 EA DEN HAAG

TEL. 070 3254647
GtRO 201775

LENS LEDEN KRIJGEN EEN LEUKE KORTING



DE LENSREVUE
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RAAR MAAR. WAAR
p het moment. dat deze letEers
aan heÈ ÈoeÈsenbord vrorden Eoe-
vertrouwd, ziE de ene helfÈ van

de redakEie voqr z'n EenE, Eenen Ln
het lauwe waEer van een Duits meerÈje,
en Ín de rechÈerhand een koud flesje
DuiEs bier. te kijken naar de caprio-
len die op surfplanken worden uitge-
haald.
De andere helfE van de redakEie moet
dan nog op vakanEie gaanl Een raar
idee dat dan het. voetsballen a1 weer
opgestarE wordE. Maar ja, in septernber
begint de kompet.iEie teer en dan moe-
t.en de luie spieren weer in topvorm
zij n.

TRÀNSPER EN CENTJES

Ook voor uw rédakÈÍe was het een span-
nende t.ijd: zouden h,e nog een moge-
lijkheid aangeboden krijgen om over t.e
stappen naar een andere klub? NieE daE.
we persé wiLlen. en moeten, neen, we
hebben het besE naar onze zin, maar je
bent Èoch benieuwd naar wàt een ander
voor je over heeft I

Helaas (?l) is er helemaal niets ge-
beurd en zullen de lezers van d-e LENS-
revue het. ook diÈ geizoen meL hetzelf-
de koppel moeten doen. ook doen wij
het zonder enige vergjoeding (buiten
hets bekerEje koffie en heE frÍsje tÍj-
dens de redaktieavond) en vlnden dac
prima zo!
Een vrijwilliger díe bet.aald krijgE.
voor z'n hobby is in onze ogen geen
vrijwilliger meer; neen, hij verrichE
een dienst. Èegen beE.a1ing. ÀIs vrlj-
williger ben je een beetje gek, gek opje club en gek op je hobby. En je
krijgÈ er dik voor becaald: blije.ge-
zichEen wan kinderen en volwassenen
die hun sporE kunnen uiEoefenen. Da's
mooi toch???
Moet u ook eens doen, vrijwilliger
zijn bij je eigen kluppie!
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LENS

ALGEMEEN SEKRETARIAAT
P.F. Grone
Regentesselaan 49
2582 CN Don Haag
Tol.: (0701 363 54 18

SEKRETARIAAT TOTTO/LOTTO
G, KÈmporman

,T61.: (o1749) 12602 '

SEKO : sonlo16naídolinq
Soniorgn zondsg
Senioren zaalvoetbal
W.M. Kouwgnhoven
Tol.: (070) 391 2414

SPONSORZAKEN:
J.M. v.d. Kleij Tol.: lo?St 282765
A,H. do Groot Tol.: (O7O) 325'1550

BARKO : Barkommissic
mw l. van doÍ Bcrg
Tel.i (O7O) 325 99 74

Senioron Zaterdag
' J.C. Ham
ïel.: (O7O) 367 96 87

EKO : 6von6m6nten kommissio
vacalu16

JUKO : isuqdEfdolinq AKKO : Akkomodatlokommissie
W.J.M. Hoijncn
Tol.: 9070) 346 10 88

P.J.M. van don Steon
Tel.: (070) 397 01 54

REDAKTIE:
À.c.J. MiltonbuÍg
Tsl.: (070) 321 32 85
C.J. Alting
Tel.: (O7O) 389 98 75

TRAINERS:
P. Bog
Tel,: (o7O) 3SB 03 82
E.V. Gans -

Tel.: (O7O) 397 55 59

SAM,ENSTELLING BESTUUR

VooEitter:
J.G. Colpa :

Tol.i (O7O) 394 1 I 74

Lid :

W.J.M. Hoijnon :

Tol,: lOTOl 346 I o 88

Lid :

P.J.M. van don Stoon
Tol.: (O7O) 397 Ot 54

S6k.6tarls:
P.F. GÍèng
Tcl.: (O7O) 363 54 I I

1e Ponninqmeaster :
G.J. van dor Kloii
Tel.: (0'17481 18149

2o P6nnlnamoo6ter:
F. v6oÍon
Tel.: (O7O) 367 96 30

XONÍRIBUTIE EETALING
Posthank : 330711
RABObank | 129924229

.TERREIN .n KLUBGEBoUW

. Hongololaan 600
Tel.: (070) 366 13 14

VAN DE REDAKTIE
kver uw kopii v66r maandog 14 augustrs

- Redaktlebrlevenbus, klubgebouw
- Fax : (070) 367 EE 62 (tot maandag .16.00 uur)

wlJzlgtngm tot maandagsvond mogeliik !

T,IITERSTE INI,EVERTERMUN XOPU : ..

maandag 14 auguíus 20,fi) uur in hd klubgebouw De redaktie
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nieuws uit de bestuurskamer
À.5,

vlak na heE sluit.en van de laatste LENSrevue ontvingen we ondeÍsEaand bedaÍlkje van
Henk Hoppenbrouwers. Graag vJillen we dit nu nog opnemen in deze eerste revlle van heE
nieuwe seizoen.

Wij betuigen familie, vrienden en kennissen onze oprechte dank voor het medeleven
de belangstelling tiidens haar leven en na het overlijden van:

Margaretha Maria íGrcetl Janssen - van Geemert ] , , 
.

en

M ede', n a me ns verd ere fa milie:
lrttarga và4 Weenen - Janssen

, Jos Hoppenbrouwers - Janssen

t[ aEuurlijk heeft het bestuur, en gelukkig ook veel medewerkers, 'niet sÉif gezeren
in de afgelopen periode. zíj zijr. verder gegaan met. heE verbeteren van de-totale
organisat.ie en akkomodatie van IJENS want dai !ras, en is immers nog steeds hard
PunEsgewij s zullen wij een aanEal akÈiviEeiten op een rtjE.je. zetÈen.

. 1) Dè' nedciberkersavond : op 10 junl werd gelukkig druk bezocht.. ToE in de kleine' uurtjes werd er veer over r,ENs en andere ÉelangrlJxe zaken gesproken. De drankjes,de
rnuziek en de barbecue was uLEst.ekend verzorgd.-waÉ ook belaigriik was : de lubilauuitouuissLe kreeg gestalEe. Meer nieuws volgE-snet.

3) Klu8lGEalag f :'was heE op zaEerdag 17 juni. Maar liefsE een kleine 4 IJENSERS.warenpresent.. De eersÈe aI-om 08.00 uur lll Het klubgebouw, de adminisÈraE iekamer, de
bestuurskàmer, de keuken; alles werd werkelijk óchoongemaakc op IJENS. Daarnaast werd
hets Eegelpad ndar veld 3 vernieuwd maar ook de kleedlóka:,en, dè crainingshokken en heE
maEerlaalhok etc. werden aangepakt. KorEom veel mensen.druk in de weer óp LENS om a1les
weer in gereedheld te brengen voor heE komende geizoen. Natsuurlijk werd àe inwendige
mens niet vergeten. vlaaien, salades en de chinees zorgden voor éen toffe afwissellng
Eussen hard werken en gezelligheid. 

; 
. , . 

-

4) KluÉJesdag II : werkte .aansEekelijk en de energie werd nog lang aan:gesproken. De
kJ-eine bar werd verschoven, waterloo werd verbouwd zodaE daar een vergaderruimt.e annex
spoilsorruimt.e onEsEond,het Ëegelpad rondom krubgebouw 2 werd opnieuw §eregd en ook heE
paal naar de tribune wérd niet. verget.en. ook het dak van ons klubgebouw weid professio-
neel opgeknapt en dat. dit. hard nodig was bleek wel toen een dakbedekker door ons dak
heenzakE.e. We hoeven nu niet meer meL een paraplu in ons klubgebouw rond t.e lopen als
heE eens regenE.

5) HeE sleutelbaheer : _ is nu beEer geadmÍnÍstreerd zodat we precies kunnen vastleggen
wie,vrèIke sleucels van'I,ENS in zijn-beziE. heefÈ. Eeii verzoek aan medewerkere aie íó!
s1éuEe1s hebben die nog nieE opgenomen zi'jn om zich te melden bij W. He)men. _ .

6) Sponsorg.: werden er gevonden voor LENS 1 (Free Kick Sport gaaE diÈ samen doen met
Edauw en .Íohannissen). verder ererd er nog gesproken meE enkele kandidaat' spcirisors .
Sponsors zijn hee] belangrijk voor ÍJENS, maar de LENSERS kunnen zeer zeker ook heelbelalgrijk'zijn voor de sponsors. WiJ komen daar eind augusÈus/begin sepEernber meE een
speciale sponsor- IJENSrevue bij al onze leden en sponsors op t.erug. _ -.
7) Roc1aEebord€n : werden verkochE en geplaatst langs veld 1. Ook daar is behoorlijk
geld mee t.e verdienen voor onze vereniging. En ook daar kunnen, onze.leden een posiEieve
bijdrage aan gaan Leveren. Meer nieurrs volgt. 

a

nodig .

.'É) Ds ÀlgeEene 1odéEvs8gaderlng : werd slecht bezochE.. zonde, wanE het besEuur had
naast de cijfers ook een beleldsnoEiEie op papier gezet, De aanwezigen gingen er op-eenkonsEruktieve manier mee om zodat we Èoch tèrig tuínen kijrcen àp àèi n"Étióe avond'. Een
kans vàor open dogl gemist door veel leden die-niet kwamei. Toci: wirlen wij onzegedachte niee verborgen houden en wij zul1en onze beletdsnoEitie bj,nnenkorl in de
IJENSrevue zeE.Een. NaEuurlijk mag je hem nu ook al opvragen bij een van de teden van het
bestuur.

-2- aa rcusnwue'



8) CLIrB VÀ§ CONDERD : het geld van deze club werd aangesproken voor het opknappen -van
het dak en van waEerloo (zíe ook punE 4). Een goede béscèding denken v'ij en zo zljn er
nog veel meer goede besEedingen vóor deze gelden. Ook aliE seizoen rekenen we creer oP

een gevulde clrrh van honilerd. Meer ni-euwsi volgE z.s.m-. i l

9) CLIIB VÀN DUIZEND I werd ook apontaan Opgericht. Een aantal'.mensen zagen in dat 'er - -
iond de setektie wat exEra akElv-lteiten gèórganiaeerd moeEen gaan worden. Dit kosE geld
,rt *ii niei voiteaig ":.i-o"s buageU t<unien Ëa1en. Extra geld-dug wag via sponsors/do-
nateurÉ moet binnen-È,omen, komen.-Het is niet Om spelers Èe begalen maar nodig voor
sfeer-verhogende aktiviteiten öm de sEeeds heviger vJordende concuffentie Èegen Ee
gaan. SEeun je diE iniEiatief neem dan konEakt op meÈ onze Penningrmeester :

éerard .ran dér Kleij.
10) TÍíÈe VERZORGERS t.w. Lambert Pennings, een r,oud,' LEÀisspeler, en zijn vriend Martin
xievit die onlangs geslaagd zijn voor dé cursus sportverzoiging/sporEmas seur kornen bij
LENS van Bdwin Córe[ het iak 1éren. Zij worden ingeschakeld bij de lotale verzorging
binnen LENS, maar zij zullen 2eker aanwezlg zijn bij de wedsÈrijden van LENS 2'

11) He1aas is het ons nog niet gelukE om een trainer,/leider te vinden voor '1EENS

zateldag 1. De beoogde kàndidaaÈ: zag er helaas vanaf. Een advertentie werd gezet en
diverse mensen werdén benaderd zondér resulEaaE. fn augustus herhalen wij de adveft.en-
iie, cetutt ig hebben wij cees Roos, die ons vorlg seizóen ook zo goed hielp,.weten Ee

strikken om Ín august.us Ee sEarten met de trainÍng op de woensdag. Een definitieve
oplossing hopen vre zo snel mogelijk te vinden.

a, oÍt o\ er is heel veel gerealiseeÍd op LENS in de afgelopen Eijd. wi
l[ nog óeI waE vergeten ziin om te noemen. !Íij zijn er echter hee] tro
l\ meóewerkers zo àktief géweest. zijn in het woetballoze EijdPerk.'ons
moea om met veel energie ons jubileumjaar in Ee-gàan.. we hopen dat er sEeeds meer
mensen zich-zo betrokÈen gaan voelen Èi3 lens. wie weet is heE kaderprobleem binnenkort
atan echt. verhoLpen. voor óns zou diE heÉ enige maar vrel gelijk het mooisE denkbare. kado
mogen zijn 1n ons 75 ste-levensjaar.
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OUIJI- 19 9 5

Nieuwe leden:
1839 J. Spaan
1859 M, Lopee
1911 M.A, de
1914 M ,,r. de

E, SEZO, O2-Og-f973, Maarten8dij kla an 54, 254L XR Den Haag, tel'. 3292929
, sEZo, Lg-tO-19?4, Duke EllingtongEraat 148, 2551 I{D Den Haag, cel. 3237613
Fre1, SEZO, O6-01.-1970, Rhenenstraat. 1-o9, 2546 TR Den Haag, te1. 3664939
Fre1, sEZo, o5-01-1970, Polebroekscràat 48, 2546 RM Den Haag, heI. 3673965

zul1en best
s op daE veel
gëeft heE

36613281926 R.T.N. Tettero, SEZ,O, 22-02-L973, SchePendreef 14, 2542 NW Den Haag, Ee1.
2059 H.À. Schgepmaker, SEZo, 13-08-1966, zuidlalenatraaE 93, 2545 VP Den Haag
2352 H. van WaeBen, SEZo, 15-05-1965, Genemuidengtraat 119, 2545 PR Den Haag
2474
27 AL
2994
342r
3423
3424

3427
3428
3429
3430
34 31
3432
3433
3434
3435
3435
3431
3438
343 9
3440
3447
3442
3443
3444
344 5
344 6
3447
3448

M.E. Leve;stone, SEZO, f3-02-L976, MarkEweg !L4, 2525 JN Den Haag, tel. 3a92a2a
C. Bolman, ZAAL, 2o-o9-Lg6g, Populierendroef 248, 2272 yoorburg, LeL- 3a75272
E.V. GanB, Trainer, 1?-09-1951, RieEvoorndaal 56, 2553 IiII, Den Haag, teI. 3975559
À. de KeE, Trainei, Lijnzaadakker 35, 2723 Tz zoetsermeer. LeL. 079-42!1'99
À.À. Ega1, SEZO, O2-tO:Lg75. De Rade !74, 2544 JK Den llaag, EeI. 3299442.
o.A. oredein, F, .08-03-1987, vijverzicht 2L, 2543 ÀT Den Haag
À. Tlmlm.i, D, O6-02-L984t De Rade 103, 2544 JG Den Haag, Ee1. 3662338
f. Yonyul, F, 21-09-1989, Stuw-aEraaE 2f1 , 25L6 TE Den Haag, ÈeI. 39912L6
,1. MolËnaar, E, 29-08-1985, Di. R.J. Fruinstraat 52, 2552 LD Den Haag,.teI' 3973742
K. Àutar, O, rf-Og-fgA+, De Rade 36, 2544 ,rll Den Haag, EeI. 3669915
N.l{. otiieiia A1vq6, SEZO, 16 - 08 - 1974, Maartengdij klaan 549t254r vB Den Haag, teI' 3291963
E.Miggolbrink, ZÀA!,10-01-1967.Dorp888r.105,2903 LA capelle a,/d l,fggel,ÈeI. 010-4506245
S, RIJke, S.EZO,,02-12-79?5, sbrausalaan 134, 2551 NR Den Haag, EeI. 3259377
À.J. Éljnenburg, sezo, 06-03-1954, RhododendronsE t . 84t 2563 Tc Den Haag, ÈeI. 36'1452a
E. Roosl sEZo,-29-09-1950, Koningin Emmakade 32, ?.sLB RK Den llaag, E61. 3655444
R. LucaB, SEZ}, 20-02-1965, Da Gaarde 49, 2542 cB Den Haag, ÈeI. 3669495
P.r,.J. Kulk, SÈzo, 18-07-L969, v. weEebekeotraat 44, 25gL TV Den Haag, te1 . 3548761
C.iI. v.d. Bërg, SEZO, f9-L2-1957, IrísBtraae 95t 2565 TG Den Haag, lel ' 3652604
L.W. Hartevelà, SSZO, rg-OZ-1965, BevelandaesÈr. 34, 2583 HZ Den Haag, te1. 06-52508384
V. KolEtee, SEZO, 25-01-1971, Genemuidenstraat 461, 2545 PZ Den Haag, Èe1 . 3295480
P.,r. KooI, S.EZO | 29-06-L964, BeukEt.raaE 96, 2565 ZD Den llaag, ÈeI. 3622266
M.P. Dijkhuizen, sszo, 24'1"2-fg'l}, NunsPeeÈ1aan 3J, 25'13 HA Den Haag, ÈeI' 3516145
P,J. Leireink, SEZ6, 04-01-1963, Esdoorn.braaÈ 129, 2565 HP Den Haag,.tel- 3602521
R. Vergeer, SEZ1, 2f-LL-L956, C. Gelderblonlaan 72, 2545 !q P"t Haag, tel' 3561344
R.R. Cíeebeburg. C, 15-07-1982, Dedem'vaarEweg 611, 2545 DJ Den ttaag,-t'eI' 3664304
J. ,fahargir, pI Zg-fo-rgss, carEesiuaBtraab 242t 2562 SR Den Haag,--EeL' 3551883
P. Peli6Éier, í, zl-oa-tgea, Dr. J. PreEEer'Eraat 33, 2552 LR Den HaagÍ, ge1' 3974161
D.IJ. v.d. Sande, f, 21-08-1988, MeliE stokelaan 2630, 254]. GX Den Haag, Eel' 32963LG
c.S. de long, D, 3o-01-1984, Dr. J. PïeEgerEÈraat 69, 2552 LR Den Haag, tal' 3976494

. 'de LENSREWE' -'3 '

LEDENÀDItIHISTRÀTIE



vervoià nieuwe leden:

M, de Jong. F, 22-06-1988, Dr. J, PregsergtraaE 69, 2552 LR Den Haag, teI. 3976494
D. de .7ong, D, 21-09-1984, Vlaaakkarstraab 72t 25'14 SK Den Haag, tef. 3544970
V. Dag1i, r., 29-09-1989, Randveen 58, 2544 RN Den Haag, ÈeI. 3663143
O.À. Oredein, F, 20-02-1990, Vijverzicht. 2lt 2543 ÀT Den Haag -.
J.R. de Bruin. B, 28-10-1980, alan RomeinEtraat 6a) 2552 KE Den Haag, Èel. 391a292
M. Oran, B, 2O-fO-1979, KoekangesÈraat 130, 2541 pZ DeIf, 8aag, tel. 329]-632
B. v.d. VoorÈ, À, 08-05-1978, OosterheaselenEtraaE 219, 2545 ST Den Haag, tel. 3213429

N..r. de Groot., NS, ÀmandelEtraat 53, 2554 EW Den Haag
,f,.R. ÀpperIoo, SEZO, 26-1L-L9?3; De caarde 436, 2542 CV Den Haag, teI. 3665361

3449
3450
34 51
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458

114
141
149
165
222
223
228
2SO
307
318

Afvoeren a1e lid:
003?,f.H. Bergens

-1121 R.J. w.d. Heyden
1451 \T, ManBveld
17?0 F. v. I(ni j f f
1865 M.H. v. CroonerÉurg
2370 D. Lamera -
2459 R. NolEen
2541 R. de Roode
2690 L. E. Sendar
2745 A.H. SEuivenberg
2834 T. Mulder
2908 G. Mulder
2 931 S. copiè
2968 M.iI. Leidekker
3017 D. de Roo' 3035 M.IJ. w.d. Donck-Timmer

- 3050 N. Degermenci'
3085 J.C. v.d. Spek
3151 D. verrÍaat
3f67 L. Íli1leyne
3L84 J. TimmermanB
3215 K. Ruward
3238 À. Puigter
3250 J.H. Schipper
3263 s .Ir. Bonyanga _' 3275 M. Àyyadi
3300 H. van Hoteren
3315 P. Mulder
3332 S, Caffa
3343 T. G. Bauman
3359 À..1. grondstra
3364 S, Zariah
3382 R,R. HendrikEen
3389 M. BèuEekamp
3400 À,W, BIanB
3425 M.F. Pina6

Donateur C. de ,Íong, erevelingen 26, 240f DN Àlpen a/d Rljn
Àdres Wii ziqinq:
0189 P.F. de Haan wordE Glanawit 4f, 2'1LB ÀD ZóeEermeer, te1 . 079-610828
1411 O.T. v.d, Laar wordt. Margarethaland 261, 2591 VÀ Den Haag
2487 À.S. Glaudenane wordt BriegérËEraeee 5, 33106 paderborn (BRD)
2890'M. Voigt wordt BerenÉEeinlaan 16. 2542 KA Den llaag, Èel. 3573758 "
3209 ,r.l'Í. Verstraten vrordt HouÈzagerBingel L!9, ZSL2 XlT Den Haag
3313 R. Beuker í.rordE EsdoornsEraaC 67, 2565.IIN Den Hàag, tel . 3637890

I{iizioinq lidmaatechao :
0975 E.M. Warmenhoven van SEZO naar SEZOZÀA!

À.À. ChrieÈ
N, Schuurman
R. v.d. Heyden
T. ozdeÍnir
R.À. Tur
V. v.d. Spek
R. Hendrike
F.W. spa
S. E. oufrighe

M. ten Berge
M. HaE6an
À. de ceue
C, F. ÀponEoweil'eL Mahi
D. Brummelkamp
BouaIi

E, Deane
À. VermaaÈ

ouahhabi
van Gaelen
Gravenberch'
van OEÈerloo
van Gaelen

K. Zuurmond
C. Bom

4 M. Zaalberg van SEZO naar ZÀÀI
1 O.?. v.d. Laar van SEZO naar ZAÀL
0 H.À. Kouwenhoven van NS naar SEZO
4 s.H. de Nennie wan sEZo naar ZAÀ!
5 J. Buitelaar van SEZO naar SEZOZAAIT
3 H. Kooyenga van SEZO naar SEZOZÀÀL
0 ,J;M. Vorhey van NS naar SEZo
9 À. Smits van SEZO naar SEZÀ
1 T. Spa van NS naar ZÀÀI
0 T.H.À,M. Booms van SEZÀ naar NS

0060 R.À. Bom
f27 4 C,J . Fortman

s

, Ku)Grar6
. ForÈman
. SpoeIBEra
Keus
. Blokpoel
, Merghart
: v.d. Hoek

15 07
17 A4
20L9
2404
2445
2602
2697
2754
2A68
29r5
2942
29A
302
303
307
313
316
3L1
319

325
326
327
330

333
334
336

338

031
127
163
185
222
24L
249

7 J.H
5 M.T
5 C.N
4 R.
9 R..'
1 T.F
1 À.M

4

.Ileban

.,f,. de Bruin '

' 2724 P
2132 B
27A5 D
2895 K
2930 0
2 955 H
3004 À
3031 K
3047 M
3083 J
313 6 !'
3155 R
317 9 D
3212 S
3223 H
3244 J
3i56 M
3269 C
3281 À
3309 K
3328 À
3339 J
3349 R
3353 R
3381 E
3387 R
3397 .Í
3414 M

M. 
'JR.

.F. ÀponÈoweil
de Roode

R.T. Kaffa
. Hoogendorp
. coedharÈ

.I. Hop
M'Saad
.rongEj an
BouaIi
SenEoz ;

IrI. Bodaan
B. Veeren.
-Elakbi
Lutke schipholt

H. Lancel
de Roode
Romboutss

iÍ. KoerB
Àcar

.r. v. d. Bergh
F .' 'ransènx. Nljhuls '
I,. de Bruin
t. EverEE
L. Fontij n
M. Bakker
c. van Rij thoven
v. d. RoesÈ
Í,aarí

,J, v.d, caast.
viE

D. Roo§
T. Ami-nin ; ..

1P
5H
2M
7t{
9M
OR
1À
1I
8K
9H
SM
3S
3R
4S
0,r
5C
5H
4P

Àf,voeren als donateur:
P. Zoun

3410 D,À. Spa

- 4- 'ae uritsnewte'

I W.À. v.d. Linden . À. v. Breugelen
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BAR NIEUWS
OPROEP BESTEMD VOOB'

ALIE LEDEN, OUDERS VAN JEUGDTEDEN EN/OF HUN FAMILIETEDEN EN KENN]SSEN

AT IS ER AAN DE HAND?

Zoals bij de meeste verenigingen wordt ook bij LENS de bar in h6t klubgebouw gèÍuÍidm door vrijwilligers.
Juist nu we aan het begin van een belangrijk on historisch seizoen staan, waarin LENS het 7S-jarig iubileum
gaat vieron en de nodige extía activitaiten zullsn worden georganiseerd, is er een groot probleem ontstaan
m,b,t. de bezetting van de bar, vooral op de zondagen.

w

tl
G

E

OODKREET

Vandaar deze noorkreet om wat uunjes per maand (op de zondagen) voor de club tE willen opofferen. Hct hocft
sbsoluut geen hele dag, ochtend ol middag te zijn (daÍ mag overigens w6ll maar 2 à 3 uu(ics is oÍrk primal

EZELTIG WERK

Het wsrk is be§t gilzellig, niet echt moeiliik en er is altiid 6sn 'all-rounder' àanwezig'om u met raad en dàad
tErzijde te staan. Overigens wordt u vooraf in het'vak' ingewijd, zodat u beslagen ten ijs komt. Ook met uw
w€nssn t.a,v. tijdstip wordt zoveel mogelijk rek6ning gehouden.

E GEK

Vindt u het met ons te gek voor woorden dat iuist dit laar da baÍ op zondag noodgedwongBn gBsloten zal
moeten woÍden wegons gebrek aan barbezetting? Voeg dan d€ daad bij het woord!

ON INVUILEN OF BELLEN lAndré Krol, 070-364 17 251

Meldt u aan df vraag informatie door onderstaando bon in te vullen of ts bEllen naar AndÍé. U wordt met open
armen verwelkomd.

EN MINUUT VOOR TWAALF

T

B

Denkt u alstublieft niet dat 'het wel weer mes zal vallen' want het is echt één minuut vooÍ twaalÍ. Wij hopen
dan ook van harte dat u uw club en met name de bai-niet droog zult laten staan,

LENS BARKOMMISSIE

Naam:

AdÍes:

Telefoon:

0 Zondas beschikbaar lx par 1 - 2 - 3 - 4 - .. weken '
0 Eventueel ook bsschikbaaÍ op . , . . , , . , .-, . . , , . . , ,. , , . . . . . , . . , . . i. . . , .. . , . , , , . '
0 Tijden: 09.00 uur tot 11,00 uur

1 1 .00 uur tot 13,00 uur
-. 13.00 uuÍ tot 1 5.00 uuÍ

, ' ' ". 
15.00 uur tot sluitingstiid" andere tijden: van :1..1,... tot

' doorhalen wat niet van toepassing is/

cq. in te vullen

'deLENSRWUE'-5'



M E D E W E R K E R SA V O N D >>>.>>í een goede gewoonEe op rJENs is de medewer:kersavond; een avond waarop de vele vrijwiliÍgers eens lekker gezellig kunnenbijpraEen en alle frus..raÈies van het aÉgerópËn- se:.zoen van zich af schudden,ze gaan lekker gezellig uit hun bol !
KortoÍn

Na het welkomstwoord van onze voorzitEer, werden de Eeree lóoo_potén nog àven in heczonnetje sezeE. HeÈ reesE kon nesinnen; iróè-ËËii"nà"-iris:pvi.frIiEï IIàr."" de rik in debarbecues en acht.er de bar voorzàgàri 
-;nrèià-cílppendates 

met een gtimrach iedereen vaneen drankje' Het feesÈ ging aloor Éoc i" àe-ràËà uureies en wij vernamen daE diE feesteennieuwEa1enEop1eveide]ceen"o"tuàr_...l.].au.*,u,,.le.lan8ll
Organisatoren, spelers van de selektie en anderen

. BEDÀI'IKI; he| was-geze1fig rifr--- ----- :* ----:

U 1: :::l*::ï::.:kamer opsehaald en wederom in her, beziÈ van de redakrie sekomen.

- 
ue recnEmaErse elqenaars kunnen deze diskettes afharen bij de redaktsie. Ëijzitten vanaf maandàg 14 augustus weer wetéfiji"-op onre vaste sEek.

Het gaaE om de volgende floppen 3

- 3x wedsÈrij dvers lagen IJENS 1 (Marcel ,Jansen) '
- 1x SEKO algemeen d.d. okrober 1994 (cerard v.d.Kleij- 1x JONG-ÍJENS veÍslag IJENS E5 (Guus van OorE. sr) i

,l

in het
mensen
sEeken

K I USS EN DEEL / (tret gtarteein) >>>>>> aaÍr heE eind van e1k seizoen is.heEEijd voor.de groEe IJBNS- schoonmaak. Klubgebouw, kleedlokaren, maÈeriaal ,enz. moetin orde zijn voor de aanvang van heE nieiwe seizoen. was heÈ u..rual ,.ii*,illigersseizgen \2gz/g+ wat aan de magere kanÈ, dit jaar meldden zich een iecoid aantal
.die 

bereid waren hun vrtJe tiJd op te offereí en de handen u:.r àe móuwèn te. -

En zo was het. dan zaterdag L? juni j.I. op LENS, klusjesdag en onder het moEto , ',Àan&ijkers hebben we nietsn uerd Éet sÉarusein gegeven. éewapénd me! o.a. ragebor, sÉors,
emmer, -zeem, poeEsdoeken en verfkwast Erok hèt-Ieger van írijwilligers enÉhousiasÈ èn'zingend aan het werk .

LPN-S Bg 9ig gag veel weg van een ulEzendburo. Er'was keuze za- .-... en zo kon menzrchzeLl J.ndelen bij de verschillende ploegen, zoals die van de straEemakeq _ schoon_
maak - dradenErekker of rrit.- en schildérweik,
De glazenwasser ging z,n eigen gang,.want met twee man op een ladder krijg je op zekerprobremen. De Ewee mensen, aie àagérii:<s ons complex ondèrhouden en netjéÀ Érobèren t.ehouden h,aren druk in de weer met. àchuien, plamuren en verven, zodac kreédgeÈouw 2 erweer prima uiÈ kwam te zien.

Rondom deze bedrijwigheid naEuurrijk de berangsÈerrenden (kijkers ?),,.of "zoals diEanders heet., mensen die er zijn voor ,,Èea and sympaÈhytr.
:

Ook de lnwendige mens werd niet vergeten en na een gezamenlijke broodmaaltijd werd de
dag afgeslocen m,et-het verorberen vàn een ,chinees,': Moe, maàr voldaan, gin! iedereen,sommigenophunknieënvanmoeheid,huis$,aarEs:dekIuswasgek1aafd.

Maar uas de klus we1 geklaard ? Lees er alfes over in de volgende Revue I t

de redakfie

! ! opgelet opgelet ! !

2deze LENS-revue bevat informatie voor WEKEN

aanbevolen wordt dan ook dit blad zorgvuldig te bewaren
de eerst volgende Íevue verschijnt op donderdag 17 augustus I

I

-6-'deurusnewe.



S(BIí@ VooÍ telefoonnummsrs: zie de coloíon ol lasJ

_B-- Seniorep 7AAf,
Geen köpij onEvangen

Senioren ZATERDAG

R A t N E R S N t E lJ W S rrrr» zoals Juilie onder de rubriek van hec bestuur
r, hebben. kunnen lezen hebben wiJ EoE op heden, ondanks vele poglngen,.tlog geen

vaste tfainer/leider voor de zaterdag kunnen vinden. I{el hebben wij Cees Roos
gevraagd om voorlopig jullie op de woensdagavond te gaan trainen EoEdat wij een vasÈe
Erainer,/leider gewonden hebben. Dit wi1 hij best gaan doen.

De eerst.è trainÍ!.g voor jullie is op rroeasdagavond 9 augustua. we vererachÈen atLe -
spelers om 19.15 uur op LENS. Eerst een kort.e bespreking mets uitleg van heE bestuur en
een delegat.ie van de zaEerdag die bij de meesEe bèsprekingen.. aanwezig is geweest en
-vervolgens de eersEe Eraining van 20.00 t.,/m 21.30 uur. . ., t
NeE als vorig seizoen kunnen ook nu de liefhebbers natuurlijk weer op de maandagavond
gaan Lrainen meE ingang van 14 augustus van 20.30 E/m 22,00 uur. De eor6Ee wedstrljd

*voor julIie is op zaterdag 12 auguEtu8. veel succes in dit seizoen. i-r- t . t

Het bestuur.

í(

@, Senioren ZONDAG

tdvcfte h

van RoberÈ Pilon (te]. 3820311) ontving dè
redakEie heÈ overzichE wan de woorbereiding op
de komende competitie, die van start gaat,op
zondag l0 sepEember a. s.

Het. spreekt vanzelf dat. dit overzichE
wijzigingen onderhewig zal zijn, Lees
elke week ,,aandachE ig door!r - ,/,e

I .r. : ' '. 
:

voonaenËDruo coMpETtrtE t9g5 / 1996

nog
het.

aan
dus

datum fd thrrls uit hilzonrlerhaden

YaniderVeldé
tVeentje #**r,

VERHT'IZERS

Zinkwerl 27
25,H EC Den Haag
Tel.: 070-3663134
Fax:070-i675393

. ' Zoelermeer
Tel.:079-610233

vrtj .
zal.
zoa,. I,ENS 1

I,ENS 2
swr o/2

HBS ].

;
1
1
1
1

+3
3j aar

r', - , tr. r

TRÀÍNEN
BOSTRÀTNING
scheidsrechter dhr.
TRÀINEN , I -

terrein Erasmusweg,

Oosterlaken

t/o ÀD0 honkbal

04 .08
01.0s
06.08

9.00
0.00
4.00
0.00
4 .00 ],ENS\o/23 j aar

ide LENSREWE' , ': 7 '



dtDs.08.08 19 .00 ADO
IJENS

- ],ENS
- HBS

H. de Harlog Beker. - I
scheidsrechter Í{. Keizer r'
TRÀINEN.- , _., ,
TRAINEN

1
1
1
1
1
L

1
t-
1
;
1
1
1
1
1
1
1
1
I
L

15.08

9.00
9..30
9.30
4.00
2.OO
2.00
9.15
9.15
9.30

ol,rvEo 1 -
oÍJIvEo 2 -
ol,rvEo 3 -
MÀÀSSLUIS 1
MAÀSSIJU]S 2
2.

:.::::

2
dold.- vrij.
zoDd.

dlne .

10 .08
11.08
13 .08

,.

v. v.
EXC .
EXC .
IJENS

ó:àó :
9.30
4.30 V.V.

v.v.
v.v.
.JAC

IENS 1
I,ENS 2
LENS 3
- Í,ENS 1
- I,ENS 2
-ïï'

' rio6n.,
dond.
IrÍu.
zat .

zoEd.

. dlnE.
d( +

dond.

16.08
17.08
18.08
19 .08

20 .08

22.08
.,'.

i:'-
2r. 08

25.08
26.08

oËvio'r' -
DEVJO 2
HEKEIJINGEN
HEKEIJINGEN

2.00
2.00
2.00
8.30
9.30 IENS 2 . .'. .-
9.OO OUrCK STEPS 3'-'
9 .30

nriuóa.eóvé i
RIJNSB. BOYS 4
],ENS I
LENS o/23 j aar

KNVB 4e klasse
IJENS 3

' r'- F, :

VITESSE DEI,FT -
I,ENS 2
RES. 4e klas§e
LEINS À- selektie

scheidsrechEer dhr. Weber .

H. de Hartog Beker
TRÀINEN
TRÀINEN, BEKENDMÀKING SEI,ECTIEI

IJENS 3 :
- I,ENS 4
BEKERCOMPETITIE
scheidsrechter dhr. SmiÈs

TRÀINEN,
ALSMEDE BEKENDMÀKING À + B SEI,EICTIE
TRÀINEN

scheidsrechter w.' v.d. Linden
RIJSWT,IK o/23 . jaar
].ENS l bekercompeEitie 2e ronde
]JENS 2' ,

scheidsrechter dhr. willems
. TRÀINEN - .
. - TRÀTNEN
. bij ultschakeling beker

LENS 3 ''
4e klasse
TRÀTNEN " . ,,

TRÀINENTJENSl+2

1-

'rsNè i '
IrENS 2

3
4.

LENS 1
QUrCK STEPS 2
I,ENS 3

QUINTUS 3

vrij.
zet.

19.30
14.30
14 .30
14.30
L2 .00
18.30

LENS 3
IENS 4- ' '
A],PHENSE BOYS 127 .08zoDd.

dlns.29.08

ilond,
vriJ .
zat..
ioncl.

dlng .
Ëond.
vrlJ .

31. 08
01.09
02.09
03 ,09

9.00
9.30
9.30
4.30

::.::::
IJENS
KNVB 4e klasse

i
1
1
1

05.09 20.00
07.09 19.30
08.0 9 r,9.30

zond. 10 .10

De KNVB heeft
de q,AS§E IIa
ÈbRegor,te 

. 
- '

RVC - SJC

STÀRT COMPETITIE

de
a1

indelingen voor het seizoen 7995 / 1996 bekend gemaakt en zieÈ,er voor
s volgt uit

IJENS - LUGDITNIIM - OLMO - OLYMPIÀ - ROODENBURG
STOLWI.]K - VERBURCH - WSB - WIIJHELMUS

t I,Ií@ VAN HET JEUGDFRONT -

,||
ALGEMEEN KONTAKTPEBSOON en
HooÍdleider A/B/C jcugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, ,2551 SV Den Haag, tel. 397.0í .5

E-jeugd: . Ruud Vereecken

HooÍdleider D-jeugd: Edwin Kuik :

telsÍoon 367.73.00 .

telefoon 391.04,89
F-jeugd: Hany ter Linden

HoofdleideÍ

Hoofdleider

a I ET SETZOEN 1995/1996 GAAT BEGTNNEN >>>>>> zoals we in de .roNG r,ENs (iaacste
fl r,utlsr".rre van vorig seizoen) aI publiceerden zetÈen we nu nogmaals de Erainingg-g groepen in deze eeisEe LENsrevue van het...nieuwe seizoen. NaEóurlijk weEen wij-daE
er nog veel spelers op vakanEie zj,jn of zelfe nog moeEen gaan. DiE is echter - ieder .j aar
zo, maar op zaterdag 10 àepÈember begint de kompeEitie weer. Wij witlen goed aan de
sEaïE komen en daarom beginnen Írij Eoch de komende weken met de trainingen

'. -8- ae L,ENSREvUE'



De À-B-C-- dn o-gelekties beginnen het eersts. De-iest begint in de week van
LeeE ondersEaande koptj maar eens goed door en beÍcaar deze LENSrevue heel go
eerstvolgende LENSrevue komt pas in de bus op donderdag 17 augustus.

Heb je vragen neem dan kontakE op met. de hoofdleÍders. ceen gehoor ??? Dan is ook hij
nog met. vakantÍe. BeI. dan een andere hoofdleider op. veel plezier in heE nieuwe seizoen
op ÍrENS .

at RAININGSGROEPEN ->>>>>> net ars voorgaande jaren hebben ook nu. de traiirers in
! samenspraak met de hoofdleiders de vborlopige selekties samengesEeld.'In augusÈusIbekijkènzeookweerofdese1ekt'ies.zobiijwenofniet.

De meeste Erainers hebben een zeer uitgebreid oefenprogramma samen-gesteld waarbij in
veel gevallen meer en ook op andere Eljden wordE geEraind dan de onderscaande tijden.
Via een sEencll worden jullie op de hoogte gebracht..

BEWAAR DEZE INFO ZORGVULDIG NAAST ONDERSTAANDE INFORMATIE,
de eerstvolgende revue vercchijnt op dondetdag 17 augustus!

2t
ed

augusEus.
De

De À- sBlektio' trainL op maandagavond
vroensdagavond
vrij dagavond

van 19.15
van 19. L5
van 18.00

E/n
t/Ín
E/n

20.30 uur -

20,30 uur
19.30 uur

Ín de selektie ziE.Een voorlopig alle.À-klassers die vre hebben

R. v.d.Berg, W. Daamen, D. Djaelani, F. Duran, R. FeÈtouèh, W.
F. el Haddioui, .I. Houtman, L. van ,t KloosEer, M. MattheÍjer,
B. v.d. VoorE en D. v. Zuthem.

Groot, A.
L . Peek, ,l

Haddioui,
ndifort.,

EI
Sa

De eersEe Erainj.ng is op maandas 14 auoustus en jullie traj.ner is: Àbdre de Kst

Da B-Bel€ktÍe trainr op tln
rln

19.30 uur
19.30 uur

In de selekt.ie ziEten voorlopig alle B-ktassers die we hebben en in de loop van,'
'augusEus wordt dit opgespliuàc in een 81- en een B2-sè1ektiè :

dinsdagavond van 18.15
donderdagavond van 18. 15

R. Àygeman, À. . Àkkabl., lr'. afa.u, S.
P, Dahoe, M. Dijkgraaf, rÀ. Drissi,.
I. e1 Haddioui, I. el Haddioui, R.
F. el Masoudi, R. NiamaE, R. Oemed,
D.v.d. Steen.

Àlaca, K. eI Bouyoufi, J. de Bruin, F. CiJntJe,
S. Essiad, F. casmi, S. Ghaemmaghami,
Kok, O. Lagadeau, W. Leder, J. v. Loon,
M. Oran, .r. Prónk, A. Sen, C. Sprockel en

De eersEe t.raining is op dinsdaq 15 auqusEus en jullie Erainers zijn
Ton 's-G!avè!(ltlk ea PLet v. clla

De C-se1elstl6 traint. op van 18.00
wan 18 .0b

19.1.5 uur
19. 15 uur

In de selelit.ie zilten voorlopig alte C-klassers die in aanmerking komén voor Cl,
In de loop van augusEus vrordE dit verder opgespliEst in een Cl- en in een C2-seI
en bovendien zullen enkele spelers Eerug gaan naar de C3 en C4 ÈrainÍngsgroep :

Àissati, N. Àkkabi, À. Azahnoun, À. Behar. R. v Beurden; p. Bodàan. K. Bouali, 'BritEijn, L. Bukman, R. Caminada, D. Elsing, M. Essiad, p. v Fessem, S. cornbaulÈ,
Groos, N. Heide}, M, v.d. Heijden, K. Itiev, p. Knorr, F. Kuik, H. Leder, N. Niamat,
Oemed, À. Oosterveer, R, Pocornie, N.Rampone, R.Smees, C.Sprockel en R.v.d.ToL.

De eerst.e fraining is op maandaq 14 auqustus om 1?.00 uur en jullie trainers zijn
Fred Grena "€n Lèo ÈÍeeuwLsEe'

De spefers die nieE in bovenst.aande selekEie zitt.en komen zeker ln C3 of C4 Ee
voeEballen, Zíj gaan traj.nen op de vrijdagmlddag van ].6.45 E/n l.8.OO uur en dus niet op
de woensdagmiddag zoals in de ,,ONG IJENS sE.ond vermeld : - 

,.

B1om, À. el Boust.aÈi, W, de Bruin, R. Creebsburg,'2. EloujamaÍ, F. Elkadiri,
ElouarEi, V. v.d. GeesÈ, D. cunay, D. Hoos, R. de Xleick, N. Malouki, R. Nandpersan,
Pronk, M. Riedewald, N. Stliakus, H. v.d. Spiegel, c. Supit, M.v.d. Voort. en
Yildirim.
eerste training is op vriidaq 25 auoustus.

maandagavond
woensdagavond

E/n
E /ÍA

c2
t ie

en
ek

M

iI
R
M

À

M.
J.
T.

De

'do LENSREVUE -9-



De D-so1èktl6 traint op dinsdagavond van 17.00
donderdagavond van 17. 00

1f.

ersEe training is op zaEerdaq 12 auqustus van 10.OO t/m 16.00 uur en jullie
ners zljn :

De eergEe traÍning is op woensdaq 23 auqustus.

uur
uur

18 .15
ig.1s

L/m
Eln

M
.T

s
R

In de selekEie zitten voortoPig alfe D-klassers die in àaímerking komen voor D1 en D2.
. In de loop van augustus Oorai óit nog verder opgespliÈsg in een D1- en. in een D2-
selekt.ie:

Àgha-ali -Àgha,rani. A. Àkkabi, C, v'd. Bosch, B. BriEEijn; O. Carolus, , E. Daamen,- 
-

Déscendre,-,J. DrosEen, M. DrosEen, R. Hoogerheide, R..Janse, R. Kipp, S' Icaayeve1d,
v.d. kruk, B. IJamers, v. v. Ioon, w. Mulder, N. Muns, P. MusEerd, B. NeEt'en,
v.d. Sande, C. Schaafveld, \r. Taal, K. Vereecken, R. vergeer en M. VoigE.

Dee
trai

RaDón EageiaatB 6D ReDo vorklnk

De spelers die niet in bovenóeaande selekEie ziEÈen komen in D3, D4 of D5 Ee vÓetbal-
]en. Zij gaan Erainen op de woensdagmiddag van 16.45 È/m 18.00 uur en d-!-rs nlet op de
vrijdagmiddag zoals in de .IONG ]JENS sEond.vermeld :

K. Àkay, O. Aldemir, K. ÀuEar, K. Badal, R. BaÈker, v. Berbeïoglu, B. Blans, M. BorsE,
À. eI ËousEaEi, M.Bout.ier, J. da cosEa, t. DropperE, o. Duman, R- El'ouarEi, o. Gokgul,
O. Gokgul, M. Guerrero, S. Haddouch, S. HuiEman, Í. ,fahangir, D. de ,rong, S. de iIong,
S. Kalicharan, T. Kamouni, U, Kitic, M. .Kulk, M. IJeEsch, M- Eer Linden, G.-v- oort,
P. Pelissier, ,r. Poncin, A. Rattansingh, G. Rijkers, R. Sarjoepersad, iI. Schild,
s. Schrijvers, R. Spiessens, R. staas, A. Timimi, D. unnu, E. Yildirim en G. Yildirim'

TE HEBBEN;

t.

BOVENSTAANDE D.SPELERS DIENEN EEN EIGEN LENS-SHIRT
DEZE SHIRTS ZIJN ALLEEN TE KOOP BIJ :

FREE KICK SPORT IN DE WEIMARSTRAAT.
KOOP ER DUS SNEL EEN !!! t

De

Ín

N.
J.
M.

E-a€lektí6 t.raint. op : maandagavond van 16.45 E/m 18.00 uur i- woensdagmiddag van L5.30 t/m 1,6.45 uur

de selekEie zitten voorlopig aIle E-klassers die in aanmerking komen voor El."en E2 :

Ànkhaou, D. ÀrsIan, R. Een Berge, S. Bouali, iI. BruysÈens, R. v.-Bunderen, R. Dayan,
de Graaf, M. Henalxlks, Y. KuI, ,J. v.d. Linden, 'J. Molenaar, R. Nijhuis, iI. versEeeg,
vissers en K. walraveng.

De eerste training is op maandaq 21 auqustus en jullie trainer is
, r -.'. ,1 . _.-'t- ,:'- Thoo uoefnagel .-. . :

spelers die niet 1n bovenstaande selektie ziEEen komen in 83,E4 of E5 te voeEballen.
Zlj gaan trainen op woensdagmiddag van 14.30 t./m 15.30 uur 3

cameïon, .r. Dogan, S. Durak, R. Duyndam,
d. Í,ee, D. rJopes de Brito, R. Nandpersan,
M.. Sarioglu, R. Soesilo, o. Uial,

-t'
De eerst.e tralning .is op woensdaq 23 auqqóEus" en jullie trainers zijn

Bob Eendrlks, Ruud v. gorP eÍr Peter go6t

M
T
R
A

Abarqi, À. Àncharad, S. eI Àyadi. O.
Endlich, N. Essiad, R. Keïsten, M. v.
OosEerveer, O. Oredein,,J. RieEhoven,
v.d. Veen, M. Vrouwenvelder en R. de wiE
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,De F-lclasserE : trainen op woensdagmiddag van 13.30 t/m 14,30 uur

,B
B.
À.

t-ml.

R. w.d. Broek, V. Dagli
J. Jansen. M. de Jong,
À. oufrighe, N. OukbÍh,
À, ThohaMachsun, B. Tim

. Deane, M. Driessen, K. Hendriksen, R.
Ke1oglu, K. IJefebre, J. IJopes de Brlto,
Prahladsingh, R. Rasta, L. Sahin,.D. v.

, D. Wi11e en I. Yonyul.

s
d

Herp, P.
oredein,
Sande , r,.

HOEE ,

SEraub,

De eerste trainÍng is op woensdaq 23 auoustus en jullie trainers zijn
Bob Eerdrlks, Ruud v. Berp èn Pster Boet

E

P

OUTJES, FOLITJES, FOUTJES >>>>>> ja hoor, ook lrij maken fouren. oncbreekE je
naam in bovenstaande rubriek of sEa je er in, maar wil je stoppen met voeEballen
neem dan direkt. konÈakt op met Paul v.d. Steen Eelefoon 3 3970154.

ASFOTO'S INLEUEREN >>>>>> de wcilgende spelers verzoeken we om een pasfoEo op
te sEuren (met op de achEerkant. je naam) naar PauI v,d. SEeen, ChopinsEraat 103,
2551 Sv Den Haag:

R Beurden, O. Gókgul, O. Gokgul, F. eI Masoudi, D,. .v.d. Sande en B. v.d. VoorE.

af EEPERSTRAINING >>>>>> ook riiE. seizoen gaaE Hans van RijEhoven weer de ioordi-
l\ nauÍe op zich nemeri wan de keepersÈraihing, Aangezien Hans een opteiding gaat.:: volgen bij de marechaussee van augusEus t/m eind oktober zal ÀÍtdre de KeL hem zo

De keeperstrainiígen zijn als volgt. gepland !

- llÀÀIIDÀG tussen 1,7.00. en 19.15 uur verÍlrachEen we voorlopig a1le keepers. Dit wordE
bij aanvang van de kompet.iÈie volgens een nog nader Ee bepalen Eij dsschèma -geregeld.

.-'I{OENSDÀG tussen 17.30 en 18.45 uur verwachÈen rre voorlopig a1le
keepers, DiE wordt bij aanvang van de kornpeEiEie t.eruggebracht Eot de
keepers van À1. 81, Cl,, D1 en E1.

De eersLe Eraining is op maand.ag 21 augusEus om 17.00 uur.
We verwachten dan onderstaande keepers om 16.45 uur op LENS.

ook op de woensdag verwachÈen wij voorlopig aIIe keepers tenzij 'zL

een $redsErijd hebben. >> >>
M. Àgha-ali-,Íani, ,r. de Bruin, R. v. Bunderen, M. Dríessen,
P. v.Fessem, S. Ghaemmaghami, M. Guerrero, R. Kipp, ,r. Molenaar,
P, Must,erd; A., Oosterveer, ÍJ. Peek, .r. Poncin, J. Pronk en N. Si liakus.

SEa je nieE bij deze lljst maar heb je wel interesse om Ee gaan keepen of keep je aI
neem dan kontakt op met PauI v.d, SÈeen (3970154)

K
zo missen we bii À1 een shirt en twee
shirEs waaronder het. keepersshirt.. De
onbruilibaar. Dit is jammer. Maar we mi
verzoek aan alle ouders .eh spelera om
shirE, Eralnlngspak of iets anders van
LENS en geef het. af aan PauI v.d.SEeen

LEDING ZOEK >>>>>> er is heE afgelopén seizoen niet zoveel kleding kwiJtgeraakt.
maar toch ig alles r,rat we nu nog missen zonde en bovendien maakt het kledingsseEs

. vaak onbruikbaar, - .

trainingspakken en bij 81 missen wè.ze1fs 3

kledingsset voor 81 is daardoor onwolledig en
ssen zo hler en daar nog meer kleding. Een
t.huis eens goed Ee kijken of er niet. ergena een

LENS ligt. fs diÈ zo neem het dan snel mee naar
of aan je traíner.

L.l OC EENMAAL JONG'LENS (h6È.suppleaeD.t) .'
ItI ,rrr» de meesre nasiagwerken zr-ln na eenr r tijdje nieE meer up-coldate. En +an Èijd EoE
Eijd verschijnE er dan een supplemenE. zo ook meE de
JONG-l,ENSrevue t994 / 95.

Op de volgende pagina t.refE u aan twee nagekomen
se izoenoverzl,chten en om maar even in de 8Eijl van
TdK !.e -bli jven :

NTJIPI
P

IIe : uiEknippen en bij ,,ONG-ITENS voegen I

,,, |LENSREWE, -,, -



LENS D 3
Àlweer een voetbalEeizoeir voorbij. Het zal wel
evè!1 uennen zíJn om de zaÈeldag door te moèten
brengen zonder voetbal. vooral als je nec ale
ik heÈ een gèelaagd eeizoen vond.

Kaïtpioen worden voor de tlreede keer achEèreèn
Iukte net niet, vooral omdat wij op de belang-
rijkgte wed3trijden moeÉten spèIen zonder èen

'aanÈa1 vagte spelers, die ziek of gebleseeerd
waren. Ja[ÍÍer, maar 2e wolden in de competitie
iB naEuurlijk cen prima pr.èÉtatie, waE vooral
Èe danken iB aarr de pletÈige sfèèf die in het
Eeam aaDwezig r,ra6 .
Àl meE aI eèn geslaagd seizoen en nu èen paar
opmerkingen over jullie persoonlijk :

doEN '(keeper): wi6È vaak moèilijke ballen uit, het doel be houden, ook voor penalty's draaide
hij z'n hand nièE on (denk maar eens aan Rvc en
scheveningen) . Ga zo door.

. aÀIrllDIN (onzè rechÈer verdediger) : §taat zijn
mannetje, ziC fyEiek Eioed in elkaar en weeÈ
heel goed !Íanneer èr moet $orden ingegrepen.
TIE : doe wat aan je conditie en ga zo door.

, ZàX,àRIÀ (Iaatete nan) : hij ging hèts eteed8
beter doen en wèrd ook een echte Ieíder achÈer-
in. vandaar dat hij terecht gekozen ierd aI6
aanvoerder. Prima gedeaJr.
uàITÍN : (Llnker verdediger) : door zijn Enel-
heid en koele uitatraling daar werd zijn Èègén-
sEander vaak noedeLoos van. IifaB hij jou dan wel
eeni voorbij, dar kwam hij je weer- Èégen. voor
nrij ben jc ook een echÈe kanjer.
EENE : (linkshalf) : prirna inzicht, gpeelt goed
iryer en blijfc altijd ru8tig (nisechien te
rustsig, ?) . Priría techrlsche voetballer en ookjij-hebt een prima seizoen geopeeld,
3LP : wordt wat brutaler, da' kunnen we nog
Eeer-van je genieten.
wEEf,BY ( linj<erEpiÈs,/link6half) : kan veel mcer
den hlj zèlf denkt. Kan een bal flink raken en
heeft een prachtige kapbevreging in huie.
ILP : speel wat direcÈer en gebruÍk je lichaam
wat vak6r, daar ben je eEerk in. coed gespeeld.
àEDITL (linker6pite,/linkehalf) : prima
voeÈ,bal1er, beweeglijk en slim. wi1 wel eenB Èe'r' veel, HaÈ j amler is. Toch heefc hij wrij regel-
rnatig gescoord.
EIE : ook voor jou gèIdt. direcÈer Bpelen. Ook
voor jou Íras het een prima aeizoen.
RoY (middenvèIder) : heeft een prima Erap in de
bènen waarmeo hij waak de 6pit6en iíeet Èè be-
èienen. ook de vrije tsrappen en collrèrs kunnen
wij aan je overlaEen. DaÈ jij daaruiE vaak $i8t
Ee scoren io. voor one eigenlijk gewoon géworden
(niet eerlijk hè) .
ÍIP : eluit wat vaker en eelder aan; dat geefu
onruoE bij de tegenBÈander en a16 tsean kunnen
wij daarvan proficeren.
Prina gedaan. i . : '

IrDíEI (middènverdediger) : kan op meerdere
plaatsen voet_balIen en een prinur parbij spelen.
Is meÈ hets hoofd bij zonder goéd. À1€ hij t{il is
hij een lastige voor de tsegenstander.
![! : doe $ats aan je condl,èl,e en kon vaker
Èrainen.
floRIrfN (spiÈs) : felle, fanatieke speler die
blljft gaan én is een plaag voor menig cegen-
stsander. Det jij daarbij ook nog prirna voctbalÈ
ie heerLijk oÍn te zien. ook voor jou een prima
geizoen.
ELP : EpÉeJ. wats eerder over.
!,ÍtcEàEL (rechÈEvoor/rechtehalf ) . is op veel
plaatsen. inzetbaar en heefÈ een goèdè neus voor
heE aforaken van corners en Bpeelt goed over.
aok ben jij tliet te beroerd om eene Ee verdedi-
gen als dat noets (Èat je goed afgaat) . Kl.assè
gedaaa.
EIP i ook jij moet brdtsaler worden in heC veld.
DoLP (rechbehalf,/techtBvoor) : is Enel en tÀreet
de baUen gocd voor hcts doc1 cc krijgcn. DaÈ

jij ook nog vri6t Èe scoren is eetr teken dat je
goed bezig benE. ook voor jou geldÈ : ga zo
door.
IlE : laat je niec zo gauw irq>oneren doór je
ÈegenEtander, Hant je zult zien dan kan je nog
meer.
t{ÀIrRIqE (26 splE6) : ig enel en beBchikE over
een goede conditie, waarvan hij ook we1 eens
prof,iteerÈ, Een goed rechter been, waarrnee hij
een prima voorzet iíeets tse geven. A.te je nog
gaat verhuizen veel succes verder.' È : met vrat meer inzeÈ zou je daarvan meer
profiteren. . !. ., . :. )

EMIIJ Hoos (onze vlaggei) I n.iarmaCe het Beizoen
vorderde eteeg zÍjn voro. Dat ecn goede vlagget
ook èen paar punljes voor zijn Èeam kan bl,rylen-
haLen heèft hij goed bègËepen, vandaar dat ik
dulf te beweren daÈ hij geEtegen.is naar een

'" topvorm. Emil, hierbij wi1 ik jou badanken voor
heÈ
vele Loopwerk ondanks jou af en toe 'Iastige"
knie .

!f! : korn va}er ÈraInen. I ..

Tevens wil ik de jongene en ouders van heE team
bedanken voor hèts schitterende aardenken. Ik
ben hier bijzonder blij mee. overigens, ik heb
het met plezier gedaan. Ik r{ens iedereen een
pretuige vakartsie en toÈ zieirs.

TEUN
LENS E 2

Door ornrtandigheden was er geen stsukje var dit
E-tean in de .7oNCl-!ENg. Toch is aandacht voor
dit team zeke! op zijn plaats, omdaÈ heÈ een
bijzonder fijne groep wae, die gezeLlig net
elkaar omging -
Plezier met elkaar eEond meesÈaL voolop, ltlaar
ook woetbal,Iènd $a6 èi regelmatig veeL te gè-
nieten, MeÈ Leider Koos hebben de enEhou6iastè
ouderÉ heel veèL leuke ireddtrijden gèzíen, .

'In dè hoge E-poules, met vaak El-teamE aL6
tegenstsander is E2 3x bovenin geèindigd. lraar-
uÍt bleek dat. ze maar voor weinJ-g E-tèams ondcr
hoefden Èe doen, zelfE tegen vcs E1 en Quick 81
was dit Èeam gelijkwaardlg. opvaltènd i.ra6 in
diÈ Èeam de goede trainingsopko.nac en de priha
sfeer in 't veld en daarbuiÈen I

Volgend eeizoen zu-Llen deze jongene (behalve
soufiene, die in dc E blijft) hun kursÈèn in de
D gaan vertonen. ÀIB ze he! voetsbalepel gp
dezelfdè manier blijven bèIèven, heb ik er alle
verErouwen in dats het weer genieten ÍJordb.
De volgende jongenE behoorden Èo! E2 :

Keèpèr REIíco REUVER : keepe degelijk, id ei-
ChousiaeÈ, ConcènÈleer je i{at beter op het
uitkomen, (succea in Berkel l )
RechËsachÈer BàRf NEITAN : nutÈigè verdediger,
die altsijd z'n mannetj e sÈaac. otr bouvrèn gaat
ook stseedB bèter. oèfen_ op wendbaarheid.
LaaÈaÈe man utcEàEE voleT : moeilijk Ee pasèe-
ren, goed Echots, doets mee€Èal ièt6 goedÉ neÈ de
bal. Denk aan hets aansluiteD.
Link6achter STEPHÀN w.d. RAIrB : Ican ook op veel
andere plaatgen spelen. Kan goed zijn marmetje
uitechakeLén. coneentratsie zou Íat bèEèr. kun-
llètl -
RechÈBmidden BÀRT !ÀIÍm6 I harde werker, pa6-
scèrt makkeiijk èn kàn goed combineren. Moet
rneer (wi1Ien) verdedigen t
LinkEnidden o!íÀIt cÀRoLud : goed apel inzichts,
Ínooie trap, coíÈineerE goed. Mag HaE feLler
speLen.
Rechtevoor REl,1IN VEREECXEN I aan de bal stserk,
mooie kapbewcaingeD, fijnè trap. Moet ook leren
'knokkenÍ.
Linkgvoor doIrPfàlIE BouÀII : le jaars, kan je
Eoms ècht van genieten, goede techniek, behoor-
lijk inzicht. Probeer Í{ats mèer duels Èe winnen.
Ps: ook in LiÍíbu.rg waren juu+e geweldig !
THEO
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17 augustus 1995

-TEBUG VAN WEGGEWEEST
(he! gEvoel)

surfplank voor toetssenbord - uiEzichE
op eén prachtlg meer, is nu een beeld-
séherm - Iigstóe1 wordt redaktiekruk -

BegïijpÈ u heE ook ? Terug van wegg9-..
weést èn dus ook weer naar die "harderl
realiEeit..

Uitgerust. en bruingebrand heE klubge-
bouw binnensloffend, dwalen nijn ge-
dachte onwillekeurig even naar rnijn ..
iredakEiebroedeï', die nu heerlijk met
zí)n gezín rondzwerft oP de vele
OoàEenrijkse alpenweiden (op zoek naar
die ene echte Milka-koe ??).

,1

Ik ziE weer hier en hlJ daar ' .... eri
da's niet eerlijk. Maar mij t,roosEend
meÈ de gedachEe dat ook hij over enkq-
Ie weken weer gezellig "aan de IJENS -
bakr mag, begin ik aan mijn eerste
],ENS-revue van heE nieuwe seizoen

NeE als de eerste werkdag bij de baas
(met. heE bekende moordend aÍnbEenaren-
tempo), lukt het ook nu nieE om oP
gang te komen. .' :

fk ben nog steeds een beeEje in vakan-
ÈiesEemming.

Nee, heE voetbal -IJENS -gevoel is er nog
niet. echt.i het kriebelt wel, maar ....
naarmate deze revlle vordert, komE het
Iangzamerhand omhoog borrelen.

Ik sEa even uiE Ce blazen voor het
klubgebouw als plot.seling een bal voor
mijn voeEen rolt.
In een reflex geef ik het ding een
trap en wel zo werschrikkelijk mooi op
maaEr daar droomE een linksbenige
rechtervleugelspeler all.een maar van.

En opeens .... daar is het weer, Eerug
van weggeweesE, dat GEVOEL I!

De redakEie is (btjha) Eerug van weg-
geweesE en ig er klaar voor ... '.

I'.OOK ?

.1'$

:\
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nieuws uit de bestuurskamer
^f,,

langer
gezoch

.r.
BESTUURSBELEID

Tijdens de Algemene Í,edenvergadering van 6 juni j.1. is het beleid van heE nieuwe
beótuur bespróken meE de aanwezige leden. DaE rr'aren er helaas maar 24. we vlnden het
echter bela-ngrijk daÈ zoveel mogélijk teden kennis kunnen nemen van onze beleidsuit-
gangspunEen. vandaar hleronder in grote lljnen de belangrijksEe zaken :

E
INANCIEEL >>>>> het bestuur heeft het verbeteren van de financië]e situatie.hoge
prioriEeit gegeven. .faar na jaar optredende exploitaE ieEekorEen hebben ervoor
gezorgal daE IENS aanzienlijk heeft moeten int.eren op eigen vermogen. HeE nog
moeten dragen van deze tekorten zou onverantwoord zijn. HeE besEuur heefE daarom

E naar mogelijkheden om de financlète positie t'e verbeÈeren

De inkomsEen staan onder druk o.a. door afbouw van de Toto-IJotto opbrengsEen. DiE
brengt. de noodzaak meE zich mee om híervoor compensatie Le bieden door Ee zoeken naar
mogelijkheden om de inkomsEen uit andere bronnen te verhogen en Eegelijkeïtijd een '
strak uitgavenbeleid Ee voeren. voor het seizoen 94/95 ís de exploiEaEle in balans. Op
zich is dit een verheugende ontwikkeling, maar het biedE nog geen mogelijkheden om in
Ee lopen, RuimEe om Ee reserveren is er niet.
vooral in de exploitaEie van het clubgebou$, liggen mogetijkheden om de inkomsÈen Ee
verhogen. De wiàstmarge moeÈ verbeEeÍé kunnen íórden. - Het 

- besEuur heeft in samenspraak 1

met de barcommissie al enige eerste. noodzakelijke maaEÍegelen genomen3 invoering
kasregist.ers, voorraadconErole, verbet.erd sleuEelbeheer.
oaarÏàast moeEe, omzetbevorderende act.iviEelEen zorgen voor een beter resultaat:;
Bestuur za1 plannen hierover uiivJerken met de barcommissie,

De uitgaven Íoor de selecEie maken een groo! deel van de lasEen uiE. Om concurierend Ee
btÍjven zullen de faciliEelt.en voor de selectie verder moeÈen vrorden verruimd. HeE is
echter niet. veranE.v.roord nog meer verenigingsgelden in de selecEie Ee steken. sponsoring
door bedrijven en individuele bijdragen van leden zijn noodzakelijk om meer voor de 

".selecEie te kurinen doen.

HeE besEuur is van pLan Ee komen toE de oprichting wan een business-c1ub. Een eerste ;

st.ap is eind april 'ui-iaerrs een eersEe spoirsor-bi j éenkomst gezet, rn heE verlengde I '
hiervan liggen plannen voor een bouwkundige aanpassÍng van nwaterloo". Ín de afgelopen
weken is hiermee een begin gemaakE, HeE is de bedoeling een representaEieve Lokatie
creëren, die diensE zal gaan doen a1s mutEifuncEionele ruimEe b.v. voor de opvang-wan r

sponsors .

De reerving van adverE,eerders en sponsors vergt een grote E ij dsinvesEering. Gelukkig
hebben wij een aanEal mensen bereld gevonden zich hiervÖor in te zetten. De eersEe
resulEaEen zijn zeer bemoedigend. .

Teveng overweegt. het beatuur de Club van 100 nieuw leven in Ee blazen, wellichE op een
waE andere leest geschoeid dan de huidige. t

vermeldenswaard is verder nog daE de penningmeest.er, dankzij de hulp van een financieel
administraEeur, maandelijks financiëIe owerzichten kan presenE.eren. waardoor het -

Ës;ii;; -;óÀà :.í staat !.s- de vinger aan' de pols te houde; meE bet.reÈking toE de
begror.ing.

G PORTIEF >>>>> na een aanEal jaren van ups en downs is LEi'r-s aangeland op een
S niveau daE vJlJ graag wilIen behouden r de 2e. klasse. Handhaven in deze.klaase
- IukÈe de afgeioóen fwee seizoenen maar Eernauvrernood. HeE waren twee íoeilijke
seizoenen meE tegenvatlende resulEacen. Hierdoor bleek weer eens daE in de vereniging
de euforie van de laaÈste succesvolle jaren, heel snel kan omslaan in leEhargie en
pessimisme bij vele leden. De negatieve implicaEies hiervan zijn dan al snel in alle-
geledingen merkbaar. Het is dus zaak dat deze Eendens weer omgebogen wordt.

Het bestuur s,il op korte tsermijn de randvoorwaarden scheppen om een goede, stabiele
2e-klasser Le worden meE goed àpelers -materiaal en een dito b'egeleiding en organisatie.
Slecht.s a1s aan deze woorwaarden is voldaan moeten de mogelijkheden wordqn bezien om
verder hogerop te komen.
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He! beleid op prestatief gebied. dat ons voor ogen staaE .kan alleen d6n uiCgevoerd
worden aIs ei -voldoende financiëIe middelen zijn. Het besEuur is voorst.ander van een
veÍdere uitbreiding van de faciliEeiEen voor de se1écEies. Door middel van §ponsoring "
zat getracht moeEei worden in de collecE idvéí sfeer sÈeeds meer faciliteiten Èe bieden. - .

waasÉ kleding, schoenen en presEaEieve beloning zal ook Íneer aandacht moeten komen voor
,,bui t,ensport;e,i acÈiviteit.en. op deze manier za1 gepoogd moeten worden de binding van
de selectiespelers meE de vereniging Èe vergroten. Dit mede gezien in heE lichE van de
hoge geldbediagen waarmee de club§ in de }taagse regio spelers naar zich Èoe lokken. .

Onóan[s inEensíeve praatsessies gaan ook bij LENS spelers weg die aI jarenlang lid zijn,
en bij LENS hun j eugdopleiding hébben genot.en. Hierbij moeÈ ook opgemerkt worden daE de
weinig .concurrerende accommodatie ons parten speelL. '

wij wllten ook de mogelijkheden onderzoeken om ale faciliteiten voor de jeugdselecEies
uiÉ te breiden. we móeten consÈaEeren dat E.e veel EalenEvolle j eugd uit. eigen opleiding
uiteÍndelijk niet naar onze seniorenafdel ing doorstroomt, omdaÈ zij voort.ijdig door
andere werénigingen zijn overgenomen.
RonselprakE ij Èen-nemen- ook bij de jeugd Eoe, waarblj Eegenwoordig niet geschroomd _wordÈ
hlermeè zelfó al bij de D-jeuód Èè-beàinnen. Het bèsuuui zal nieÈ nalaEen alle middelen
aan Ee wenden om ziéh tegen dic soort prakEijken ce weer te stellen.

A CCOMMODATTE >>>>> de erbarmeliike staat waarin onre aËcommodatie zich .

ll lewindt is genoegzaam . bekend. De werkgroep alie zich Ín de afgelopen jaren heefE
Lr bezlggehoudèn meÉ de accommodaEie moesÈ concluderen dat de gemeent.e zigh geen
inspanningèÀ wi1 of kan getroosten om verbeLering in deze situatie.Ee brengen' HeE 

-
gemèenrebéseuur is niet Ëereid werder Ee gaan dan de geldende subs idleregelingen. Àls
ífNs gebruik wil maken van deze regelingen zal het echter subsEantiëIe eigen.investe-. '

ringei moeÈen doen. De hierEoe benodigde financië1e reserves zijn niet toereikend. Ook
vooi de door ons voorgesEelde herschiÈking van Escamp I, teneinde een evenwichEiger
gebrulk van de velde.n Ee bewerkstell igen, vonden lvij ÈoE op heden nog geen gevrillig oor I

Èii net. gemeentebestuur . WeI zijn wij in gesprek met de GemeenEe en de andere bewoners
vaÀ Escamp 1or het vrÍjgekomen veld van Groen-wiÈ '58 Eesamen met de andere Es-
camp-vereàigingen voor trainingen Ee gaan gebruiken. Hierdoor kunnen onze eigen velden
op qommige dagen wat meer ont.IasE worden. , .ri
Het bestuur blijft. alert op mogelijke fus ie -part.ners , zeker a1s wij hierdoor verbeEej
ring of verhoging van veld- of kleedkamer- capaciEeit kunnen bereiken. t.Ie sluiÈen '
daa;bij anderé tàtt<en van sporE zeker nieE uíE. we hebben de gemeente gevraagd. de ro! -'
van regieroerder over fusies en samenwerkingsverbanden op zich Ee nemen, om Ee bereiken \
daE er minder verenigingen zu11en overblijven, die op kwalitatief beEere accommodaÈies
gaan spelen. DiE gaaE uit van een posiEiewe benadering van het accoÍ flodaEiebeleidr het
àanwijàen van Ee handhaven en te verbeEeren accommodaties i.p.w. de-op Ee heffen
accomirodaEies als uiEgangspunt te nemen. In de afgelopen jaren is oÈ diE gebied ' .

nauwelijks sprake gewéesE iran enig gemeentelijk bèIeid, anders dan àd-hoc acties.

.eentelijke concept -beleidsplan "sturen op doelenn, waarin o.m'Recent verscheen het gemeentelijke concept-belei
de ondersteuning van sporEvereningingen gerelaEeerd wordE aan hun maatschappel ij ke
relevanEie. Hoewel het plan nog nadere uiEwerking behoefts, zien wij het als een
hoopvolle aanzet voor het toE sEand brengen van goed gemeentelijk beleid op het gebied
van sporE en recreaEie. . i

waar mogelijk en nutE,ig zullen wij blijven pogen om op ambtelijk en poliÈiek niveau
aandachÉ voór onze problemen te vragen. slij proberen tevens cjp uitvoerend niveau ('de
werkvloer.) de relaEie met gemeenEe. zo opElmaal mogeli-jk Ee maken. ". ,.:

li RGANTSATTE/KADER >>>>> met veel kunst- en vliegwerk kon in december '94, te
f_.! elfder ure, Eoch nog een nieuw besEuur worden gepresenEeerd. HeE scheelde maar

- 

weinig of we hadden de vereniging moeten opheffen wegens gebrek aan besEuur. Deze
dreiging blijft afs een zwaard van Damocles aan een heel dun touwEje boven de club
hangén.-De fórmaci ecommiss Íe heeft. elnd vorig jaar de organisaEie enigszins kunnen
veréterken, maar heE kaderprobleem is nog alEijd groot. Het is nog steeds zo dat veel
te veel leden de werkzaamheden overlaEen aan een klein gxoepje overbelasEe ll'rtjlsilli-
gers. Desondanks pogen wlJ als bestuur een acEieve, posiÈieve uitstraling Ee hebben
iaar de leden. Wellicht. daÈ de vonk oveÍslaat en meer enthousiasme gevonden kan worden
om mee Ee helpen aan de btoei van de vereniging. wij bliJven proberen om de organisatie
van de vereniging werder Èe verbeteren. op een aanEal belangrijke plaatsen is uiÈbrei--
àils;r;-;;;-ËààËr'"lii:.tÀ-";à;;i-;;t-Ëe" .,erà"È*Àord 

"tuiccíoneien 
vari' de 

.club..' . :.'.
In deceÍnber besEaaE LENS ?5 jaar. geE bestuur zou deze mijtpaal graag op gepaste wijze
willen vieren. Pogingen om Ee komen tot de oprichEing wan een jubi leum- commissie leken
tang vruchEeloos. Gelukkig zijn er nu een aantal leden opgestaan die.zich hiervoor
wiIÍen gaan ihspannen, Wij hebben er alle vert.rouwen in dat we dankzij deze mensen toch
nog een goede j ubi leum-vi ering tegemoeL kunnen zien. Binnenkort volgen nadere medede-
lingen hierovei,
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T ENSLOTTE >>>>> waj eriiien er arles aan doen om van LENS een bloeiende,
I financieel gezor-rde vereniging Ee maken, met. een goede organisatie en veelgPorEreve ambit.ie.

ÀIs het bestuur heE beleid wiL uiEvoeren daE haar vooi ogen staaE, dan is'daar meer'gerd.w.oor nodig en de. inzeE van meer Ieden, ÀIs wij presÉatievoetËaI wirlen blijvenbedrijven zurlen inkomsten uit sponsoring drastisch ómhoog moeten. Het. kan geen zaak
van_heL bestuur.of sponsór- commiss ie arléén zijn, om geinÉeresseerde bedrijíen tewinden. ook individuele leden zurlen zich ervan berusE moeten zijn dat ook-zÍj hunbijdrage aàn de verhoging van sponsorinkomst en kunnen 1everen.

DiE kan niet alIeen door het aanbrengen van nieuwe pot.ent.iëIe 
"poar"oi",het -verschaffen van opdrachEen aan huidige sponsors-. Het besEuui zaI ac

om de leden nauwer bij he! sponsorgebeurón Eè beErekken.

maar ook door
Eies ondernemen

Het. besÈuur heefE zlchzetf een termijn gesEeld oÍi de gesrenste doeLen te bereitcen.
Mochten wij in heÈ komende seizoen 95/96 geen uitzichÈ verkrijgen op ontwikkelingen dÍeperqpecEief bieden op realisering wan ons-beleid, dan moeEen óé toclde conclusie-komen
daE de vereniging aan een ander beleid Eoe is.
Het is nutEeloos doelen Le blijven najagen die door gebrek aan kader of financiën tochniet. gereali§edrd kunnen wordei.
IJENS. zou dan bijvoorbeèld kunnen kiezen voor heÈ verkreinen van de club door een. '
strakker aannamebereid, of voor een veel lager ambitieniveau meE beÈÍekking toE de
sporEieve doelstelllngen. .-'
HeE is 'echEer zeer rde vraag of de huidige bestuursleden dergelijke beleidskeuzes zuLlen .

onderschrijven.

Àan heE_eind va! hets jaar is er weer een Algemene Ledenvergadering. wij hopen daE waE r'

meeï_leden dan de gelegénheid te baat zu11eà nemen om mee ie prat.én ovér dè Eoekoms6van de cIub.
, l_ .,:.

I{ET -BESTUUR
I

. -.: .' 'j

ÀI'\TERTEERDERS VOOR DE IJENSREVT'E

rÍohan TaBI, Dr. J. PÍegEeËEtraat L64, 25SZ Lp D€n Haag, te!. 020-3911530.

Àdvert,enE le - inkàmsten, zeker ook in dit. Jubiler.imjaar, zijn echt 
"harde 

nobdzaak.

BAR NIEUWS

D
op korEe Eermijn moeEen er weer nieuwe omslagen voor de LENsrevue worde; gedrukt. opdit momenE is er op de omstag nog ruimte ter groot.Ee yan !/z lagina voor Ëet ptaacsèn.
van een adverEenEie. De kosten hiervan bedragen .

00.--
00,--
50. --

overlgens ook buiten de omslag zljn er adverteermogel iJ kheden. Hoe meer' advertent iee,
hoe beÈerl Het bestuur verzoekt alle leden in hun omgeving poEentiëIe adverteerders.
voor de lJENsrevue Èe Ínteresseren. oPGÀvE en/of Trps-gaarie- zo spoedig mogelijk naar:

Í6
Í3
ÍL

L/2
L/4
Ll8

pagina
pagtna
paglna

À
konEaktpersoon:

KroL - tel.: (070) 364 17 25

R OEIEN MET DE RTEMEN ..... ,rr', voor aankomend weekLnd was heE onmogelijk om
een barrooster te publiceren. We r,reEen namelijk op dit moment. niet wie kan en
bereÍd is een bardiensEje te draaien

ijn nog op vakanÈie en er is een Eekort aan medewerkers. dus het. wordE
e riemen die we hebben en r,re zien wel .waar het. schip sErandL.
ij uw begrip als een en ander niet. zo gaat als u ge-wend bent.. Trouvrens,
zich nog st,eeds kunt. opgeven als barmedewerker (M/v).

Veel z
roeien meE d
WeI vragen w
wisc u dat u
Hoe ? Gewoon even Àndre Krol be1len !

-4-'detgtsnevu{

BARKO



DE vAKANTI E is voah de Íneeste van Lens voahbè, want. het eahsEe kranE.je rag
deze week arweah in de briewenbus-. Egt.er nie voah de redakEie, daar moÈ nog een hetrefvan gaan.-Dit ken natuahlek-_nie als in.septembah het nieuwe sezoen gaaE belinne. an dante. bedenke.an -ideggaan bè LENS daÈ doe je gewaun nie. we hebbe kunne-leze dàt er veergeklus ls i! e! op LENS. r,aren_we dir iau-goed hahde. rk zelIef ten mèatr uàigii:<e-ue ae'jeug wanE wie de jeug heef heef de roekomsl ,rutlie hebbe àiiàÀà"i-ae iéàe renne reze
van-'de_ Egaininge veel sukses _hieahmee julLie zulle het naudag hebbe. rx wes juitiè àukveel_prezieah en een spogtief jaah toe. wat de redakEie betgét aat. jurrie maàh veelverslage mauge ontvange zaudaE de Lensfamilie goed op de ha[gte btèi. DiE is vas heEeahste stukkie waE er ingelevegE woahd in de hàup daÈ er velé volgè. aan de schrefweze
vreEe jullie vas weL wie dit heef in gelevegt......, jazekah

INNENG EVLOG EN BERICHTEN

' DE ENIOE 
.BGTE 

EÀGENEES

P.S. De redakEie heef désnauds een vegEaling voàh u.

N E E - N E E ,>rr> lÍe noemen geen namen, namen noemen we niet

I{ij danken f E D E R E E N voor hun enthousiasme, werkluaE en Eomeloze inzet, die een
ieder naar zíjn/haar vermogen heeft. get.oond ! ! Maar, zonder nu de velen te korE te doenis er zeker een woord van dank op zljn plaata voor de sÈraEenmakersploeg. Zíj zoÍgden
voor een perfecÈ stukje (nou, stukje ?!) vakwerk.

DE REDN(TIE

B E D A N K T ,rr» op de medewerkersavond werden wij Eot onze verbazing verrasg met
een werkelijk prachtige bos bloemen.

Mensen nog heel harÈelijk BEDANKT hj,ervoor ! !

-, EI,S an RINI,S

B

LAPPENMAND TTT>> ong kwam t.e ore daE barmedewerker ,roop de Roode (éénrvan de
Ewee vroege zondag- kant. inevogels en LENS- worstenkoning) behoorlijk in de lappenmanalzit. ,Íoop, wij wensen je vanaf deze plaals, namens aIÍe LENsers, heel veel Àterkte enbeterschaP ll 

DE REDÀKTrE

KLUSSEN DEEL // (iIE netauorfoEe) >>>>> schrijve4 we daar (IJENs-revue nr 1) in ons
enEhousiasme en kinderlijke eenvoud, daE bij het einde van de ',k1usjesdag, de klus
geklaard vras. Niets was dus minder waar want, terwijl onze vasÈe kràchCen gesEadig
doorgingen met het opknappen en verfraaien van de kleedgebouw 2 (en heE moets even
geschreven worden; onderschat diE werk echL niet., besEe lezers ..... het is een heleklus lt), gingen ook anderen driftig door met veranderen, verbouwen, verfraaLen en
verbeÈeren.

De redakEie was ook meerdere keren aanwezig om de vorderingen in ogenschouw Ee nemen.
zonder .,.:.uh, juist ja. U heefr. volkomeí getijk, ook wij ruir"""it'ài vaatc izi onaér
de caÈagorie "tea and symparhyt'.

Voordat we verder gaan is een waarschuwLng zeer zeker op zijn plaats, ter gerust.stel-r
ling, a11een de ingang zíE nog steeds op dezelfde plaats, dus Àchrlk nieE àIs u ons
klubgebouw beEreedt. Het iE even eennen maar ons clubgebouw heefE een metamorfoseondergaan. . -

Oude mededel ingenbord rreg en heeft plaaÈs gemaakE wooï . ..., redakEiebrievenbus
verdÍ,renen 

_ 
en hangt nu ??? De kleine bar net a1s de telefoon (?) verplaatsL. Àndere

deuren (zit in de pen). verbetert (komc nog ?) Eassenrek. zaal "waEèrlooí verbouwd,
dakbedekking vernieuwd (tussen deze haakjes, diE kunE u aI1een consEaÈeren als u innhogere sferen" verkeerd). t.egels op heÈ ,'terras', zijn schoongespoten, de reklameborden
langs veld t hebben een.jasje uitgeErokken en nog veel meer. Eigén1ijk !e veel oÍn op te
noemen. ! ConsEateert. u hef. zelf maar eens op uw gemak.
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S(Blí@ r telefoonnummer s: zio de colofon o oao. 1

Senioren É

ITITSITÀGEN : SV' 35 - Í,ENS 1

VOONLOPTG O EFENPROGBAIWMII

19 augustus DUNo
22 augusEus ÀRCH\ORNÀS

I.IGGING TER TERREINEN :

DIINO Mgr, Nolenslaan
ÀRCHIPEIJ/ORNÀS waalsdorperlaan

4 3

I,ENS
LBNS

10, 00 uur
19.00 uur

verz, : 09.1
verz. : 18 .1

5u
5b

LET OP IIt :
voor de wesÈrijden Eegen Nat..Ned en'Die Haghe zijn nog geen deflniEieve dat.a bekend

T R À r N r N G irr» yfoPlIgllE traÍnlng op-de woénsdagavond 20.00 uur onder leidlng
van de ons bekende treei-noos. f1rnÀ-:paflÉUèeN op maandàg 20.30 uur, en deze keer onder
de bezielde leidlng van de heer Klunen.

ur bij DUNO
ij Àrch/Ornas

LeI.: 368
teL. : 324

53
47

63
48-

..

!

@, Seni OND Goren
èdYertc,tth

UITSLÀGEN :

I,ENS 1
IJENS 1
I,ENS 2
OLTVEO 1
OI,IVEO 2

HBS 1
ÀDO I
HBS 2
I,ENS 1
I,ENS 2

3
0
2
0
3

0

A

2
0

VOORBEREIDING COMPETITIE 1995 / 1996

VanderVelde
'tVeentje

#r**r*r,
vERHUIZERS

Zinktter/ 27
2544 EC Den Haag
Tel.:070-3663134
Fax: 070i675393

Zoelermeer
Tel.:079-610233

ddtum tlld lht s uit

L'7
18
I9

19.30
19.30
14.30 V.v. DEV,TO 1

augusEus
augustus
augustus

20 augustus

TRÀINEN
TRÀINEN

12.00
12.00
12.00

v.v . DEVJO 2 -
. HEKEÍ,INGEN 3 -
. HEKEI,INGEN 4 -

],EN
IJEN
I,EN
LEN

s1
s2
s3
s4

11 .00 r,ENs 5 .

- 6 - 'de LENSREVUE
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TNÀINING f,ENS 4 t/D I.EIIS 9 :

vanaf DgNgEBDÀG--11-ldIGg§jIgg is er vanaf 20.45 uur weer de mogelijkheid om wekelijks
toch nog iet.s van condiEie op te doen' ;.;.

OPSTEI,],INGEN :

IENS 1 t/o 3 : worden door H.H. Erainers bekend gemaakE' 
- 
(veel succeg)

LENS 4 : A. ale Groot,H. Hoppenbrouwers, J. BuyEelaar,E' Í{armenhoven, E ' Àmmer}aar'
J. àouuendijk,R van öven,A-. van !{ijngaaraten, F. veerèn,K' de Graaf,M' MoI'T' Treuren'
,1. Bekker.M. Molleman,M. Koning en T. Massa.

Het gerucht gaat. dat Henk voor de uiEeJestrijden een bus beschilbaar zal stellen

Í,ENS 5 : M. Reuver,rT. Lamers,w. Heijen,J. colpa,G. (emPerman,w' Kouwenhowen'
F. Schuurman,H. Diegz,T. Vieifi"g,ri oisseldoip,e. Schulg.en, L. Rees ink + aanvulling

TRAINING NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 20.45 UUR

À.FSCERI.TVEN

DEVJO
HEKELINGEN
JÀC
QUICK STEPS

HooÍdleideÍ D-jeugd:

I,ENS 4
IrENS 5

Oostseinde naasÈ 293 Voorburg
aan de lJede Hekelingen
Buurtweg Wassenaar
Nijkerklaan.

À
w

w Kouwenhoven

50
88

15
10

(070
(070

OEro
en

t1

1l
de
He

VAN HET JEUGDFRONT

tel.:

' te1 . :

) 32s
| 346

1070\ 39L 24 74KONTàKTPERS OON SENIOREN ZONDÀG :

LIGGING DER ÍERBEINEN : . .

- te1
- teI
- t.eI
- t el

387 08 96
01180-39580
324 24 22
363 50 s0

t

t l, tí@ at

- .1
' lr .

ALGEMEEN XONTAKTPERSOON en
HooÍdteider A/B/c jeugd: Paul van den steen, cloeil.straat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.0',I .5

HooÍdleideÍ E-jeugd: RuudVereecken

Edwin Kuik
toleÍoon 367.73.00

Hoofdleider F-jeugd:
telefoon 391 .04.89
HarÍy ter Linden
telefoon 361 .61 .43

Aíbelle n vooÍ de wedstÍiiden:

zo snel mogetijk, doch uiterlijk de avond voor de w€dstriid, tussen 1 8.@ en 19.00 uur, bij de desbetÍsf-

fende hoofdleider. ln uiterstB nood nog op de dag. van de wedstriid op LENS, telefoon 366.1 3' 14
(zaterdags vanaf 8.oo uur gn doordeweeks i 30 minuten, en niet eeíder, voor verzameltijd)

i AÍbellen traininqen: r 45 minuten voor aanvang van d€ training, alleen op LENS, telsfoon 366.í3'14

i Vraqen/problemen : bel in esÍste instantie de hoofdleider gp! . .

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

àlitàl aanverrd - 
taocnslander ! 1 ' walilterain 'sam- , EIr-§

aug
aug
aug
aug
aug
qug.
aug

AI
B1
c1

19
L9
19
22
23
19
22
23

13
11
09
!4
16

.",74
,t7

16

.00

.00

.30

.00

.15

.-09

.00

.15

RCI, À1
Die Haghe 81
soccer Boys Cl
Quick Boys C2 .
velo Cl
LaallkwarEier D1
Quick Boys D1 . .
velo Dl

lt.)
v2 .

Bleiswijk
Katvrijk aaÍJ^ Zee -

Noordweg/waEeringen
J. v. BeerssEraat
xatwijk .aàn zée

Noordweg,/waEeringen

thuis
Ehuis
uiE
uiE
uiE
uit
uiÈ
u it,

( auto)
(auEo)
(aut.o)
(auto)
(auto)
(auEo)aug

D1

14.30
r.2.30
11.00
19.00
17.30
15.00
19.00
1? .30
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B IJZONDERHEDEN,
- opsEellingen worden door de Eralners bekendgemaakt.

- ÀlLE spelers zorgen 4LE voor een elEsE LENs-broekje en kousen

- vragen, inlichtingen ? Bel even naar de hoofdleider ! !

IILET OP !!
gewLj zÍge rsgoLs B

- bij de F-junioren mogen GEEN leiders meer in heE-veld

- van de A- t/m de F-junioren 3 puntan voor een gewonnen wedsÈrijd

belangetJke data :

- start. competiEie op zaÈerdag 9 septeÍnlcer a.9, '

- winEerstop 23 decernber 1995 È/m Ot januari 1996

- de laatste competitiedag 20 april 1996

v OORWEDSTRIJD LENSDI >>>>>> op zaEerdag 19 augustus wórdc de finale
gespeeld van het. Harry de HarÈogh- tournooí op heE veld van LaakkwartieÍ.
LENS 1 (senioren) doe! ook aan dit tournooi mee, maar of ze de finale gehaald

hebben is nog maar de vïaag. 'foen de organisat.ie vroeg of LENS D1 een voorvredstrijd
wilda spelen Eegen LaakkwarEier Dl, konden wíj geen nee zeggen. veel plezier.

t

drukkerij EDAUW & JOHANNI^S^SiïN

. (drukt letterijk alles.....desnoods in één dag)

EN

FNNE-KTCK SPORT

(voor al uw sportkleding en sportschoenen)

,SPOAT,SOÀ^S VAN LE|VS I
voor het seizoen 1995 / 1996 

,

.,l1,.

iil 
''

'de LENSREVUE' e-



DE LENSREVUE t920 1995

EEN MINUUT VOOR TWAALF,,
(de keiharde xeali.teit)

we hebben in het verledeí wefeens meer
barwervingsakÈies gehad. o.a. ondeï de
slogan "HELP de barkeeper verzuipcn.
uit.eindelijk is hij dan nieE echt ver-
zopen en kon hij na een geslaagde,zei
het een moeizame reanÍmaE iepoging toch
nog in leven r,rorden gehouden. Maar
echt ideaal was heE niet, wanÈ sinds
díe tijd gaat. hij revaliderend door

wekwad van de v@thdYereniging LENS

dtc jaargang, nunanet : 3

24 augustus 1995

- wat iB 6r aaD d6 baEal - Eoodhrest -
gezelltg welk - te g€k - bon invullen
of bEX.le[ - é6n Elruut voor L2 -

MeE deze boveilstaande noodkleten i3
heE weer zover en werd er Ewee weken
geleden v,,eer eens de zoveelgte wer-
vingscampagne gesEarE.

nu niet. daE het allemaal ue1
lopen, wanE dan kan heE wel-

jn dat. u echt deze keer bedro-
komt .

ÀLs er nleE snet gereageerd wordt dan
ziE er voor'u niets anders op dan daE'
u, vooral op de zon-, maar ook oP an-
dere dagen zelf voor u naEje en droog-
je dient te zorgen.

Hets is bijna 66n DiÍruuE voor Esaalf en
het lijkt ons heE besÈe daE u. a1s hét

'zo laat is, om Ehermoskan, broodjes,
chippies en koelbox meesleepE naar het
klubgebouw, de bar en keuken zouden
weleeng gesloten kunnen zijn.
A1s u geluk heeft. kunt u heE meegeno-
mene binnen nuttigen. Heeft u Pech,
(het klubgebouw is dan ook gesloten)
dan zulE u op de ErainingssErook moe-
ten picknicken.

EEN MINI'I'T VOOR IÏIÀÀIIF

F
DE KEXIIÀRDE REÀIJITEIT

De BÀRKO is naarst.ig op zbek naar bar- í
keukenmedewerfers (M/v) en het knel-
punt ligt hoofdzakelijk op de zonda- ' "'
gen, daar hebben we vooral behoefte :

DenkÈ
los z
eens
gen u

u
aI
zí
iE

LENS

ALGEMEEN SEKRETARIAAT
P.F. Grons
R6gontossolaan 49
2582 CN Dcn Hsag
Tol.: (O7O) 363 54 l8 .

SE KRETARIAAT TOTTO/LOTTO
G. Kemp6Íman
T6l.: (01749) 12602

SEKo i gsniorenEfdolinq

SPONSORZAKEN: -
J.M: v.d. Kl6iiTel.: lO23» 242765
A.H. d6 Groot Tcl.: (O70) 3251550

sonioÍen zondag
sonloron zaafuootbal
W.M, Kouwonhovon
Tel.: (O7o) 391 24 74

BARKO : Bàrkommissio
A. Krol
T6l.: (O7O) 364 17 25

S6niorgn Zatordag
J.c. Ham
Tel.: (070) 367 96 87

El9_99!9E9!!9É9rnÍn!§s!g .

vqcaturo

JUKO : iouqdafdolinq
P.J.M. vsn den Sto€n
Të1.: (O7O) 397 0l 54 -

AKKO : Akkomodatiekommissio
W.J.M. Heilnon
Tel.: (o7o) 346 10 88 . .

EEDAKTIE:
A.C.J. MiltonbuÍg
Tol.r (O7O) 321 32 85
c.J. Alting
Të1.: (o7o) 389 98 75

TRAINERS:
P. Bos
Tol.: (O7O) 368 03 62
E,V. Gans
Tel.: (070) 397 55 59

SAMENSTELLINC BESTUUR

Lid :Voor2ittor:
J.G. Colpa
Tol.: (070) 394 19 74

W.J.M. HoiJnon

Tol.: (o70) 348 10 88

S6kÍ6ta,iB :
P.F. GÍens
Tel.: (070) 363 54 l8

Lid :

P.J.M. van dcn stoon
Tol.: (07O) 397 01 54

1o PgnninqmosstEÍ :
G.J. vÈn dor Kl.ij
Tol.: (01748) 18149

20 PenninomeestoÍ:
F, Vaeron
Tol.; (O7O) 367 96 30

KONÍRIEUTIE BETAI.ING
Postbank | 33e711
RABobsnk | 129924229

TEBREIN !n KLUBGEBOUW
Hongololaan 6OO

T€1.: (O7O) 366 1314

VAN DE REDAWIE
I*ver uw kof§ v6ór maandag in :

- Redaldiebrievcnbus' klubgebouw
- Eengelolaan gtl, 254É GG Den lÍaag
- Fax : (070) 36fl E8 A Got maatrdag 17.00 uur)

w{zigingen tot maandagavond mogeliik I

TIIIERSTE INI,EVER]DRMUN KOPU :

maandag 2{1.00 uur in hct ldubgebouw àe redaktie

'de LENSREWE! 1
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nieuws uit de bestuurskamer
^I.-,

HET BESTT'I'R

G qEEL- EN TRATNINGSVERBOD OP HAAGSE VELDEN >>>>> van de semeenEe kr-esen wij
S ";;r;;; ."r. i. *"d"d"ti'n daÈ in verband meg de aanhoudende droogte er eèn- '-
t speeL- en Erainverbod is op de sporEvelden in Den Haàg' ..
voor LENS geldE dit naEuurlijk ook''

Met ingang van afgelopen maandag, 21 augustus, _zljn zowel de velden_als de trainings-
Ëtiooii-ràiu"àé" géureà. waruurtijk gaan de trainiàgen ger,roon d_oor..De Erainers hebben

;;;;; .it;;ÀiiË"è" achEer de hàndl raeaaL is het nieÈ maar daar is nieEs aan Le doen-

Vervel,end.er. is heE dat de wedstrijden nieE door kunnen gaan. Trainers zien hun
oéi"nfrogrr*.a in he! ïwaEern valien en de kant.Íne -opbrengsten bliiven ver achEer. Een

ó.ore'stiop voor de verenigingen deÍha1ve. " '?' -

fn de gemeenten rondom Den HaAg was op moments -van schrljven (2118) nog 9991.i899------:
àigà.oóp.rr. Daar mag dus nog gàwoon gevoegbald en getraind worden. Natuurlijk proberen -

;ij-àà# àok gebruiÉ van Ee-maken, màar of diE gaaÈ lukken valt te betwijfelen' Kortom
èÀí slechte siarÈ wan het.seizoen 7995/ t996. LaEen we hopen daÈ het snef gaaE regenen
;"-"àètt" zodat de vqeEbalvelden weer gebruikE kunnen gaan woiden'

voor het gemeentelijk schrijven, ^wervrijzen wij u naar heE mededellngenbord in ons -'

klubgebouw. Meer nieutvs vo1gE z.s.m.

) ,rrrrroEG >>r* helaas zitren een vierEar lENsers op dlt mbment uerroortiik in a?

í- I"oo.rr*und. G€rard. v.d, gteen en Àrno1d v.d. Donck kampen meE psychische proble-

- 
;;;--ih;iàpié ro"r voor hen de oplossing brengen. EeE sEulders eq.iroot, da lood€

f.a*pen màr= óinii:i!é gezondheidsproblemen. Ook hen seaa! een. zware strijd Ee wachten' ,

vanuit de besEuurskamer *"nrro.11' deze waaÍdevolle leden en hun gezin neel veer
sÈerkEe toe tijdens deze moellijke periode-

F\h//VGEND GEZOCHT:v

I.
lEen de omslag zijn er advert.eermogelij kheden. Hoe meer adverEenEies,
besBuur verzoékE àIIe leden in. hun omgeving potentiëIe adverEeerders
e'Ee inEeresseren. OPGÀVE en/of TIPS gaarne zo sPoedig mogelijk naar:

À.D\IERTEERI'ERS VOOR DE I,ENSRI\IUE

pagiaa , 600, --
pagtra , 300, --
pagína , 150, --

overigens ootc uu
hoe bet.er ! Het
voor de LENsrevu

,roha.D Eaal, rrr, iÍ. PreasorEtraaÈ a64, 2552 I'P DsE Eaag, teI. 070-3911530.

Àd.vertent. ie - lnkomsten, zeker ook in die jubtleumjaar, zijn echf- harde noodzààk.

op korEe termljn. moeEen er weer nieuvíe omslagen voor de Í,ENsrevue vrorden gedrukt. op
àït *ó*""t is ór op de omslag nog ruimEe Eer grootte va1, L/2 pagina voor heE plaagsen
van een advertentiè. De koslen hiervan bedragen :

Ll2
L/4'r/ s

- 2- 'de uusnevue'



BAR NIEUWS
kontakEpersoon : À Krol, te1. 10701 364 L't 2s

t,Jij. doeh ons beaE ! ! U ook
'?-? . E.r"r, opgeven bij Àndre Kxol voor een bardie4stje

ZON.OF REèEN ,rr'r, i" tret zoà of gaat het regenen ? WoÍdE heg druk of niet-.? X-oe/irat

moeEen we inkopen ? Hoe moeten vle de barbezettinq indelen ? ÀIlemaal vraoen die de

BARK9 sEeeals maar vreer elke week dienÈ Ee u.""trËoiàËil-ö.k à;;È;il;d weékend is/blijft
heÈ 

-een y.?lgtuk"r.: . I 1.. , . .,..
Toch proberen wij met ale mensen die Èot. nu Eoe bereid zijn' u die service te verlenen
die L6N5-waardig is. UocnË-ëen--en ànàer niet zo vlotjes laan a1s u gewend bent, dan 1i
vràgónwijti,.bégrip.(voora1vande.jeugdl)hiervoor

tl

; ., BÀRKO

B innengeulogen herichten

S L O R D I G rrr* in'LrÀiSrevr:e rí.' r "totd 
bij besEuursnieuws onder heE igem

"klusjesdag deel I" de zin : n...maar l.iefsE een klei4e 4 vrijwilligers - . . . tr . DiE moet

"ài""irijr-zijn 
vEERTTG ii pat ,as slordig'

tÀtaL ook zeer slordig is, vras het verzulmen aan de redaktie mede Ee delen dat t'raaliEie: '

;;;r;;; àè teét P.. Íutfearuaag natuurlijk weer-de jaargangen vàn de LENsrevue van de
ËéiràÀ"e" rgig/tgg+ "n tigt/tggs woorTién van de nóaligé kianÈenknipsels weer keirrig 

.
ingebonden heefE aal,rgeboden. :

Onder het moEto nbeter laat dan nooit", heer ,ruffermans onze hartelijke dank t

GESCHEIDEN.Ian nu toch weer gauen) >>>>> zij waren onafscheidel ij k, maar eens

moest. het ervan kdmen: Bij cle verbouvring van ons klubgebouw werden Eelefoon en
iàààiti.eurierenbus op 'brit"' wijze geséheiden. wat niemand kon vermoeden, Ínaar toch ''

;;i ;i;a is, aat ,ti;fde, nieu té scÉeiden valt en alEijd overwinE vanaf heden hangen
,ii *e.. aLà een gelukkig paar samen aan de muur en wel in de hal' ''"

U KUNT ZE NIET MISSEN ..... GEEN DAG !!

DE REDAKTIE

S(elí@ Vodr ielefoo
-,iÈl

nnummeis: zie de col n oo oao. 1

senloren ERD
a

tl

De zaEerdagafdel ing komt ook dit. seizoen weer uit in de 2€.k1aga6 van de E..B

en,de deelÀemende ploegen in deze poule zijn :
ià*iàa" - ,Jai Hanuàan I Den Hoorn -- Dzs - ÉIauw zwarÈ - RÀvÀ : Mvor 72 - GDs -

GDA - DVC - KSD - ÀrchiPel/Ornas - WIK en IENS.

OmataE LENS in een poule van 14 elfEa]len zit, begint de competiEie -voor- ons op : . -
WOSNSpÀC 5 aepteubàr Vervolgens spelen we op zaterdag 9 en woensdag -13 en zaterdag
rg, woensaag 

-20, zaterdag z: Éepternber. Daarna norr.naal weer aleen op de zaEerdag !,'
De eerste wédstriid is woenBdag 6 aePtetíbsr en wel LENS -- DvC !l

zoals welicht reeds bij de meeslen bekend is, zoeken wij nog naar een TRÀINER/COÀCH,

àà"*é:. e"n coach voor óe wedstrijden- Atre suggesties zijn selkom t t

ÀFSCERI.,VEN bÍJ : Àndre Lance1 tet. : (010) 5213980

uo LENSFEVUE '3-
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@, Se roren zo DAGo

UITSLAGEN tótrncnlb

Excelsior M 1
Excelsior M 2
v.v. DEv.ro I
HEKELINGEN 2
LENS 5

IJENS 1
Í,ENS 2
I,ENS 1
I.rENS 2,/3
ÀRENÀ FC

1
11

3
3
.)

0
0
2
2
7

WEDSïRIJDPROGR,AMMA

veld '

VonderVelde
tVeentje #r**r*r,

I/ERHUIZERS

ZinkwerJ 27
2544 EC Dàn Hdag '
Tel.:070-3663134
Fax:070-3675393

.1 
,

. :' Zoetermeer
Tel.:079-61023i

datufi tiid thuls uit

16 aug

27 alug

29 aug

03 sepÈ

14.30
14.30
14.30
12:00
10.00
L2.OO
14.00
14.00
18.30

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

RijrÈ. Boys 3
Rijnb. Boys 4
TENS 1
Í,ENs o/23 j.
ÍJENS 8
IJENS 5
I,ENS 6'
IJENS 7
JÀC 1
],ENS 3 .

LENS 1
DWO 3 ,,
vros 4
LENS 5
vros 6
LENS 7
IJENS 8

IJENS 3
].ENS 4
À1ph. Boys 1
Rijsuijk o/23
QuinEus 9
ouinEus 7
ouintus 5
westlandia 11
LENS 1
ouinEus 3

],ENS 3
],ENS 4
vros 5
I,ENS 5
vros 7
IENS 9

. de GrooE

. Heijnen

. Wasserman

. -Duivestetrn

. GungÖr i

.N.8.

W. v. d. Linden

Ie ronde ilmsEelcup
Hr. willems
2e ronde AmsEelcup -

32515s0
3461088
(079) 512 0s6
(01891) 1794 3
3900333

l.

19
14

:!2
10
L2
12
10
11

ZONDÀG 10 september aanvang kompetitie
LENSrevue gepubliceerd.

AFSCHRIJVEN

Poule indeling rrordt zo spoedig mogelijk in de

TRATNINGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDEBbAG 2O.TI5 UUT

LENS
I,ENS

. T,ENS
I LENS
, 
IENS
IJENS

EEI.
EeI.
Èe1.
Èel,
ÈeI.

4.
5:
6:
7z
8:
9:

À
W

,J

N

... koataktperBool SenLoren zordag : iíÍE Nousenhoven - Te].. t 1070) 191, 24 '14

LIGGING VAN.DE TERREINEN :
a - ''

Rijnsburgse Boys
JAC

- 4 - 'de terusnwut'

Noordwijkerweg / Rijnsburg
BuurÈvreg / Í,Iassenaar

re1.3 (01718 ) 215 06
't-el..3242422

T

l



LENS 4 : À de Groot, x- HoppóiÈrouweÏs, ''' B-uyEelaar' E' warmenhov€in ' E' Àflmelaan'
J. ioutenAijt, R. van ovenl-a. van wijngaarden, F.'veeren, K. dé Graaf,'M' Mol'
T. Treuren, .T. Bekker, M. Molleman. M. Koning.

Í.EN§ 5 : M. Reuver, .T. Lamers, W. Heynen, J. CoIPa, G.
F. Schuurman, H. Dlet.z, T. vierling, F. Disseldorp, P.

Í.ENS 6 : R. wassenaar, .f. Was§enaar, D, Bronkhorst, M.
,f,. van Stsrat.en, F. Scheris, H. Àndré, H.À. Scheepmaker.

Kemperman, !{. Kouwenhoven,
Schulben, L. Reesink.

OPSTELLINGEN
Í,ENS 1 t,/E 3 worden door de Erainers bekend gemaakE

LENS 7 : G. DuivesEeyn, Ir. v'd. ve1de, G. v.d
R. v. Noort, B. Bndlich, D. HoIE, P. Heynen,
.7. Heyink, H. vermolen, G. Goosen.

van Ballegooyen, E. van KnYf,

. velde, R. Scholten, A. Bilderbeek,
,J. Rozema, R. van Àsgen, A. Bal,

de Bruin, H, Kour.renhoven, C. Lipman.
Gungèr, ,r- Muns, À. van Rijn, R. Hendriksen,LENS 8 : F, Siliakus,'C. v.d' Boogaard, R

R. v.d. Boogaard,, M. I(noPs, R. Elsing, z
A. Ega1, R. Vergeer.

Julí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPEBSOON àN

HooÍdleider A/B/c jeugd: Paul van den steen, chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01.5

HooÍdleider E'jeugd: RuudVereecken

HooÍdleideÍ D-jeugdt Edwin Kuik
telefoon 367.73.00-:

' telefoon 391.04'89
HooÍdleider . F-jeugd: Harry ter Linden

. r. teleÍoon 361 .61 .43

Aíbellen vooÍ de wedslÍiiden:
zo snel mogelijk, doch uiterliik de avond vooÍ de wedstÍi.id, tussen 18.o0 en 1 9.00 uur, bï de desbetÍef-

fende hoofàleider. ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, tel€foon 366.13.14
(zaterdags vanaf 8.oo uur en doordeweekS t 30 minuten, en níet èerder, voor Venameltiid)

AÍbrllon trainingen: È 45 minuten ,óo, ."nrung van de training, alteen op LENS, teloÍoon 366'13.14

bel in eerste instantie de hoofdleider opl

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-BJC-D-E EN F JEUGD

teaenslandaÍ ui Íhuis veld/larrain sam-k Lelftal alalum ddnvend

À1

B1
.,:
B2

c1

26
30
26. 30
26

14.30
.19.00
14.30
19.00
12.00
17.30
12.30
19.00
11.00
.LI . JU

. 19.00
r.2 . 30
19.00
11.00
L7 .45
18 .30
17.00
16.30

thuis
thuis
thuis
thuis
uiE

thu is
Ehuis
t.huis
Ehuig
uiE
uic

thuis
thuiB
thuis
thuis
ulÈ
uiE
uiE

13.00
18.0q
13 .30
18.00

" 11. io
16 .45
11.30
18 .00
10.00

.].2.15
17.30'11.30
18 .00
10.00
17.00
t7.30
15.45
15 .30

(auEo)

(auEo)
(auto)

(auto)

aug
aug
aug
aug
aug
au9
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
au9
aug

s.rc A1
ilodan Boys A1
olympia B1
Jodan Bo1.È B1 :
QulnÈus -tournool
SVPTT 81
Olympia C1 '

,rodan Boys C1
Otympia c2
QuinEuB -Eournooi
DHC C2
olympia Dl
,fodan Boy6 D1

?'flB'".p.': :' :
HTSV Dl
SVPTT D].
GONÀ,D1

v

v

3
3

30
26
2g
26
,.,
30
26
28
26

28
30
30

Kwintsheulv2 ..v2. .'.v2 ..
. . v2....
. ". Kwincshelil .
Brasserskaale,/Delf t.

v3.-...
v 3 .'.v3.v3.

. . Erasmusweg

. Eerrein VIOS

. BeïesEeinlaan

D1

D2

ó3
D4

'de LEN§REVUE '5'
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Ë.i
F1

E1

E3

vcs El
GDA El
vcs E2
Die Haghe
vcs E3
GONÀ E1
HTSV E1 .
vcs F1
GDA FT. .
vcs F2
GONA FI .
vcs F3

F2
F3

lltr 
z o N D E R H E D E N ,

- Wij verwijzen alle jeugdteden en ouders naar de kopy voorin de LENsfevu-e over het
speei- en tiainverbod- op. IENS. Natuurlijk woÍdt er wel gewoon geEraind maar op
alt.ernat ieven plaatsen.

ons advies is r kom op Ej.jd en neem alt.ijd voe
Eraining. Moet je voetballen neem dan ook alti
wedstrijd niet door dàn wordt er rrel getraind.

Èbal- en sporEschoenen mee naar de
jd je Èrainlngsspul len. mee want gaaE de,

09.30
18.00
09.30
18.30
I0.30
15.00
18 .30
09.30
17 .00
09.30
13.30
10.30

09.,00
17.15
09.00
17.30
09 .45' 14.15
17.30
08 .45
15.15'ïg.+s
12 .45
09 .45

26
30
26
30
26
30
28
26
30
26
30
26

aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug

E1

EhUiS
ult

Lhuis
ulE
uit.
uit
uit
uiÈ
uit
uit'
uit,
uit

' 1r?
. Madesteijn

v2.
, Ockenburgh
DedemsvaarEweg
BeresEeinlaan
.'Erasmusweg'.
Dedemsvaartweg
. Madest.eijn
DedemsvaarEvreg
BeresÈeinlaan

DedemsvaarEt{,eg

(auto)

(auto)

(auto)
(aut.o)

(auEo)

(àuuo)

Bel N I E f naar r.,ENs op of de training of heE voetballen doorgaat. Gewoon komen.

een iedere medewerking en tuister goed naar de afspraken van de traine

na de

Graag

í
laaEsEe:-'

aanwezig jeugdkommissie op zaterdag 26 augustus :

. E. Kuik en R. vereecken

de opsEel]ingen van de selekuieÈeams vrorden door de
Eraining geregeld.

vragen ??? Be1 dan even naar de hoofdleider.

tralners

7flIPSTELLINGEN >>>>> natuurlÍjk weg.en wij daE nog niet, a1le spelers terug zijn van
A-I ,atarrti.. Toch zett.en wij voor de Èeams die moeEen voetball.en de komende week de

- 
6;;ióig. ópsterritgen in deze rJENsrevue. De hoofdreiders' zorgen eventireel in

aamenspraak het 3e trainers / leiders-voor aanvulling.

LENS D3 : O.Duman, o.Gokgn:I, T.Kamouni, U.Kilic, G.Yildirim en nog aanwulllng vanuj.t de
selektie. lgt<les : ???

LENS D4 : R.Bakker, B.Blans, M.BorsE, À.e1 BoustaEi, .I.da CosEa. D.de along,
M.Kuik, M.Eer Linden, G.Rijkers, S.Schrijver, R.Spiessens. Ieidér: H.Eer Linden

BO1IENSTÀÀNDE D-SPEIJERS ![OE?EN À!I,E!íÀÀI. EEN EIGEN LENSSIIIRT IIEBEEN

' 
EEB i,T ER §oG GBEN EEN KooP DEZE DÀII BI.I SPORTTUIS FREE IUCK SPONT OP OE WEÍIíÀRSTRÀÀT

j

LENS E3 : woxdt telefonisch geregeld ! ! !

LENS FX : E.Deane, M.Driessen, P.Hoet,
N.Oukbih. Í,eider : P.lloet '

B.Ke1oglu, ,f.Lope6 de BriEo, À.'Oufrighe,

À. Prahladsingh, : R.RasEa, Ir.sahin,BroR.v.d

LEN9 F3 : V.Dagli, ,f..ransen, M'de Jong, K.Irefebre, O.Oredein, E'RoÍÈauE.
D.v.d.sande, L.,lstraub, A.ThohaMachsun, D'wi11e, Y. Yonyul . Eidc! : ???

B. Timimi . Elder R.v
I,ENS E2 K.Hendriksen, R, v. HerP,

. Herp

6 - 'ao rcwsaevug



a IET SETZOEN tS BEGONNEN >>>>> deze week zijn ook de Erainlngen voor de laatste
Fl;;;;;;"."rr. oit eril zeggen dat de voorbereidingen voor het sezioen L995/L996
!-fÏ;ïfiïe=i;"ö-,i:í.-oiI-r"-óËÈ wài nodis uanE op s éeptember-.aI besÍnt de kompeÈi-

tie. Voor die tÍjd eerst óàd Erainen en ook-spelen ïe nog- de nodige oelenwedstri1 den

;-i"';;; àoàaó ÉànOiti" Ëé-to*è" én om ae trainers de gelegenheid Ee.geven om de
.iuiste elfEa11en neer t" ,"t.ià". Doe je besE en probeer zovèeI mogelijk aanwezig Ee

íil"l-wr j -irÀ;;; Ë;;"ài"; àà spe:,ersTouderg om iedere week de r,ENsrevue soed door tse

i"í.". ei stuàn so*s =atèn i" die echt gelezen moeten vloïden. De LENSrevue is voor ons

;;;Ë-à.;-";;isie_Èà*mu"i[àtl.miààei-"Àuíaèt"d..,endeoudeÍsEoe.Nuvrageàwij
uànarót i rroor een aantar'-zà[àn àie op ait Ínoments echt belangrijk zijn:

.,ONTRIBUTIE,,,,,
f,, *"a een kontribuE iebriefLfom voor 1 eepEember a.s.
overschrijving een auEomatisc
zeker is dat 1 sepiember e.e.

inclusief een acceptgirokaarE onEvangen. Het verzoek was

mÏniààat de helfE te-beEalen of om wia een periodiëke
he betaling Ee regelen. De keus ls aan de ouders maar
a.'geïegeld moet zijn. ' ,' r .' I '- '

aIle (jeugal) leden hebben begin juli een toegangs- kaart

LEDTN G >>>>, À1, 81,82, CL, C2,D7,D2 en alle E- en F-Eeams speten dit seizoen in

C 2 t de tegenstanders zijn : Delfia, WesElandia, Quintus 1 en 2.
Einde Èoernool om 17.00 uur.

I f ER.TEGEN VIER ,>rr; op donderdag 17 àugustus vertrokken een achtEdl C,/D-klassers
lí nàr zètsu om mee re doàn aan dd ;ndeli j ke ' Xampioenschappen vier tegen vier .; i ' 

-

t zóàf" iedereen nog wet weeE srerden zowel ons D- als ons E-vierEal in mei kamploen '

van.Den Haag. De belonlng was een te gekke dag op het sportcentrum in Zeist. Vandaar
daE'in de vàkantie toch maar een keer heel vroeg werd op geataan zonder Èe mopperen- 

_

Sfàpèifg maar toch wel gespannen werd de rit om g.OO uur vanaf LENS gesEart. Het leerd
.".r'leuËe daq. Àanqekomén óp zeist kreeg iedere deelnemer een voeEbaltenue ' Daarna
iiàrrË"'Ër-iËíàlöË"Ë-l=ó" *à"iiija. 's-Éiaaags heE Eoernooi en dat sins besg sbed. HeE

D-vierEa1 werd gwéede van Nederlànd achter dè jeugd van volendam en het E-vierEal werd
derde van Nede"land. ceen slechEe resultaten vinden wij en een goed begin van heE

nieuwe seizoen. Moe maar voldaan weÍd,na/heE diner de Íeis naar LENS gestarE.

spelers die nog een schuld hebben over vorig seizoen moeten deze eergt. betaald hebben

vóordac ze mogen gaan spelen dlt seizoen.
,r;.-. I" . ! ,-'.i -t 't

Keen sponsorshirt wat eigendom is en blijfE van LENS. Speel je in-een van boven-
;;;";à;--t;;;-àà" *óei j;-'i;[.;; ;;.k jé àisen broekJg (sehéer' wiL zonder strepen)
É-tÉÉÉ", e1 ook je ej-ge-n voeEbalkousen (gehèel korenblauw zonder strepen).bij j

B2 r

Speel je in C3, C4, D3, D4 of D5 dan moeE je ook
biauw inet ronde wit.te kraag en manchetEen). DiE
sporEhuis Free Kick SporE op de.weimarsEraaE ho_e

zorgen voor je eigen LENsshirE (koren-
LENsóhirE is àIleen te koop bij
k_ valkenboslaan.

P A S F O T O' S nog steeds moeten de volgende spelers een pasfoEo inleveren bij
PauI v.d.Steen : R.v.Beurden, O.Gokgut,_O.Gokgul, F.el Masoudiren D'v'd'Sande'

,F RAIN.EN >>>>> hoort natuurlijk bij het voeEballen woor iedereen. Kom daarom

I au., ook zoveel mogelijk. De afspraak blj L,ENS is dat de Erainingen altijd door-
r óàà".'Wiei .ra., r,ÉUS Éerten of àe craining doorgaaE maar algijd gewoon komen en

altijí voetball en sporE-schoenen meenemen. soms Erainen we immers verhard '

r r o oFDLEIDER S >r>>> bij de jeusdafdeling werken we met hoofdleiders. we

Il.ri"o.1 alle ieuqdleden en ouders om zj,ch sEeeds toE de juisEe mensen te wenden als
a r"i Íecs i". Àanóezien deze mensen ook gewoon'een baas hebben is heE verzoek om

zoveel mogelijk U4. r-8.0b uur naar hun huis te bellen en dus niet oveidag.en dan ook
zèT er nieÍ naàr r,Èitsl-6or namen en EelefoonnuÍmers zie boven heE wedsErijdprogramma.

aUINTUSTOERNOOI VOOR 82 en C2 >>>>> als het (dreigende) speelverbod geen roeE
in het.eEen gooit dan spelen E|2 en C2 a.s. vreekend een toernooi bij Quíntus. gle

retenéi öp oíders, meu vèrïoér. .De byzonderheden zijn: : '
'-{-. t .

de tè'àensuànaers zijn . westlandia, wippolder en QuinEus.
Einde toernooi om 15.30 uuÍ.

'de LWSREVUE 7



UIÍSLAGEN JEUGD

LENS A1 - ncr, .Ut' Soccer Boys CI' - LENS Cl
I,ENS 81 '' - Die Haghe 81

(drukt letterijk alles.....desnoods in één dag)

A.

1
7
5'

1
1 2LaakkwarEier Dl - IJENS D1

Zo, de spits is er af. Het viel ons beslisE mee wat we zagen op de velden. Natuurlijk
vras de kondit.ie nog nieE optimaal en het, balgevoel nog nieE hetemaal aanwezig. Toch
zagen vre leuke wedstrijden en hele mooie doelpunten. Probeer dit vol Ee houden de .

komende $reken, Nu maar hopen daÈ we het oefenprogramina toch nog enigszins af kunnen
Írerken. Daar is besE v,aE regen voor nodig.

Ons advi,es aan alle LENSleden is : DoE IEDERE ÀVOND EEN REGENDÀIIS.

wie weet helpt het ??? ,

drukkerij EDAUW & JO.HANNISSEN

!

EA/

FREE-KICK SPORT

(voor al uw sportkleding en sportschoenen)

i,

", I' r!1.r.,

.,,SPOÀT,SORS VA]Y LENS 1
,l

"l'l

voor het seiz,oen 1995 / 1996

alles is weer piekfijn voor elkuur

LENS-leden Weten dus waar ze moeten zijn vóor

DRUKWERK en SPORTKLEDING
-8-'oeuaisnevue'

....'..'
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t 995

DE BEGE.NDANS
!ésultaat)

L920

6thftnrgang, numner:4

31 augustus 1995

waE in:ís kik-
de regen, die
maakt. Nu is
spelbreker.

HeÈ is toch oót arti5a
kerlandje. Is heE niet.
de velden onbespeelbaar
die 'rkoperen ploertr de

(het

lf -

Ir

!íe snakken naar regen en in de
Haagsche Courant, van 17 augustus, kon
men- Iezen dat. een medewerker van de -
DiensE welzijn, alEijd 's-ochtena een
regendansje maakt. Ook hij wil dol-
gràag dat er op de veLden gesport kan
worden .

Onze ']UKO heefÈ diE kenerlijk ook ge-
lezen. nceen gek p1an" moeEen zij ze-
ker gedachE hebben, wanE zij adviseren'
in de vorige lJENsrevue de leden om
iedere avond. een regendans Ee maken.

HeE probleem ís echter daE wij daE wel
willen, maar bij lange na niet weEen
hoe je dit. soort dans uit dienE te
voeren.

om diÈ Ee HeÈen te komen, besloEen we
op het vliegEuig te sÈappen 6n 2o vér-
trokken wij naar de binnenlanden van -

Afrika.

Daar wisEen we een oude medicijnman op
te sporen die ons inwijde in de edele
kungt van heE regendansen.

MeE onÈ diploma nerkend regendanser"
(qoedqekeuid door de KNMr) in de bin-
nónzaÉ, besloEen we in onze achtertuin
heE eens een poging Ee wagen.

Met veel knullige beweglngen en onder
heL uiEsEoÈen van vreemde kreEen,
dansten we aLs gekken over heE ver-
schroeide gras.

Het resul.ÈaaE 3 .... w À Í E R ....,
en wel een hele emmer. Die kwam van de
buurman, meE de mededeling dat. hij van
dergelljke fratsén niet gediend was.

we zijn er naar mee gestopE, wanE
oMoeder Na_tuur kwam ons t.e huIP.

Of kwam het toch door onzé regendans ?

de redakEie

,

75 jaar

LENS

ALGÉMEEN SEKRETARIAAT
P.F. G16ns
R6genrosselaEn 49
25e2 CN Don Haag
Tol.: (o7O) 363 54 18

SEKRETARIAAT TOTTO/LOTTO
G. Kompsrman
Tol.: (017491 12602

§Ë9j_!€nj9t9nàfdgIls
sonior6n zondag
SenioÍen zaalvootbal
w-M. Kouwonhoven
Tel.: (O7O) 391 24 74

SPONSORZAKEN:
J.M. v.d. Kloil Tsl.; l0z3] 2a27ïs
A.H, do Groot Íel.; (O7O) 3251550

EABrci-E@Ei!§ie
A. Krol
Tel.: {o70} 3O4 17 25

Soniorèn ZEtordag
J.C. HEm
Tel.: (O7ol 367 90 87

EKO : 6veh6m6ntón kommissio
vacaturo

JUKO : iouqdafdelino
P.J.M, van dgn Steon
Tol.: (O7o) 397 Ol 54
I
REDAKTIE:
A,C.J. Miltonburg
Tel.: (o7O) 321 32 85
C.J- Alting
Tel.: IOTO) 389 98 75

AKKO : Akkombd6ti€kommiseio
W.J.M. Hoiinon
Tol.: {070) 340 10 88

]!AINEE§i
P. Boe
Tel.: (O7O) 388 03 62
E.V. Gans
Tel.: (0701 39_7 55 59

SAMEÍIISTELLING BESTUUR

Voor2itloÍ: a

J.G. Colpa
Tsl,: (O7O) 394 19 74

Lii:'
W.J.M. Heijnon
Tol.: (o70) 346 1O 88

SskÍotaris :
P,F. Grèns '.'
Tol.: (070) 363 54 18

Lid :

P,J.M. van don St6on
Tel.: (o7O) 397 01 54

1s Panninqmaestor: 26 PGnninom6ost6r:
F. Veoron
Tcl.: (o7o) 367 98 30

G.J. vao dor Kloij
Tol.: (01748) 18149

NONÍRIBUÏIE BETALING
Postbank : 336711
RABObahk : 129924229

TERREIN 6n KLUBGEBoUw
Hengelolaan 600
Tel.: (O7O) 366 13 14

VAN DE REDAKTIË
Iever uw kop[i 'v66r maandag ln :

- Redaktiebrlevenbus, klubgebouw

_- [ergelolaan gEl,2544 GG DeD lllag
- Eax r (070) XÉ7 t8 62 (tot msaídag 17.fl) uur)

wiizigtnge, tot rÍaandagavond mógelijk I

INTENSTE TNI.EVERTERMIJN KOPU :
maanilag 20.(X) uur in het klubgebouw
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nieuws uit de hestuurskamer.

t ENS-H|STOR|E rrr» aI sinds jaar en dag verzametE de heer ,f,lffermane alle krante-
lí kn-i.Elsels over LENS en plakt deze_per seizoen voor ons in een plakboek. Ook de: LENsrevues van ieder seizoen worden door hem keurig ingebonden. Afgelopen week .

ontvingen we van hem weer de boekwerken van de laaÈste twee seizoenen. 2e iagen er
zoals alEijd weer keurig uit.
Natuuïlijk gaan ook.deze weer in het LENs-archief. AlÈijd Leuk om e
bladeren. De heer ,ruffermans is echter aI 90 jaar en bovendien aI 7
TerechE vindt hij heE tijd om meE deze werkzaamheden te stoppen.

re
3j

ens in te
aar IJENS- lid.

Namens de vereniging naEuurlijk onze oprecht.e dank voor heE. vele werk [rat.
ingezetel heeft. !íij moeEen nu echter wel op zoek naar een vervanger, Wij
iemand zich op zeer korEe Eermijn geroepen voelÈ om deze werkzaamheden op
nemefl. Het is werk wat thuis gedaan kan worden. InEeresse of nieuwsgierigprecieg is ? Neem dan even kont.akt. op met een van de besEuursleden.

C PO^ISOES TRATNTNGSPAKKEN GEZOCHf ,r,,, voor rJENs z. za: r, 81 en c1 zijn
tr rrij op zoek naar sponsora voor trainingspakken. Via FREE KfCK SPORT hebben $re
: beqlag weEen.te leggen op een goedkope partij, kvralitaEief goede CrainingspakkgÍr.
À11een de bedrukking hoefE er nog maar op.

.L

Belangst.el lenden kunnen kontakt. opnemen meÈ paul v.d. Steen EeI 3970154.

HET BESTUUR

BAR NIEUWS

.r.

er zeer zeker
hopen da! er
zich te gaan
wat. heE

kontaktpersoon : À, Krol, teI. (0?0) 364 L? 25

BARROOSTER
zaEerdag 2 sept.ember

BARROOSTER
zondag 3 sepÈember

openen
10.00 uur
ochEend
middag
sluiEen

. hr Lenting
.Ienny de GrooE

Marian Houtman & Inge
Rina ,Jan, Henk

Jan Lamers

openen Tinus & peEer
invulling voor de resE van de dag :
heE blijfE één groot vraagteken . , - -

WIE OH WIE I !

Het clubgebouw gesloÈen en dit stoorE u maEeloos. U kunE er niet in efl gaaÈ natuur-lijk een discussie aan meE uw nlotgenoEen", die er ook sEaan, atat. dit. geen stijl is.
Het helpt echter nieEs, de deur blijft. dicht.
í^rat wel helpt is u gewoon even opgeven vooÍ een kort bardienst.je.
en u gtaat gezellig (voor de duur van de training) achEer de bar.
iedereen Èevreden.

De kinderen Erainen
Probleem opgelost en

BARKO

f,,innengevlogen beiichten

SPORTSIGNAAL ,u>r> ook dit sej.zoen is via heE kanaa] van INFO THUIS, SpORTSIGNÀÀL
weer te raadplegen. Naasts andere takken van sport is er voor het voetbalgebeuren weer
veel aandachE

-2- uo Lwsaevug
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U kunE zich opgeven bij Àndre Kxol - Èe1. I (0?0) 364 17 25
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Hieronder vermelden we enkele,

Pagina

voor u waarschijnlijk, belangrijke pagina's

aLgemeen overzicht
afgelasEingen *
kort sPort.nieuws
voeEbaloverz ichÈ
KNVB zaEerdag
IIVB zaterdag
Iandelijke j eugd
KNTIB zondag rr
lIlIB zondag
Àmste1-cup
HC- cup

604

.:.. ..;r. I :r zeer betangïijk om deze pagina regelmaÈig t,e raadplegen

r* op pagina 665 vindt u de uiEslagen en.stand van de 2e klasse À waarin Í,ENS 1 speelt-

'i-

AIITO'S én anderen VERVOERSMIDDELEN >>>>> voor de nieÍwe leden en woor diegene die
heE nu aI nieE meer vreten even het volgende : I '

64
65
5s
66
67

È
E
t
E
L

9
4
I
4
3

600
603

&.605. 648
/Ín 653
/n 6s7
/m 663
lÍt 672
lÍn 676

679
680

Op ons complex is ten sÈrengste verboden ,oot auEo's. peze kunt u Parkeren op de
Uàngetoolaàn. U moet dan wei een eindje lopen, maar da; i6 bij veel andere clubs ook zo
en bovendien, het houdt u fiE..

Voor moloren, fieÈsers, (gnor-) bromfieEsers geldt

.' PÀ.S.Uw S NE I,IIE I D ÀÀN..(diÈ beEekent dus sEapsvoets rijden l)

SEal.ueJ karreEje in de fietsensEalling en niet vooi ons clubgebouw. Het bespaarE een
hoop ergenis.

> nu we het. er toch over hebben; ergerE u zich ook zo als het
is als er getraÍnd moet vloÍden ? DiE. is gemakkelijk op Èe lossen..- "

Gewoon even bij het barnieuwg kijken'
-1

ERGENISJES
clubgebouw d
Hoe ?

icht

U ergert iich ook aan het'voetballen voor ons clubgebouw en binnen ? Dit schijnE echEer
iets-Ee zijn dat nieE snel op Ee lossen blijkE. zou een maaEregel van hets BesEuur

de redakEie

S(elí@ r tclaÍnonnrt mm ! ziè .le colofon n nao

llrtJZlGlNG REGLEMENTEN >>>>> heÈ seizoen' staat op heg pun; om te beginnen en dan

ftf worac heE ireer Eijd voor enlge wijzigingen van heÈ wedsErij dregelement '

DE PITNEEII : met ingang van het begin'van de competÍÈie (10 september a.s.) worden bij
,inÀÈ t"èr uiÀ fij -ae-Junioren) bIj winit g, biJ gelijkspel 1en bij verlieg 0 punten
behaald.

WISSELSPEITERS : er mogen voortaan 3 wi§selspelers gebruikt worden-,.waarbi
naeuurlijk vanzelfsprékend is dat de gewissèlde speler niet meer binnell d
È.erugkeren

jh
eI ijnen mag

BOEI(INGSSYSTEEII : we kennen nu ook íhalve" ge]e kaarten voor de z.g. lichEe overtredin-
gen, eraarvoor vroeger geel werd gegeven.

wegt,rappen van de bal bij dood sPeI
gooien met aarde of andere voorwerpen'inon) verbaal gedrag naar de scheidsrechEer '
het. veld vroegtijdig verlaEen, danwel beEreden

'de, TENSREVUE' - 3 -



EET oP ltll 2 halve kaarten in een wedstrijd betekenE fRooD. en dus heE veld verlaren.
Eèn halve kaart bet.ekenE NIET een halve boeEe, Er dienE volledig in de beure getast te
Í{orden.

STT.KEN vÀN DE WEDSTRIaTD': bij wanordeli j khealen veroorzaakt door spElEBs enlof SUppOR-
lE8§ mag de scheidsrechEer de wedsE.rj,jd onmiddelijk st.aken meE aIle gevolgen van dien

-H-- Senior N TAAL
HeE zaalvoetba] (se"izoen tggSidgel begint. op 4 aepÈernber *ua U. 

".n"r.ompeE.1t. 
ie voor

SÈandaard- teams . De compet.iÈie wordt verspeeLd volgens het R.O. - EyEtae$, m.u.v. de
eerste ronde. Deze woldt afgevrerkt in poule-vorm. De nummerg 1 en 2 uit. de eerste ronde
plaaEsen zich voor de Eweede ronde.

LENS 1 is ingedeeld.in een poule met : INDOOR SPORTING, WIK en ZWl,

WEDSTRIJDPROGRAMMA
ddtum tiirt íhuls - uit klassd zdal scheldsrechteí -

dt 05.09 22.00 HMSH 4 I.JENS 3

L9 .00 Indoor Sp. 1
22.00 westlandia 6

IJENS T.

Í,ENS 2
BEKER
951/R1a

Daaa. 11.09 22.20 RKDEO 7
. 2L.4o Maasdijk 2

- Í,ENS 2
- LENS 3

alinB. 12.09 1,9.45 Buitenhof 1 IJENS 1

LIGGING VAN DE SPORTHALLEN

97L/R3a Zuidhaghe G.F. v.d. Bèrgng.
?,

06. 09wognÉ zuidhaghe
Naaldwijk

D. Taal
b-scheids

Nootdorp
'H. v. Holland

b- scheids
.f . Vermeer

G. Ij zendoorn932,/RB Delft

: 3::rËiïJr. lwesurana:.a)
- Nootdorp

. : l:ïf."'" Holland '
'.
C O M P E T I f I E (seizoen 1995/1996)

951-lR1a
97L/R3a

Zuidhaohe
oe eij Í
RKDEO
De Hoekstee
Buitenhof

INDELING
3é Klaase B : ÀrencsbuÍg, Àstrani, Baron, Blinc, Buit.enhof, GoNÀ, HPSV, Ktjkquln, .

LENS 1, Lqra. POG, Ras, Te Werve.

Res. 1E klasae À

ReE. 2e k1a68e B : ÀrenEsbuÍg, Cromvliet., DSS, Duindorp sv, HMSH, Honselersijk. PSV,
IJENS 3, Maasdijk, MFC, R.AS, Snoekie, VOV.

OPSTELLINGEN
]JENS L O. v. LaaI, C

M. Zaalberg
Bolman, E. Iíarmenhoven, iI. Buytelaer, T. Spa, H. Kooyenga en

J,ENS 2 ,r, wasserman, A. Kuypers, s.H. de Nennie, E. Miggelbrlnk, R. Houwaard, en
E. Tromelen

],ENS 3 : . K1ey, F. Schuurman, O. Huis, À.' Schijf , P. Schulten, w. Kouwenhoven
Hoppenbrouvrers

-4-'aeLENSREVUE'

Bombers, Concordia, Engelsman, ExacE, Gymnova, LENS 2, Noordzee,
PGS, RKÀW. RKDEO, SEP, VCS, Westlandia 4 en 6.

G. v.d
en H.



a

WEDSTRIJDPBOGRAMMA

)

za. 02.09 14.00 VREDENBURCH 2 - LENS 1

wo. 06.09 18.45 T,ENS 1 - DVC 1 1005/006 G'.Linkers

za. 09.09 L4.30 LENS 1 - vNO'72 L 1029/006 M'À' de KIer

LET OP !! : de wedsErijden op víoensdag 13 en 20 september beginnen om 18'30

LIGGING VAN DE TERREINEN
vrealenburch Jul ialaantj e/Rij swij k Eel. I (070) 395 22 88

AFSCHRIJVEN : Fred Lancel ' r.e1 . : (O1O) iZrggeo

§e rore zoND G

uur

4EÏ
,,4R.

ff'j
a

.lredentieUITSLAGE.N
zaÈerdag 26 auguatu8

RI.]NB. BOYS 3 . - LENS 3 '),

zo!,dag 27 auguEtuE

RI.'SWI.'K I,ENS

* - onder 23 jaar . ..,._': r:-
WEDSTRIJDPROGRAMMA

,J,i#fri!* #*,nms'

Zinkv)erÍ 27
2544 EC Den Haag
Tel.: 070-3663134
Fax:070-367539i

Zoelermeer
Tel.: 079'6102i3

3 BepÈ, 14.00
12 .00
10.00
12,00
12.00
10.00
tl. 00

LENS L
DWO 3
vros 4
I,ENS 5
VIOS 5
I,ENS 7
],ENS 8

- soÀ 1
- IJENS 3
- IrENS 4
- vros 5
- LENS 6- vros 7
- I,ENS 9

'. ze róiroe emsÈelcup 1

)

u' 1"''-L
VREAENBURCIà 1 - LENS 1

- I,ENS 2
- SCHIPI,UIDEN 2
- IJENS 4
- IIENS 5
- wP3
- BOHEMEN 3
- SPOORWIJK 4
- VREDENBURCH 10

. verbanac

. GeurEs

. MagEenbroek

.N.

.N.

.N,

.N.

.N.

.N.

1S
1R
3,1
2N
1N
9N
7N
2N
8N

vcs 2
I,ENS 3
DE STER 3
VREDENBURCH 6
],ENS 6
ÍJENS 7
Í,ENS 8
IJENS 9

1

2
3
2
3

10 E6pt. 14.00
10.30
11,00
09.30
10.00
13.00
11.00
13 .00
11 .00

torl /s2
to97 /62
30s9 /54
3 10 9,/5 6
3L02/s6
3L48 /56
4443/62
44t9 /62
4492/64

ae LENSREWE - 5 -

rl
,/

u I



TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 2O.45 uur
OPSTELLINGEN
IENS i. t/ro 3 : worden- doór de trainers bekenà gemaakt.

IBNS 4 : À de Groot, H. Hoppenbrouwerg, iI.. Buy.elaar, E. Warmenhoven, E. Àmmelaan,J. zoutendtjk. R. van oven-,.- 1. van wijngaardei,-r. vàeren, -x. -àË-èiààrl',. ,or,T. Treuren, J. Bekker, M. Molleman, tui ftoning-'
IENS 5 : M. Reuver, .1. lgme-11, w. He].nen, ,J. corpa; c. Remperman, w. Kouwenhoven,F. schuurman, H. Dierz, T. vierling, r. óiÀÀ"iàó.p, p. schulr.en, r,. Reesink.
IENS 5 : R. Wassenaar, .f. Wassenaar, D, BronkhorsÈ.. M. ,un Bal1egooyen, E. van Knyf,,J. van sEraEen, F. scheris, H. Àndré, Í,À. dÈiièàp*urer,
LENS 7 : G. Duivesteyn, r,. v.d. Velde, c. v.d. Velde, R, ScholÈen, À. Bilderbeek,R. v. Noort, B. End1ich,_D._HoIE, p. Helmen, J. Rozena, R. van Assen, A. Bal,,I. Heyink; H. VermöIen. G. Goósen.

LENS I : F. Siliakus, C,__v.d. Boogaard, H. Kouwenhoven, C. f,ipÀan, n.M. Knops, z. cungör, r. Muns, .n. ian nijn, n. 
-iènarlcJón, -al-Ëöàïl 

ii.
.d. Boogaard,
ergeer .

,1. w.d Berg, L. Harteveld, V. Kolkst.ee,LENS 9 : E. Roos, R. tucas, p.Ir
R..I. Kool, M.p. Dijkhuizen, p..,

J. KuIk, C.
Lenss ink.

AFSCHRIJVEN À. de Groot.
W. Heij nen
J, Wasserman
G. Duivest.elm
Z. Gungör
P. Lensink

tel
teI
EeI
teL
tel
tel

DOEL

(070) 325 15 59 -
(070) 346 10 88(079) s120s6(01891) ].7943
(070) 390 03 33
(070) 360 2s 21

IJENS

I,ENS
IJENS
LENS
IJENS
TENS

4

5
6
7
I
9

,ronÈakÈpergoon Selloten zotdag , ÍlÍE trouwenhoveÍr _ Tel.. (OTOI 3gL 24.74

LIGGING VAN DE'TERREINEN :

Pg9^ ', r WesEerpark, lngang. Heuve 1weg - via de Voorweg (zoeEermeer) ÈeI . : 079 _ S1ZB99 .VIOS : Bscamp II Melis SEokelaan, hoek Dedemsvaartwég 'Èei., 
ozO _ 367 Og 94

adverteren
bij

/./
\-

LENS

TREFFEND/.,
i r^"-r* -t J *:,

- 6 - 'ae urusnevut'



KNVB WEST II zondao íR 2e k1a§se À)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
r2

o022
0 010
0037
o128
0033
0054
oo4?
0025
0009
0084
0091
0038

IJUGDIiNIJM
FORHOI,TE "
STOIJWTI'K
VERBURCH
ROODENBT'RG
wsB
WII,}IEIÀ{US
OLYMPÍÀ
LENS
RVC
OLIVEO
sJc .

01 012 0
02 0 037
03 0].29
04 0022
05 0060
05 0021
07 0072
08 0 023
09 0137
10 0033
11 0111
12 0 009

'I

vcs
DSO
VEI,O
TONEGIDO .:"
DHIJ
RIJSWIJK
B],AT'W ZWÀRT
QUICK
VREDENBT'RCH
ROODENBURG
HMSH
LENS

1
I
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1

2
2

2
2
2
2

2

senl en zond (res - fdklas ec) seni enz 2e klas ír es-2e klas se B)

01
02
03
04
o5
06
07
08
09
10
11
!2

01 -
02
03
04
05
Ub
o7
08
09
r-0
L1
1,2

0098
0113
0009
013I
0020
0111
0097
o1"29
013 7
012 3
0054
0037

01
02
03
04
05
05
07
08
09
10
11

004 9
013 9
0006,
013I
o!72
0L11
012 0
0009
0023
010 7
0131
003 7

POSTDUIVEN
WIPPO'JDER
I,E}Ig
HVV
RKSWÍ -
HMSH ;..
RKDEO
VELO
VREDENBURCH
SCHTPLUIDEN
H. v. HOI,IÀND
DSO

3
4
6
4
3
5
s
4
7
5

2
2
3
2
3
3
3
5
3

2
4

4
4
6
J

6

3
7
2

CROI',IVLIET
NAÀI,DWI.]K
HBS
Hvv
DE STER
HMSH ,

vcs
IJ E N S'
0u cK
WÀSSENÀÀR
RKÀW
DSO

Senioren zondaq 2e klag(res.2e klasse À) Senio zondad 2é 1as I res ^2e kl sge tt
I

0097
0037
0103
013 7
0095
0091
016 3
018 9
0009
0027
0808
0034

RKDEO 4
DSO -' 9
DETFT 6
VREDENBI'RCH 6
VOGEL 2
OLIVEO 7
ZOETERMEER 3
}IMC 2
LENS 5
coNcoRDIÀ 5
OUINTT'S 5
WIK 4

01
o2
03
04
05
06
o7
08
09
10
11
t2

016 3
0007
0116
0009
0080
0079
0072
0093
0110
00s0
0044

ZOETERMEER
DEN HOORN
osc
I,ENS
SEP
POSTÀI,]À
BhAITI{ ZWÀRT
TRIOIt4PH
WP
DHÍJ
svH

Senioren zondaq 4e.klas (4e klasse c)

01 016 3
02 0094
03 000s
041 0009
0s 0082
05 008s
o7 0072
08 0114
09 0016
11 : 0063
t2 007r

4e klasse SH

ZOETERMEER
vDs
GR. WIT' 58
IJBNS
DHC
SCHEVEN.
BIJAIJW ZWÀRT
GDS
BOHBMEN
GR.'WIÍ VÀC
ÍIESTTJÀNDIÀ

CROMVÍ,IET
VEIJO
LENS
GONÀ
SVH
GDA
HBS
VREDENBI'RCH
WÀSSENÀÀR
TE WERVE
BMT

I

6
77

9
'6

5
9

13
10

6
3

.6

I
3
5
7
7
5

5
3
7

16

01
02
03
04
05
06
o7
08
09
10
11
L2

0 014
010 0
0093
0 023
0009
oo74
0!24
0r.36
0022
0089
018 4

ORÀNJE BIJ.
TEDO
TRTOMPH
QUICK
LENS
DUINDORP SV
BTC
SPOORWIiIK
TONEGIDO
RFC'95
REMO

3

3
11
I
5
5
4

11
4
I

01 004 9
03 0129
04 , 0009
05 0076
06 0044
07 0028
08 0005
09 . 013 7
10 010 7
11 0046
t2 0039

POULE INDETING

seÍzoen 'í 995 t 1996

Uè LENSREWE' 7

I(NVB WEST II zondaq (2e klasse A)

Senioren zondaq 4e klas (4è klasse B)



,r, IÍ@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
Hoofdloider A/B/C iaugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 Sv Den Haag, tel. b97.01 .

Hooídleider

HooÍdleider

E-jcugd:

F-jcugd:

Ruud Vereecken
telefoon 391 .04.89
Harry ter Linden
telefoon 361 .61 .43

HooÍdleidet D-jeugd: Edwin Kuik
' 
telefoon 367.73:00

zo snel mogetÍk, doch uiterlijk de avond voor de wedstrijd, tussen 18.@ en 19.00 uur, bij de desbetref-
Íende hoofdleider. ln uitersto nood nog op de dag van de wedstÍijd op LENS, tèlefoon 366,13.14
(zaterdags vanaf 8.oo uur on doordeweeks + 30 minuten, en niet eeÍder, voor venameltiid)

AÍbellen traininaen: t 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS. tslefoon 366,13,14
Vraqen/oroblemen : bel in eersts instantie de hoofdleider opl

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD t
elilal dalum aanvaio leoènslanddr uit/lhuis veld/Ierrein sam.KLE/S

À 1 02 sepE
04 sepE

l4
18

Rijnsb. Boys A1
RKÀW À1

Rijnsb. Boys - 81
RKAVV 81
velo 82
Die Haghe 82

NIKE-Eournooi
Rijnsb. Boys C1
RKAVV C1
Rijnsb. Boys C2
RKÀW C2
Velo C3
I,ENS C4
HTSV Cl
Velo C4
I,ENS C3

. ..v3
Kast.elenring/l,' dam

13 .30
17.00 (auto)

30
30

Ehuis
uit

B1
B2

ur 02 seft.
03 sept.

Rijnb. Boys Dl
wesE.landia D1
Rijnsb. Boys D2
VELO-tournooi.
Íles!landia D2 .
DHC D2
wesLlandia D3
Laakkwartier D3
VEIJO-tournooi .
Laakke,artier D4
Àrch/Ornas

Laakkwart.ier El
VELO-lournooi.
ÍlesÈlandia El
Laakkwartier E2
VELO-tournooi.
Westlandia E2 .

v2.
Kastelenring,/L' dam

Noordweg/UIaEeringen
. Ockenburgh

sp.park ookmeer/À' dam
Noordwij kerweg/Ri j nsburg.

. Kastelenring/r,' dam
v3. .

. KasEelenring/'Í" dan
Noordweg/waEeringen

v 2 .-. . .
... Erasmusweg

Noordweg/waÈeringenv2. .,

. . v2.,....
Hoge Bomen/Naaldwijk

v3..
Noordweg/wateringen
Hoge Bomen/Naaldwijk

Bras serskade/DeIfE
Hoge Bomen,/Naaldwij k

iI. v. BeerssEraaE l

Noordweg/tíateringen
iI. v. Beerstraat.

BuurÈweg,/wassenaar

J. v. Beersst.raaE
Noordweg/waEeringen
Hoge Bomen/Naaldwij k

J. v. BeersstraaÈ
Noorde,re g/waE eÍ ingen
Hoge Bomen,/Naaldwij k

02
04
o2
04

14.30
18.30
14.00
19.00

thuis
uiÈ
uit
uit

13.30
17.00
1-2 - 45
r7 .45

sept.
sepE
sept
sepE

DCG
uiE
uit

thuis
uit
uit.

thuis
.. uiE

uit.
Ehuis

thuis
uiÈ

thuis
uit
uit.
uit,
uiÈ,
uit
uiE
uit
uiE

07
L7
16
11
15
r0
1g
r8
10
18

.15

.30

.30

.30

.15

.30

.45

(auto)
(auto)
(auto)

(auEo)
(auro)

(auto)
(auEo)

(auto)

(auEo)
(auEo)
(auto)
( auÈo)
( auto)
( auto)

c1

c2
C3

02
05
06
02
06
o2

Eept
sepE
sepE
sept
sepE
sepÈ
sePt
sepE
sept
sepE

r,0,00
19.00
18.00
12.30
18.00
12.00
19.00
19.30
12.00
19.00

au
au
au

to)
to)
to)

c4

D1

D2

04
05
i,
04

06
o2
03
06

;i
D4

D5

02s
06 s
02s
03 s
06 s
02s
06 s
02s
03 s
02s
04s

ept
epÈ
ePt
epÈ
ept
ept
epE
ept
ePE r
ept 

"ept

12.30
18.3p
11.00
10.30
18-30
11.30
18.30
10.15
10.30
09.00
18.30

11.30
17.00
10.00
09.30
r.7.00
10.15
17.00
09 .15
09.30
08.00
17.00

(auto)
(auEo)
(auEo)
(auto)
(auEo)
(auEo)
(auro)
(auEo)

ept
ept

epE
ept

s
s
s
s

10.00
r.0.30
18.30
10.00
10 .30
18.30

E2

-8- ue Ltusnevue'

uiE
uiÈ
uit
uiE
uit.
uit

09.00
09.30
17.30
09.00
09.30
17.30



WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD'(veruolgl

E

É

3

;

02
03
06
o2
03
06

sepÈ
sept
qepÈ
sepE
BepE
sepE
sept
sept
sepE

uit
uit
uit
uiL
uit
uit
uiE
uit.
uit
uiE
uit
uit
uit
uit
uiE

r.huis
uiE
uit

10.00
09.30
17.30
10.00
09.30
!6.30
10.30
09.30
16 .30

08.00
09,30
].7.t5
08.00
09 .30
17.15-
10.30
09.30
16.15

(auEo)
(auEo)
( auEo)
(auto)
(auEo)
(auto)
(auEo)
( auto)
(auto)

11.00
10.30
18 .30
11.
10.
77.
11 .00
10.30
17.30

sepE
sepE
sept
sept
sept.
§epE
sepE
sepE
sepE

IJZONDERHEDEN,
aanwezig vàn de jeugdkommissie op zaterdag 2 septeÍÈer

' PalI van der Steen en Ruud yereecken '

-. , . 1ees onderstaande kopy eens ÀÀNDÀCHTIG door ! ! !

'l

- vragen ?? Bet dan even naar de hoofdleider !! .

00
30
30

Laakkwart,ier E3
vEIrO-Eournooi
westlandla E3
Laakkwartier'E4
VELO-tournooi.
westlandia E4
LaakkwarEier E5
VEIJO- Eournooi
vlesElandia E4 .

Laakkwart.ier F1
VELO-tournooi
ODB F1 . :'. ' .

LaakkwartieÍ F2
VELO- Eournooi
GDÀ F2 .
IJaakkwarEier F3
VELO-Èournooi.
GDA F3

J. v. BeersstraaE
Noordweg/wateringen
Hoge Bomen/Naaldwijk

J. v. Beer8straaE
Noordvreg/l,rat eringen
Hoge Bomen,/NaaIdwiJ k

iI. v. BeerssEraat
Noordweg/wateringen
Hoge Bomen/Naaldwijk

J. v. BeerssEraaE
Noordweg/wat.eringen
. AlberdasEraaE ..
.f. v. BeersgEraaL

Noordvreg,/waEeiingen
..Madesteijn..ar)
NoordÍ.reg,/waÈ eringen
. MaalesEeijn .

E5

F1

F2

F3

09.00
10.30
18.00
09.00
10.30

.00

.00

.30

.00

(auto)
( auto)
(autso)
(auEo)
( auto)
(auEo)

( auto)
(auEo)

03
06

02
03
05
02
03
06
o2

- 03
06

't8
l1
10

'L7

B

o
maar w
lmmers
ze et
de Era

PSTELLINGEN >>>>i nieÈ alle spelers zijn terug van wakanÈie, DaÈ. is op de

trainingwelduidelijkgeworden.Toch.zeEtenwij.deopst,el].ingenvandeniet-.-
"ËrèiiilËu.à*"-róii.aig 

Í; à;;; ipnÀrevr:e. een jé nos niec_o-p de Erainins. seweest
Ài i"i"o van vakantie neem dan even konEakE op meE de hoofdleider. 2L1 zl)Ía
-à"öèió'aiË--O"-céuà" uanrrllen. Hebben ze je nog niet gezien of gèhoord dan gaan ,

,à.ríit aat ie er nieÈ bent en vullen ze. heÉ team aan. Èen je Eerug meld jé dan op.'

IJENS À1 t/m c2 r{,orden door de trainers geregeld !

L,ENS C3 : À.B1om,R. Creebsburg,F.Elkadiri,M.Etouarsi,v.v.d.GeesE,o.Lagadeau,M.RornbauE'. '

-w. 

sItiarus,.c. supit. en aanvulll-ng vanuit de seLektie'
' Leidorg : W'v'd'Geest en F'Siliaku3

LENS C4 : W.de Bruin,À.el BousÈati,Z.Blboujamai,D.Gunay,D.Hoos,R'de-Klerck'N'Malouki'=-nurrapèrsan,,r. prorrÈ, u, niedewald, H.w. d. spiegel', M. v. d. voort, . T' Yi ldirim'
Lslder : T. de Klerck

],ENS D enD2 worden door de t.rainers geregeld I

fENs D3 : o.Aldemir,o.Duman,Omur Gokgul, Onur Gokgul,T.Kamouni,U.Kilic,i''Poncin'D'Unnu
en aanvullÍng wanuiE de se1ekEie. - Leialor : ???

LENS D4 : R.Bakker,B.Efàns,t{.eorsc,À.eI BoustaEi,M.Bouti
t'r. ter Linden, G. Rij kers , S.Schrijver, R. Spiessens, B -Timimi.

er.,I.da Costa, D.deJong,M. Kuik,

L6Idèr : H. ter Irinden

')))
1ENS D5 : K.AuEar,K.Badal,V.Berberogtu,R.ElouaEi,M'Guerrero,S.Haddouch,S.Huisman,
ElàL ic-haran, M . r.JeEsch, À. Rattans ingh;,r. schIld, R . staas . E . Yi ldlrim, G.rtrlttt.;"ru""

DE D-SPEI,ERs VÀII D3,D41 EN D5 MOETEN ÀI,IJBUÀÀÍ, EEN ETGEN I.ENSSEIN'T HEBBEN. HEB JE ER NOO

GEEN EEN XOOP DEZE DÀl{ SNEÍ. Bri, SPORTIIITTS EREE KICK SPORT OP DE $'EIUÀRSTRÀÀT
-E---Ë-i.;----

'deLENSREVUE'-9-



-i.

LENS E1 en E2 wordt door de tralner geregeld I

LENS E3 : S.e1 Ayadi,,f . Dogan,S. Durak,R.Kerseen,M.v.d.Iree,iI.Riethoven,M.vrouwenvelder

LENS E4 : À.Ànchararad,T.Endich,D.lopes.de Brito, R.Nandpersad. R. Oosterr".r,"td"t. ' "'R.Soesilo,R.de WiE. LeÍder : ???

IrENS Eé : M.Àbargi, O. Cameron, R. Duindam, E. Essiad, O. Oredein, M. Saïioglu, O. UraI,
A. v. d. veen IreLder ,,,
LENS F1 .: E.Deane,M.Driessen,P.Hoet,B.Keloglu,J.Lopes de. Brito,À.Oufrighe,N.Oukbih.

, IJ6ld6r I P. HoeE
LENS P2 : R.v.d.Broek,K.HendÍiksen,R.v.Herp,A.prahladsingh,R.RasEa,!.Sahin,D.v.d.Sande
B.TiÍnimi. . Lèlder ! R, v. Herp

LENS I'3 : V.Dagli,J.ilansen,M.de iIong,K.Lefebre,C.Lira,O.Oredein,E.RorÈaut,S.Sewcharan.
R. Sookhoo, L. SEraub, À.ThohaMachsun, D. wiIIe, y. yonyul Leidor : ???

I EUGDLEDEN / óUoenS OPGELE| r ! t >>>>> de bovensEaande opsr,etlingen zijn nog
I nieE.helemaal de vasEe opstellingen, hoewel rrij proberen zo mj,n mogeLijk Ee

,- §chuiven in deze. E.eams. Kijk voorlopig dus iedere week goed in welk team je st.aat.
opgesÈeId. SEa je er niet, bij, sÈa je er bij maar wil je stopÈen meE. voetballen-of hebje gewoon wat te vragen bel dan even ,a-avonds op naar de troólateider. Bel nieE .
overdags 'op want ook de hoofdleider heeft. gewoon een baas waar hij werkt. en bel zeker
nieE.naar lENs. De afgelopen weken hebben wij, geprobeerd orn diverÀe jeugdleden Èebereiken. In meerdere gevallen bleek het. teLefoonnummer nieE meer te-któppen en soms
bleek er óok iemand te zijn verhuisd. Dit is heel vervelend voor ons. feí-vriendelijk
wer399\ aan alle spelers en ouders om wijzigingen in adres of telefooànijrnmer zo spoó,irigmogèIijk door tse geven aan de j eugd- sekreEaiis - en daE is paul v.d.Sreen teli 3970i54. .-

ll KEroERNoot vooR LENS cl ,,,,> via bemiddeling van sporrhuis FREE KrcK spoRr
lI aan de weimarstraat. _(kledingssponsor van LENS 1), doeE LENS C1 a,s. zacerclag mée

- 

aan heE internaEionale toernooi waÈ door heel Europa georganiseerd wordt doór'.' NÍkE. Een hele eer om daar aan mee- Ee mogen doen en boveiaión k;ijg;n aLLe teams graÈis' schoenen van NÍKE. De winnaar van het' toérnooi gaat door naar de iàndelijke ftnarË mei' Pasén. De uiteindelijke Nederlandse kampioen gaaE door naar de Europese Éinale in' Engerand meE Pinksteren. De winnaar van dit laaLst.e Eoernooi krijgE een vriegreis
aangeboden naar Àmerika in de zomer van 1996. Vorig jaar was Real Madrid de óelulckiqe. 'ZaI LENS C1 diÈ keer de winnaar worden ??? Doe je best. De Eegenstanders op Ëet - !
naÈionale Eoernooi zijn! Blauw lliE, Quick Boys en ÀIways Forwàrd. De wedsEi-ljden duren2 x-12 minuten. De spelers zijn werplichc.om op de NfKEschoenen te spelen. Nà de
poulewedstrlJ -den spelen de numÍners 1en 2 nog een kruisfinale fegen- de nummers 1en 2
wan-de andere poule ( ÀRC,EDO,SpartaaD '20 en LRC) . De winnaars vàn die wedsErijden
spelen de finale. De vrinnaar van de finale gaaE door naar de landelijke finale íret
Pasen. Einde toernooi is om: 16,30 uur. Veel succes.

lf ELO-TOERNOO| VOOR LENS D2, D4 en E1 T/M F3 >>>>> op zarerdag eersr een '

U wedsErijd spelen err op zondag vervolgens een toernooi btj ve!-o Ín wateringen. I,Iij.g rekènen op veel ouders voor het. vervoer en voor de gezelligheid bij de *eóstrii--
den. De Eeams spelen drie wedstrijden van 2 x 10 minuten. Helaas speelt ieder lgusteàm
st.eeds op dezelfde t.ijd zodaE je nieE naar elkaar kunt kijken. Om 13.00 is de prijsuit.-
reiking en naEuurlijk blijft iedereen daar op wachEen. we verwachEen dezelfde èpeters.
a1s op de zaEerdag. veel plezier.

UITSLAGEN

DSO À1,
VEIJO À1
OIJYMP]A 81
QUICK BOYS- C2
VELO C1
OIYMPTA Cl ,

FLOREÀNT C1
OUICK BOYS DI
VELO D1
O],YMPIÀ DI '

- I]ENS
- LENS
- Í,ENS
- I,ENS
- I,ENS
- IJENS
- I,BNS
- LBNS
- LENS
- IENS

8-0
t-2
6-7
2-5
2-4
o-7

LL.2
1,0-2

1-9
1- 18 LENS 82

À1
ÀL
B1
c1
c1
c1
c2
D1
D1 .

D1

26 en 27 augugtuB

oUINTUS-ToI RNOor '

4e plaats - LENS C2

í

- 1O - 'de Lensnevue'

2e plaacs
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L920 1995

EINDELIJK
(het is zo ver)

. DUS '

t

De voorbereidingen voor de compeEÍtie
waren in volle Éang, toen er behoor- ,
liik roeE in heE eEen werd gegooid en
begrijpelijk dat iedeÍeen Eeleurge-
steLd was.

weg Erainingsschema, weg de zo zorg-
wuÍdlg geptànde voorbereiding, weg.
aàoi óe-r<àmmigsies zo VEEL geregelde
wèOstrtiaen. Maar ja, daar Plan je
voor zullen we maar denl<en.

n we afgelopen weekend
lanqs en binnen de lij-
eqt u nu eens eerlijk,
eén lekker gevoel ?

Aanstaand tieekend echEeÏ ia het einde-
rijt ro ver en begint het. eigenlijke
gróce werk en wij kunnen al-leen maar
zeqqen:

.,

ÀIJIJE BÀIJLEN VERZÀ!íELEN !!ll

De koÍtpeEitie barsE dan in alle hevig-
heid Iós en wij wensen allè t'eams en
beqeLeidinq (Ieiders, ÈÍainers, ver-
zgisers eté.) en hee r,ENs-kader :

Getukkig konde
weer gezellig
nen sEaan en z
gaf dat weer g

Veet succEs

in heE.seizoen a995 / .1996

LENS

ALGEMEEN SEKRETARIAAT

P.F. Grens
Reg6nteSselEàn 49
2562 cN Oen Haao
Tel.: (o70) 363 54 18

SEKBETARIAAT,TOTTO/LOTTO
G. Komporman
Tol,: 101749) 12802

sExo : senloíon elino

SPONSOBZAKEN:
G.J. v.d. Kloii T6l.: (01748) 1814s

A.H, do GÍoot Tol.: (O7ol 325155O

Sonloron zondag
Sonio16n zaalvootbal
w.M. Kouwenhovon
Tel,: (O7o) 391 24 74

BARKo : Barkommissi6
A. KÍol
Tol.: (O70) 364 17 25

SBnioren ZstsrdEg .1

J.C. Ham
Tol.: (0701 367 96 87

EKO : ovonsmont6n kommlssio
vaoEtuÍc

JUKO : iouodaÍd6linq AKKO : Akkomodatiokomnrissi6
W.J.M. H6iinon
Tel.: (70) 346 1o 88

IEAINEB§i
P. BoB
Tot.: (O7O) 368 03 62
E.V. Gone
Tol.: (o7O) 397 55 59

P.J.M. van don Stoen
Tel.: (o7o) 397 01 54

r 8EPA.(I1E.i
A.C.J. Miltànburg
Tot.: (070) 321 32 a5

i c.J. Alting
Tol.: (o70) 389 98 75

SAMENSTELLING BESTUUR

Vooninor :
J.G, colpa
Tel.: (070) 394 19 74

Ud:
W.J.M, Hoijnen
T6l.: (o7o) 346 1O 88

S6tÍ6tarls:
P.F, Gr6ns
Tol.r (O7O) 363 54 1 I

!!Ci
P.J.M, van doÍ| Slocn
Tol.: (070) 397 01 54

16 PonninomsgstsÍ :

G.J, van dor Klsii
T6l.: (o1748) 18149

26 Pènninomo€stol :

F. Vooron
T6l,: (o7O) 367 96 30

KONTBIBUTIE BETALINO
Postbank : 338711
RABobank : 129924229

TERRÉ|N .n KLUBOEBoUW
Hongololaan 8OO

T€1.: (o7o) 366 1314

VAN DE REDAKTID
I*ver uw kop\! vóór maandag in :

- Redakttebrievenbus, ldubgebouw

- Eengeloleqn gEL, 2544 GG Den llaag
- Fax : (070) 167 EE A (tot masnÍlag 17.00 uur)

wijzigingen tot maandagevond mogeldk !

TJI'IERSIE INLEVERITRMUN KOPU :

oaandeg 20.fi1 uur tn hd klubgeboulY

de redakt.ie

.do LENSNEVUE, 1-



nieuws uit de bestuurskamer
§.I

l, »NTRIBUTIE-ACHTERSTANDEN >>>>> een aanEal spelers heefE nog een kontribuEie-
It ;;;i;;;;nd over heE seizoen Lsg4/Lss5. Besloten is om deze spelers niet meer Ee
r\ïÏ;;-;;ÏË"'èi-rïài"é"-rij r,Éwi Lotdar .ile hele achEersrand is beraald.
De betreffende spefers ";;;";Ër;;;; 

àiin t't"tot'"' ingericht'

De overige leden verzoeken wij om zo snel'. mogetijk-zoals- in

"àvraàqà-minimaaL 
de helft vaà de nieuwe konEribuEie te beEa

Ée oveischrijving de kontribuEie Èe regelen'

de
Ie

S, e komlpgTlTlE ,r>>, door'de droogte is de voorbereiding van atle LENsÈeams niet
I-/'oot:.maaf qeweest. Te vaak moesE er uitgeweken worden nàar elders en te vee]
, ;Ëà;;;iíaËr, to"a"n helaas niet doorgaan. Improvisatie.was heE .sleu_telwooÍd de

argeràpËï pËiióàe en dat bleek bij I,ENS iuÍmschobts aanwezlg.te zijn. Gelukkig is de
,àËrËàï"Ëti-róóiOij. n"t afgelopen $reekend liet echter wel zien daE de velden nièt
;;Étilài zijn àoor-ae droogfe. Ëen dringend verzoek aan aI onze trainers om zoveel
màgelijk op-de Erainingsstrook Ee trainen ats diÈ mogelijk is.

Ook de zondagselekEie kende door de droogte zijn problemen. Daarnaast bleek de
grroep ,àf heel erg smal voor drie teams. Deels door vakantie maar ook gewoon dooÍ een
Éeuràk aan voldoende sDelers voor drie Èeams moesEen er helaas een aanEal eredstrijden
àisËËËrà-;;.iàè". 

-ö" -oétè"periode voor rENs 2- en 3 t*'erd hierdoor nogal r'rat rommerig"-' l
iàÉà" ,e hopen dat heC no-g steeds aanwezige kwantitatieve probleem alsnog opgelost gaat
,óiàë". -gièi"oor zijn een-aantal nieuwe spelers voor LENS 2 en 3 oP zeer korEe termijn-
;à;ii;inàóàzateriiÉ.ÀanmeIdenbijdetÍàinersgraag.

Ondanks alle handicaps wensE het begtuur a1le LENSt.eams het. noalige succes Eoe in
de kompetitie die a.s weekËnd gaat beginnen. we verwachten sportieve wedstrijden

"àui6lj ontzag wordts getoond vóor de Èegenstander en natuurlijk ook voor de scheids-
rèchfeí. Op eén sporfieve manier voor de oveÍwinning gaan en nederlagen op een
sporEieve 

-manier àccepteren ig onÈ moËto voor ons 75 jarig bestaan.

Natuurlijk hopen wij ook op heel veel belangstelling. bij. de wedst.rijden. ons
vlaqqeschip, f,ÉWS f, sEarÉ a.s zóndag om 14.00 uur bij Verburch in Poeldijk.- Kom gerusE
eenË-t ijt eir',anE naasE dat ze er heel mooi uitzien in hun nieuwe outfit,

(bedankt FREE KICK SPORT en EDAUW EN JOHANNISSEN\ 
'

op 1 oktober' maken wij Í,eer de balans op'

soelen ze ook nog eens heel leuk voetbal meE een heel jong team. ook leuk om Èe zien is
óö-àà zaterdag oíze jeugdafdeling en ona zaEerdagseniorenEeam. KorEom er valE genoeg Èe

gènieten op ÍJENS .

PONSORS GEZOCHT >>>>> dit stond worige week in de r,ENsrevue en - ' -. " met

succds. Voor LENS zat r, er en C1 zijn de Erainingspakken geregeld. De sPonsors

Ook ontvingen wij nieuwe shirEs voor LENS B1 van

AUTORIJSCHOOL PHILIPPO

die,ook nog eens Èwee nleuwe reclameborden gaàt. p]eausen. Klasse hoor"

BlijfÈ over een epongor voor traíningspakkeà voor LENS 2 en ook voor À1

noq best wel wat wensen over' Daarnaast heeft LENS nog genoeg ruimEe voor het
vài rectameUorden langs veld 1 en,/of advertenEies in de LENSrevue '

zÍjn er
plaatsen

Interesse ? Neem dan kontakE op met heÈ besEuur.

kontribut.iebrief werd
n of om via een Periodie-

§

- 2 - 'ae LENSREwE'
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LEDENMUTA.TIES ÀUGUSTUS-1995

Nieulge--fedsni ',

s181 ,r.J, Zoutenaiit, sEzo, 25-11-1955, Bram FrosEtraaE 40, 2552 CG Den Haag, tel. 3910990
3363 R. Laari, l, 1]--Oa-tgl't, v. MieriEetraaL 2L!, 2526 NR Den Haag, teI. 3a95!92
3459 J. Selier, SEZO, 16-09-1961, EEdoorntÈraat 136, 2565 lMen Haag, EeL, 3620522
3460 L. v. Zan, SEZO, 27-]'2-].95a, Zoutman6Eraat 237, 2578 GL Den Haag, teI. 34624f0
3451 A. v. zoÍ1, 9EZO, 30-08-1962, Buys Ballotatraat 27c,'2563 ZH Den llaag, tseI. 3551592
3462 R.M. ,JanEerr, SEZO. 15-03-1968, Fulton6traaE 20, 2562 XH Den Haag, te1. 3606144
3453 R.S. Sookhoo, F, 11-02;1990, Ïertenrade 40, 2544 HH Den Haag, tseI' 3665LL6
3454 o.w. Beier, SEZO, 11-0?-1964, Àbrikozenplein 39, 2564 PG Den Haag, Èel' 3235573
3455 M.ÍJ. Rombaut, C, 03-10-1982. Vreeevri j kétraat 6a1, 2546 ÀS Den Haag, EeI. 32L2653
3466 E. Lopee, E, 09-02-1986, Duke EllingÈonsÈraat 148, 2551 WD Den l{aag, tsel. 3237613
3467 G..7. Roo6. E. 08-05-1985, Zonneoord 76, 2544 KH Den Haag, Ee1. 3673444
3468 E. RombauE. F, 18-02-1989, VreeewijkstraaE 681, ?546 ÀS Den Haag, tel. 3212653
3469 M. Amaouch, SEZO, L6-09-19?3, vaalriwiersLraaE 159, 2572 VM Den Haag, tel. 3898154
3470 À. eI Maeoudi, sEzo, 13-07-1973, Middenatede 344; 2543 Tz Den Haag, tel. 3659054
34?1 S. geercharan, F, 25-03-198S, Zijpendaletraaí 206, 2537 GZ Den Haag, geI. 3360562
3472 C.F. Lira, F, 21-08-1988, PluvíerÉtraat A!, 2583 GD Den Haag, Eel. 3507265
3473 R. EhBsane, 9EZA, O1-OL-65, KoninEin Bmmakade LTO| 25:-B iIM Den Haag, tel. 3464028
3474 A. e1 BaEÈioui, SEZo, 18-09-19?5, v. DyckgÈraat 85, 2525 RW Den Haag, te1. 380X151
34?5 À.J. Dunn, E,- 08-01-1986, Wolvenrade !23, 2544 VK Den Haag '

ÀdreE tlii ziqinq:
03 07 P
0396 Q
0408 B
22È8 A
2587 T
3458 ir

À
c
J

R

.T.M, Krol wordt llugo de GrootEtraat 22biB, 3581 XV UErochE

. v. NoorE wordt Pol6broek6traat 3, 2546 RK Den Haag, EeI. 3299784

. oEBe rrordt Gropiuelijn L6, 2'728 Àv zoetermeer, Eel. 079-413855
Sen wardt. NieuvrlandstraaE 35, 2533 GN Den llaag, EeI. 329L649
sen wordt. NleuwlandgÈraaE 35, 2533 GN Den Eaag, teI. 329f649
. Àpperloo wordt Ringlveg 40, 477L RE Langeweg, tel. 01590-35139

I.Iii ziqinq lidmaatEchap !
191!- M.A. de FreI van SEZO naar NS-1914 M.J. de Frel van SEZo naar Ns
3e15 c.J. v.d. wilk van NS naar DONATEUR

Àfvoeren ale 1id:
2471 M. S. WasBem 3034 L. Droppert

advc cnlíe

3432 s. Rij ke

BAR NIEUWS
kontakcpersoon: À.Krol, tel' (070)364 L7 25

BARROOSTER
zaterdag 9 sepEember

openen
in de ochtend
bij springers
's middags
sluiEen .

Inge
???

Rina en Dlana
Henk en Jan

Jan

BARROOSTER
zondag 10 septeflÈer

openen Peter en Tinus
voor de gehele dag :

BI,TSPRINGERS GEVRÀÀGD Ml!!! ''sluigen ???

,fa, beste IrENSers een beetje klungelig
barroosEer, maar het is niet anders. op
dit momenE lvet.en wij echE niet wie er be:
reid is een bardiensE te draaien. Nog on-
bekender is wie van de spelers, waar
speelt om mensén Ee kunnen benaderen.
Als een en ander nieE volgens de door u
gewende LENS-service gaaE, vragen lrij uv,

begrip hiervoor. ! _ BÀRK.

adiepa
W sr, éfr.*

Fohkopieseryíce

formoot A5 tot ,A2
snelle uerwerkingstijd ' . n

u etgaren, u ouw en, nieten
' lage prijzen!

voor kopiegemak

k

I
a

Kerketuinenweg G' 2544 CW Den Haag
Tel.(o7O1359O7í6 Fax 1O70132951.68

'de LENSREVLIE' - 3 -



f,innengeulogen berichten

l/ kranten-aktie bij LENS
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

-l

Kranten, tijdschriften worden na gelezen te zijn meesial
weggegooid. Vanaf augustus staat er op geregelde tijdeh .

een papiercontainer op LENS. ;.

Alle LENSers wordt danook vriendelijk vezocht hun
kranten, tijdschriften te bewaren en in te levereh op LENS

Wanneer de container op LENS staat kunt u lezen in de LENSrevue.

Bovenstaand berichE stond enkele maanden geteden in de LENS-revue, maar nu is heÈ zoverwant op dLnsdag L2 en woéEBdag 13 septenber sEaat de conEainer er. ttacuurlijk BpaarE ueven uw kranEen en Eijdschrifcen op èn neemt u die mee a1s u naar LENS komE.

S(eIí@ Voor te nnummsÍs: zieïe col n oo oao. 1efo

-S* Senioren -/V\L
WEDSTRIJDPROGRAMMA
datum tiid thuis uit klesse zaal sc tet

Eila[.

dÍng. 12.09 19.45 Buit.enhof 1 LENS 1

22.
2r.

20 RKDEO
40 Maasdi

7t,
)k2

- Í,ENS 2
- IENS 3

951/R1a RKDEO
97r/R3a De HoeksEee

932/RB t.. Buitenhof

932/PB Oranj eplein
97t/R3a'oranjeplein
951/Rla Oranjeplein'

11.09 b. - scheids
,J. Vermeer

G. Ij zendoorn

Mahdouaoui
Hart.gring
Mahdouaoui

dinB. 19.09 20 .3. 2)..L
0
5
0

Í,ENS
LENS

OPSTELLINGEN
IJENS 1

IrENS 2

!
H
il

1
3
2NSI,E022

- HPSV 1
- HPSV 3
- }IMSH 2

LIGGING.VAN DE SPORTHALLEN
RKDEO
De Hoekst.ee
BuiEenhof
Oranj eplein

NooEdorp
, Hoek van Holland
DEIfE
Den Haag

. v. Laar. C. Bolman, E. Warmenhoven, rf. BuyEelaer, T. Spa,. Zaalberq ' | ' ' t.. i" . '
o
M

J
E

H. Kooyenga en

LENS 3

. I,lasserman, À. Ku)4)ers, S.H. de Nennie, E. Miggelbrj.nk, R. Houwaard, en. Tromelen

G. v.d. Kley, F. Schuurman,
en.H. HoppenbrouÍrrers

P. Schult.en, W. Kouwenhoven

-4-'aeuNsfrewJe'

O. Huis, À. Schij f,

1i

.;



a

UITSLAGIEN) vredenburch 2 ÍJENS 1 4

WEDSTRIJDPROGRAMMA

za.

wo.

za.

09.09

13.09

15 .09

14.30 I,ENS 1

18.30 LENS 1

14.00 wrK 1

wto' 72 7

GDS T

I,ENS 1

AFSCHRIJVEN : Fred lJancel

1029/006 M,A. de KIer

100?/006 w,iI.A.M. v. Bree

1O3O/006 ÍÍ,.2. verhoek

Eel. : (010) 5213980

tld.ff, D
UITSLAGEN

JÀC 1
* = amst.el-cup

zaÈérdag 2 sspÈeEber
- IENS 1 . 3-5*

zondag 3 aeErt6nber
DWO 3
vros 4
I,ENS 5
VIOS 6
],ENS 7
LENS 8

I,ENS
I,ENS
vros
],ENS
vros
,I,ENS

3
4
5
6
7
9

advcttottlh

0-1
5-3
o-,
4-3
2-r
l--v

WEDSTRIJDPROGRAMMA
.i

VonderYelde
'tVeentje - ffirnr,m'

Zinkwerf 27
2544 EC Den Haog
Tel.:07G3663134
Fax: 070-367539i

Zoetermeer
Tel.:079-61023i

10 sept.
1097 /62
3059 /s4
3LO9 /56
3L02 /s6
3148 /56

.4443/62
44L9 /62
4492/64

rts
tenbroek

L. verbeek
C . l,ens
l^r. F. Smits
N.,N .

N.N I

14 .00 VERBURCH r
10.30 vcs 2
l-1.00 r,ENs 3
09.30 DE STER 3
10. OO -VREDENBURCH 6

13 .00 LENS 6 .
1t,00 LENS 7
13.00 LENS g

11.00 ]JENS 9

I,ENS 1
I,ENS 2
VREDENBURCH
I,ENS 4
Í,ENS 5
TRIOMPH 2
GDS -5 " .,

BTC 5 .'
HBS 13 !

- LENS 1
- rENS 2
- SCHIPIJUÍDEN 2

- I,ENS 4 .
- LENS 5 ''
- wP3
- BOHEMEN 3
- 'SPOORWTJK 4
- VREDENBURCH 10

LoLo /52r s. verbanac
1 R, Geu
3 ,Í. Mas
2 N. N_.

1 N.N.
9 N'.N. r

7.N'.N.
2 N.N.
8 N.N.

1

3'

2
3

3

1
1

3
)

14 .00
10.30
12.30
11.00
11 .00
11.00
11.00i l,o . oo

. 12 .00

toog /52r
L\02/ 62L
30s0/s43
3r0s /s6z
3L00 /56L
3t46 /569
4442 / 627
44L5/622
449L/648

17 E€pt STOI,WIJK 1
vEr.o 2
I,ENS 3
Hvv4
DEIJFT 6
I,ENS 6
LENS 7
I,ENS 8
Í,ENS 9

'de LE$TSREVUE -5-



TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 2O.45 aur

OPSTELLINGEN'

I,EN9 I : F. Siliakus, C. v.
M. Knops, z. Gungór, J. Mun

LENS 1 t/E 3 : worden door de trainers bekend gemaakt

I,ENS 4 : À. de Groot, H. Hoppenbrourr,ers, J. guitelaar, E. warmenhoven, g. emmertaan,
iI. zouEendijk. R. van Oven, À. van l.Iijngaarden, F. veeren, C. de Graaf, M. MoI,
À. Treulen, ,J. Bekker, M. Molleman, M. Koning.

LENS 5 : ,f. Reuver, J. IJamers, W. Helmen, .r. Colpa, G' Kemperman, W. Kouwenhoven,
F. Schuurman, H. Dietz, À. vierling, F. Disseldorp, P. Schulten. L. Reesink.

LENS 6 : R. wasserman, .r. wasserman, D. BronkhorsE, M, van Ballegooyen, E. van Knyf,
,J. versEraEen, F. Sekerlg, H. Àndré, H. ScheepmakeÍ, ,r. Deurloo, H. vermolen, À.
zuppali, R. Bulten.

r,ENS 7 : G. DuivesÈeyn, r. v.d. velde, G. v.d. velde; R. scholten, A. Bilderbeek,
Q. v. NoorE, L. End]ich, B, Ho1E, P. Heynen, J. Rozema, R. van Àssen, À. BaI,
,J. Heyink. G. Goosen.

d. Boogaardts, H. Kouwenhoven, C.'Lipman, R. v.d. BoogaardE;
s, À. van Rhijn, À. Egal, R, vergeer, R, Elsing.

I.EtrS 9 :
R.J. Kool
Breedveld

E.
,M
,J

AFSCHRIJVEN ],ENS 4

. ,J. KuIk, C. ,, , v, d Berg, IJ . Hart.eveld, v. Ko1kstee,

. Lensink, R. ilansen, O. Beyer, Ir. Y. ZoÍt, À. v. Zon, M.

T

. de Groot.

Roos, R. Lucas,
.P. Dij khuizen,
. selier.

P.ÍJ
P.'I

IJEN
LEN
LEN
I,EN
],EN

teI,
te1 .
Èel .
Èe1.
tel .
te1.

À
I.I
.,

P

s5
s6
s7
s8
S9

Heij nen
I,Iasserman
Duivesteyn
cungör
Irensink

(070) 32s 15 50
(o7o) 346 10 88
(079) s12 0s6
( 01891) ].7943
(070) 390 03 33
lo70) 360 25 2L

(oL749) 46L36
(070) 366 23 90
(070) 380 37 s1
(070l- 395 22 88

t
koDtaktpersoon senloreu zoDdag : wl.E KouweDhoven - Tel.: (070) 39L 21 74

LIGGING VAN DE TERREINEN :

verburch
vcs
De Ster
vredenburch

Eel.
teI.
E,EI.
teI.

a.s. zondag 1 0 september

VERBURCH I ..LENS I

aanvang: 1+.00 uur
terrein Arckelweg Poeld

Àrkelweg
Escamp I'
Aagje Dekenlaan
JuIialaantJ e

'Poeldijk

Rijswijk

k
aa

rf
-6- ue LeusnÈvue'



Jrrlí@
VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN I(ONTAKTPERSOON en
Hoofdleider A/B/C jeugd: Paul van dsn Stesn, Chopinstraat 103, 2551 SV DEn Haag, tel. 397.01;

HooÍdlcidcr E-jcugd: RuudVereecken

HooÍdleideÍ

Aibellon vooÍ do wedstÍiiden:
zo Bnel mogelijk, doch uit€rlÍk ds avond voor de wadstrijd, tusssn 18.00 en 1 9.m uur. bÍ dB desbetref-
fende hooÍdleider. ln uiteÍste nood nog op ds dag van de,w8dstrijd op LENS, telsÍoon 366.13.14
(zaterdags vanaf 8.oo uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eetder, voor vorzameltijd)

AÍbelícn traininocn: + 45 minUten voor aanvang van ds training, atteen og LENS, telefoon 366.13,14
Vraoen/oroblcmcn : bel in eeÍste instantio de hoofdleider opt

D-jeugd: Edwin Kuik' telefoon 367.73.00

. teleÍoon 391 .04.89
HooÍdleideÍ F-ieugd: Haíy ter Linden

t€lefoon 361 .61 .43

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

A1

B1
B2

09
13

epE
epE

epE
epE
ept

o9
09

09 sept
09 sepE
09 sept *
09 sepÈ

s
s

14.30 DEVJO À1
19.00 westlandia À1

thuis
ult.

12.30 Scheveningen 81
14.30 Dle Haghe B2
19.00 Àrch/Ornas

v1. .
Hoge Bomen/N'vrlJk

13 .30
17.30 (auto) iJ

09
09
13

. thuis

. Ehuls. ,ui!

."
s
s

vl .v3 ..
Buurtweg/w.naar

v1...
vredenburchweg
ÀlberdasEraat

Eengelolaan

sp.park wesE/z'meer
cem. Ép.park
. v1
. v3

v2..
rta
rr r'_

rf'. v. Beersstraat
lrt

sp.park Pr. Irene
Melis SEokelaan .

sport. laan,/Mezenplein
v2....

11.30
13 .45
17.30 (auto)

09
09
09
09
09

09
09
09

c1
c2
c3
c4
D1
D2
D3
D4
D5

E1
E'

E3
E4
E,5

F1
F2
F3

09 sepÈ
09 sept
09.aept
09 sept

' .t'vt]c cI
vredenburch
RÀS CI
BMT C2

10.00
09.30
09.30
12.00
09.30

11.00
12.00
14.00
10.00

c3

II

thuis
uit
uit
uit.

uit
uiL

thuis
thuis
thuiE

. thuis

. 
'' thuis

. Èhuis

. uit

. Ehuis

10.00
10 .45
12 .45
09.00

08 .30
08.15
09.00
11.30
09 .00

09.00
09.00
10 .45
09.00
12 -30

10.00
08,15
10.00
10.45

(auto)
(auto)

(auEo)

s
s
s
s
s

s
s
s
s

epE
epE
ept
epE
EPE

CPE
epE
ept
epE
ept

DWO D1
Gravenzande sv D1
Quick D5
De Ster D1
Loosduinen D1 (vr)

JAC E1
Cromvliet E2,
Scheveningen M2
LaakkwarÈler E4
Tgnegido E7 .

(auÈo)
(auto)

09.30
09.30
r1 .15
10.00
13.00

11 .00
09.00
11.00
11.15

RVC P1
vÍos F2 .
Duindorp sv
VEI,O F5 .

uiE'uit.
uit.

thuis

(auEo)
(aut.o)
(auÈo)

- aanwezig van de jeugdkonrmissie op zaterdag 9 septeÍnber r
Harry Eer Linden en Paul v.d, SÈeen

- hebbàn de spelers wan D3, D4 en D5 al een eigen LENS-shirt ???

Lees onderstaande kopy ee4s ÀÀNDÀcErrG door I I I

lees GOED. de e lft.alopsEel llngen.,

OUD PÀPTER AKTIB BT,J LENS (KiJK op pagina A)

B

'do LENSREVUE' 7

elÍtal datum aanvano, te,qenstdnder uitlthuis vetd/teírein sam,k LENS



o P S T E L L I N G E N NOG NIET DEFNMEF !!!II!!I)

LE§s À1 È/D 82 !,,oralen door de trainers geregeld I : ' 
t ré

_ tt'

LENS c1 r N.Àkkabi,,J.BritEijn,L-Bukman,R'Caminada'M'Essiad'M'v'd'Heijden'P'KnorÏ'
H. Í.eder. N. Niamat, M. Oemed. A. OosEerveeÍ, C ' Sproc'l(e'J' '

lqideE I F' Grens ' ': '

.. : ,. !
'i

Í,ENS c2 : M.Àissati,A.Àzahnoun,P.Bodaan,K.Bouafi,D'Elsing,P.v.Fessem,s'GoflÈault''
nlCi"ài, r,r.iièta.r, rc. iriew, n. pocornie, R ' smees, R 'v ' d ' Tol '

!'9j'd'9E : L' Meeuwisse' ,:.. :

rENs C3 : À.'Behar, h. v. Beurden, A. Blom. iI - ChrisÈiani, R' CÏeebsburg.' F' Elkadiri'
r.1lËío,]l.ir,v..r.à.c.esr,olíàgààJà",rq.Ru.pone, M. RombauE, N. sil iakus, G. supits, M. roet .

Í,ENS C4 : À.eI BoustaEi,w de Bruin.c-Schmits,
N. Malouki, R. Nandpérsad,'r. Pr:nk, 

Y. 
Ried:vra111Ï 

i

z . Elboui aóai, D . Gunàv, D . Hoos , R. de 'Klerck,
v.d.Spiógel,M.v.d.vóort,T.Yildirim.''

Leiiters r w. ,.a. Geest en F. siliakus

!.q!l!9! : T. de Klerck

. d. Bosch, B. Britt ij n, À. Carolus ,,J. DrosEen, R. 'Janse, S ' Kraayeveld'

.d. Sande, c. schaapveld, R.vergeer.
Lelder : R. HageraaEs

LENSD2:M.Àghaatijanl,O-Àldemir,,f.Deecendre,M'Drosten'R'Hoogerheide'S'v'd'KÍuk'
f . iuiX, g.r,a..is, v.wi Loon,l'I.t'tuns , u. taal, x. veÍeecken, M 'voigE '

'' ' r'eider : R" vorkínk r. '1 t- r

Àkav, F.Daamen,O.Duman,Ctmur Gokgiul, Onur Gokgu}, I ' Jahangir 
' 
S ' de Jong'

iïíi;;è:;.G;É, p. p"riÀ,iet,.r. Póncin, R. sardj oepersad, D ' unnu '

LEN9 D1 : A,Àkkabi,
w. Mulder, P.MusEerd,

LENS D3 : K
'f- tGmouni , U

C.v
R.v

' 
'É6'M Er^rcl- À Él FlÓII§lal: 'de 'long'R'Kipp'IJENS D4 : R.Bakker,B.Blans;M.Borst,A.e1 Boust'ati,M'BouEier"f,'da Costa'D

lali"ii,l,Í. t"t l,inden, B.NetEen, G.Rijkers, S.schrijver.R' Spiessens '

LENS D5 : K.ÀuEar,K.Badà1,V.Serberoglu,R.ElouarÈi,M.GuerreÍo's.Haddouch's.Huisman,
s . Kalieharan, M.l,etsctr, t.iioiàià,a. nàità"singh,,r. Sèhild, R. SÈaas, B. Timimi , E ' Yi ldirim,
G:fíiai;i*.' - 

r,eider:ch.Badar , ,

DE D-SPEÍJERS VÀN D3' D4 EN D5 MOETEN ÀIJIEIIÀÀL EEN EIèEN I'EN8SEÍRT EEBBEN' '
EEB JE ER NOG GEEN EEN XOOP DEZE DÀN S§EIJ BIi' SPORI.IIUIS

, FREE-XiCK SPORI oP DE WErr[ÀRgrRÀÀT '. '. ' : .:

I,ENS 84.
E . Terron

: À.Dunn,Lopes ale Brito,R.Nandpersad,R.OosEerveeÍ,R'Soesilo'D'Terones'
es , R. de iriE-. - ' :

"- : lCiéeE : ??? ( wre oh wie )

I.ENS E5 M.Abarqi,À.Àncharad,o.cameron,R.Duyndam,N'Essiad,O'Oredein'o'UraI'À'v'd'veen'

LENS E1 ea E2 !,rordE door de trainer geregeld !

LEN'' E3 , s.eI ayaót,i-oogan,s.ourak,R'Kersten,M'v'd'Lèe'J'RieEhoven'M'vrouwenwelder en

aanvulling selekEie.

++,É .: M'eI Àvadi "l 139 
é"n 2e leidér t""ri 

",
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- de navolgend€i veïslagen kunnen gepubliceerd erorden dankzij de bereidwillige. medewer-
king van "Éef OOC., alias Melis Kipp, die ong (uw redakt,ie) even kwam verstserken. Zou
dit. het. begin zijn van een uiEbreiding van het redaktieLeam ?-??

VELO C4 - LENS C4 12-1,21 2 sepEeÍnber >>>>> Een zeer aanvallend LENS gedreven door een
flinke dosis inzeÈ, maakte het. VELO bijzonder moeilijk om in hun spel te komen' MeE

snelle coÍnbinaties en een hoog t.empo werd VELO flink onder druk gezeE, Tot de rust
wisten zij de schade nog bepeikt Èè houden Lo|L 2-4. Door 1n heE zelfde tempo door te 

-
gààn ].on ínlO tet niet íeer-aan. Met nog acht doelpunEen-de één nog.mooier dan de ander
ierd de eindstand van 2-t'2 bereikt. Dat je na één gespeelde wedstrijd nog geen
conclusies kan trekken dat is waar, toch heb ik er een goed gevoel van over gehouden.
want. ik zag Eijdens en na de wedsErijd een echt Eeam. En is dat niet de baais om er
een fantastisch seizoen van te maken?

IEUN

Í,ENS D4 >>>>> jongens eindelijk was het zover we konden weer voeEballen. De meeste van
juiiie zaten ,ór:.i selzoen loi in d" E. Dig jaar gaat ervoor jullie veel veranderen.
Zoa1s hec speten óp een heel veld en natuurlijk ook de buitenspef.dus dit vraagE wel
waE aanpassingen. öm een beet.je op de hoogEe te zijn van jullie.kunnen heb ik van Harry
ook een'jaarvérs1ag gehad van- het- afgelopón seizoen. De wedstrijd Eegen lJaakkwarÈier,
ging ,etl.swaaperÍoien maar nu legriip ik ,aarom ju11ie de bijiaam ladden van ': DE

írUëBnS'..., wat een lnzet. Er warén óóX teuke coÍÈinat.ies te zien. Zondag bij het
veió-Cóer"o"i à fÀufe weatst.rijden en vijf punten behaald, waardoor een 2e plaats-juI1ie
deel was. Ik hoop dit seizoen-veel van óit- soor! wedstrijden Ee zlen en ik denk dan ook
dat de aanwezige toeschouvrers hebben genoten van heÈ door jullie getoonde spel. veel
plezier en succes in heE komende seizoen. '' ' . '
MELIS KIPP

IJaaklswaEtler D3 - LENS D4 (11-1) 2 sepEeÍnber >>>>> Eindelljk was heE dan zover de
eerste oefenwedsErijd van een Èotaal +ernieuwd D4, wij weten daE heE altijd leuk
voeEballen is Eegen Laakkwartier, helaas was de D2 - D3 combinaEie (waar achÈ gelectie-
spelers in liepen, lngedeeld in poule 15) van Laakkwartier net. ieE§ te hoog gegrepen -
vöór onze spetèrs. HeÉ was voor min spelers nog even wennen, GROOT yELD, andere
opsEelling, buiEenspel, en.z eÍtz - Helaas kregen min mannen nieE de Eijd om Ee wennen, i
dàar LaakÉwarEler a1s een stoomtrein doorging. Toch kreek Laakkwartier nog goed
te-gensÈand van on2e marulen. Goed gespeeld mannen. Tevens wll ik u de spelers van deze
,eàstriid nog even woorsreLlenr I; hèe doel Ricardo Kipp. De acheerhogde: Binky Blans -
BarE NeLten - Stefan Schrijvers. Het middenveld: Michael t.e Linden - Michael BorsE -
Danny de Jong - Ricardo BaÉker - Àhmed Timimi . In de spits: Maurice KuÍk' - Hafid eI
eàus'tatt - càry Rijkers - Ranaty Spiessens: Helaas waren er Ewee spelers er nog nieE
bij, Mart.Ín eoirtiei en ,racky dà Costa. Waar zijn ze a)lE u zeggen, helaas ik weeÈ heE
ooÉ'niet? ?. Morgen heE alt.ijd leuke en gezell ige. VELO- toernooi. waar we hopelijk een
beetje gelijkwaaidige EegensLandeïs krijgen.. .K1a33e gespeeld heren.

LENS Ir4 op hot vEÍro-toeÍnool 3 septenÈer 1995

EersEe wedstrijd, yE!g,-D3--:-ÈENs--04. (2-2). speetde we gisEeren nog 3-4-3- en op de
buitenspel vali vaiaaag had ik gekozen voor een 4-4-2'opstefling.en_in de mandekking.
Dit bleèk veef betex tè gaan waÉ laEer ook toE zijn uiting kwam in de stand. Het Íras
ontzeEEend leuk om t.e zién hoe ieder zijn b-est. deed om goed voetbal te laten zien, de
ouders zaten ervan Ee genieten. Het was na èen poos.j e al 0-1 voor LENS, heE kon
naÈuurlijk niet uiEblijven wanÈ mljn nieuwe aankocjp scoorde,0-2, Eoen verslapt,e we een
Èóèil" "" 

apeelden we i-2 gelijk, Éoch een mooie u1!stag, ik ben trogs op ju11ie.

Tweede wedsEri j d, rc-DlL-:--wE§lE4ED-Iè--Dj!. ( 1 - 1 )

Nadat we de eerste wedst.rijd zo goed hadden gepresÈeerd gingen we hoopvol heE veld weer
op om aan de Eweede wedstrijd Ee beginnen, juIlie werden sEeeds beter, wat leuk is om

tè zien. zo kun je zien daE jullie na drie wedstrijden aI goed opelkaar ingespeeld
raken, waÈ jullié meer zekerheid geefE, diE. wordt na iedere wedstrijd gewoon sterker.
Klasse.

Derde wedsErij d, TJENS D4 EDENBI'RG D3 (1-0)

De derde wedsErijd vras ],ENS neE heL NEDERLÀNDS ELFTÀL, daat ze giganEisch veel kansen
kregen cq creèerden. vanaf de achterhoede het middenveld aanspelen en heE middenveld
sEuurde regelmaEig de spitsen op pad. ook het, middenveld slooE bij deze aanvallen goed
aan en schooÈ ook regelmacig op heE doe] van de Eegenpart.ij, eraar de ba1 dan of neE
naasE of .op de paal belandde, of er stond een keeper die toevallig zijn hand of been
uiEsEak. Nà diverse pogingen was het toch prijs, dit hadden we echE verdient. Eind

'de LENSfrEVUE . - 11 .-



resultaaB van dit
ik nog even kwij t.
mijn ( Feij enoord)
ÀJÀ)(.

HÀRRY TER LINDEN

zeer jonge team was een tweede pIaat.s. K1asse gedaan heren. Toch moeÈ
(hoe àeei heE mij ook doeE) dat de doelpunÈen Írerden gemaakt door
spefers. Heren hèE is nog njeE telaat om over Ee sEappen naar b.v

NÀGEKOUEN VERSLÀG. .....
I,ENS C2
De oefenvledsErijd op 26 auguslus Èegen Fl.oreanE Cl hebben we verloren meE 11-2. Dit
kwam 'raarschij n1i j k- omdaE deze wedstrÍjd voor c1 gepland was.
De volgende aàgr Ëeu Ouintus- coernooi, nu, dat schoou ook niet op: tegen Delfla 4-1
verlorén en alÍe iongëns zagen heg nieE meer ziEgen. Nadat vre even de punÈjes op de i
gezeÈ hadden werd er-weer gèPrest.eerd (o-O westlandia). Eegen QuiÈus eeII prima
íàaÀÉrija een prima wedscrlià met wedeÍzijds aanvallend voeÈbal en eerlijk is eerlijk:.
r,sNS ,aÉ beter- (O-1) . De laat.ste wedstrijd tegen Quintus C2 moest zeker gewonnen
worden. HeE bleef hee] erg lang O-O en Quintus bleef gevaarlijk. Maar in de IaaLsEe 5
minuten kon Rocker de bal-voorgeven en Percy scoorde heel mooi en zo ererd verdiend een
tweede plaaEs binnen gehaald. pit kwam door veel inzeE en soms goed voeEbal. ProfÍciaE
jongens !

'I

Àfgelopen zaEerdag speelden we tegen we Rijnsburgse_ Boys en we gingen de rust in mee

àài Z-ö ,oorspron§, in de tweede helfC viel R.B. fel aan maar gelukkig_werd heÈ Eoch
5-3 voor Í,ENS-. Eï-is hard gevrerk! door het gehele Eeam, alleen heE posiÈie-spel moeE

nog verbeLerd woÍden.

@_E=

€- ai
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6!le jaaryang, nummcr : 6
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ALGEMEEN SEKRETARIAAT

1995

EEN KORT VERSLAG
(een schoE in de roos)

SEKRETAR IAAT TOTTOÀOTTO
G. Komporman
Tel.: (01749) 12802

SPONSOEZAKEN:

1920

o, 
)FL/ 

o^) ,,,J

,i

P.F. Grons
Regontossolaan 49
2562 cN Don H6ag
Tol.: (O7O) 363 54 18

§EÍ9,-i-s!ss!eÍge!!s
S6nioron zondag
Sonio16n zaalvootbal
W.M. Kouwènhovon
Tel.: (070) 391 24 74

Sonioron Zaterdag
J.C. Ham
Tol.: (070) 367 96 87

JUKO : iouqdafdolino
P.J.M, v6n don Stoon
Tel.: 10701 397 01 54

BEOAKTIE:
A,C,J. Miltonburg
Tel.: (O7O) 321 32 A5
C.J. Altihg
Tcl.: (O7O) 389 98 75

A. K.ol

, Tol.: (O7O) 384 17 25

J

mtsI

))EKo : ev6nomonton kommissie
vacatuÍe

AKKO : Akkomodoti€kommisEi6
W.J,M. HEijn6n
Tol.: (70) 346 10 88

TRAINERS:
P. Bos

U

SAMENSTELLING BES.TUUB

Voorzittor:
J.G. Colpa
Tol.: (o70) 394 ,l9 74

Lid :
W.J.M. Hoijn6n
Tol.: (07o) 346 'lo 88

Sok.otaris:
P.F. Grons
Tol.: (O70) 363 54 18

!!l-:
P.J,M. van don Stodn
Tol.: (070) 397 01 54

Dit seizoen sEart. de realaktie onde!
deze s1ógan een càmpagne om (nog) meer
verslagen binnen te halen en deze te
publiceren in de LENsÍevue,

wie goed ons clubblad analiseeÍt, komt
a1 snel EoÈ de onEdekking daE het. al-
Èijd vasEe schrijvers zijn die Èroug
van Lhun' elftal een verslag inleve-
Íen. van de overige elfÈa1}en (en we
hebben er veel) verneemE de trouwe
lezer nieEs, en dat is jammer.-

om diE hiaaE te overbruggen en ook om
te komen toE waE varlatie van de lees-
stof van heE LENs-kIubbIad en de le-
zers opEimaal op de hoogEe t.e houden,
is in een redakÈioneel overleg beslo-
Een toÈ het sEarEen van diE experi-
menE .

Uw hulp is. heren leiders, hierbij
onorÈeerlijk; daarbij in ons achEer-
hoofd rekening gehouden hebbende meE
de weEenschap daE u heÈ druk heefÈ,
hebben wij geErachÈ het zo kinderlijk
eenvoudig Ee 

,maken.
À.s weekend t.ref! u in uw mapje een
formulier aan en het enige wau wij
verzoeken is deze ingewuld, voorzien
van een KORT verslag direkE na de wed-
sErijd te deponeren in de redaktie-
brievenbus.

We schrijven "KORT', omdaE een verslag
echt niet lang behoeft Le zijn. Immers
een korE verslag zegE meer (en scoord
beter bij de lezer), dan "oeverloos'lgeschrijf hoe goed .ranEje, via PieEje,
«laasje en na 30 maal de kapbeweging
te hebben ulEgevoerd, de bal kwljt
raakt of in heE öeste geval neE nieE
scoort.

Tol.: (O7O) 368 03 62
E.V. GEns
T6l.: (o7o) 397 55 59

1o Ponninqm66ster :
G.J. van der Kloij
Tè1.: (01748) 18149

20 Ponninom66stor:
F. Vooron .

Tel.: (070) 367 98 30

I(ONTRIBUTIE BETALINO
Postbank : 336711
RABObank: 129924229

TERREIN .n XLUBGEBOUW
HongololsEn 8oo
Tol.: (O7o) 3BG 1314

VAN DE REDAKTIE
Lever uw kopij vóór maanilag in :

- Redaktielrieverbus, klubgebouw
- Emgdolaan 9E1, 2í14 GG Dm q""g
- Fax : (070) 367 EE 62 (tot nuandag 17.00 uur)

wiizigingen tot maandagevond mogeliik !
.,i,

U1IERSIE INLEVERTERMUN NOPU :
mrqídag 20,00 uur in htt klubgebouw

I

LENS

'de LENSRÉVUE'



Hierbij komt nog daE in de meeste verslagen a1leen de "heldendaden'l van de voorhoede
(meE naam en toenaam) ra,orden geroemd. Echcer bijna nooiÈ valE er ieEs te lezen over heE
middenveld en de achterhoede. vreemd genoeg wordE er altijd weI weer waE geschreven
over de slulEposE van een Eeam,

À1s u nu goede noEa genomen heeft van het bovenstaande stukje dan begrijpt u zeker we1
lrat voor soorE veralagen wij graag zouden wiIIen ontvangen.

ToE slot nog de íolgende tips 3

- probeer het eens
- schrijf korE en bondig (ongeveer L5 regels is echt voldoende)
- lukt heE niet. of heeft u er echE de Eijd niet voor: laat het een ander doen

probeer een vaste schrijver (M/v) ue vinden ,'

Om exÈra aandachE te kunnen besteden aan uw bijdrage is het van belang daE u onder-
sEaande in gedachEe houdE :

schrijf direkE na de wedsLrijd (spelers zijn aan het douchen en oÍnkleden)
déponeer het formulier DIRETCI in de redaktiebrieveiÈus

(u moet toch bij LENS zijn om uw wedsErij dformulier in E.e }everen)
het. lnleveren van uw verslag kan tot zondag 16.00 uur

Door de drukke werkzaamheden op de maandag kunnen wij helaas niet instaan vooï
publicat.ie in de tENsrevue als u uw verslag na zondaq 16.OO uur Ín1evert.. Echt.er bij
een farce majeur, gelieve dan even tijdlg konEakE op Ee nemen met de redàkEie

Dawoord EedaktLe : afgelopen zaf,er- en zondag heefc u aI informeel kennis kunnen maken
meE het formulier. llle r.raren namelijk erg benieuwd naar de respong, dus beschouÍrE u dit.
maar als een geneïale repetitie. Veel succes !ll

nieuws uit de bestuurskamer

Een kort verslag is een schoÈ in de roos, zeker Í{eEen en
aankomend weekend het geschreven woord aan u I I

de redaklie

hierbiJ ls vanaf

^-,
-,

PONSORS GEZOCHT >>>>> zoals betoofal vermelden wij bij deze de sponsors die
een aanEal teams van Erainj-ngspakken hebben voorzien.§

LENS 81 en C1 lopen er weer keurig bij dankzij :

GLAZENWASSERIJ C.J. LEDER ,

oof orràirrg"n'wij nièute shirts voor LENS E}l van :

. AUTORIJSCHOOL PHILIPPO

Ook LENS zaterdag t heeft ;ieuwe Erainingspakken. De. ondersEaande
garant vo.or dit. t.eam : -.

SIAC (c@putër- en softru-arebedrtj f)

combinat.ie stonden

Helaas nog geen sponsor gevonden voor de trainingspakken voor LENS 2 en ook voor À1zijn er nog besÈ weI waE wensen over. DaarnaasE heefE Í,ENS nog genoeg ruimte voor heÈ
plaatsen van reclameborden langs weld 1 en,/of adverÈenties in de LENÈrevue. InEeresse ?
Neem dan kontakt. op met het bestuur.

en

S H S (verhuur van vakanÈÍesonÍngen)

DE SPONSORS IíORDEN BEDÀNXT NàIIENS DE VERENIGING EN DE EIJETÀLLEN

-2- ua ret$nwug



v ERZOEKGEMEENIErrrrrvarldegemeentekregenwijenkeléverzoekenbinnen:

zet na elke IaaEsEe Eraining a1le doetEjes op de Erainingsstrook ' zodat de velden
ïEËg'.iij""'".I-t éÉ 

-o"a.rrtó"ó.1)

» Gebruik voorlopig zoveel mogelijk de ErainingssErook- om Ee Erainen' Door de

àil;a; rigt. dè 6o"é"Íààs Èis rós.en de.srasfio]Ien vliese.n er. zo.uiE' vooral de

doelgebieden *o.t""-ËIíàË""- Érài"i"g"n (óus àaar geen kée'perstraining) zoveel
mogelijk worden ontzien -

3) Leg losee graspotlen direkE weer op zijn plaaEs te{gg er} trap heE even aan'

4) Spelende j eugal wordE verzocht dit op de tràiningssÈrook t'e doen'

!,lanneer iedereen zich zoveel mogelijk aan bovenstaande werzoeken gaaE houden helpen wij
JiË.àí *àè óm o"r. vetden Èe i!?.ét.-Dit. 

komt.Iater in het seizoen. weer van pas'

HeE besEuur heefE bovendien besloten'om veld I zoveel mogelijk Ee sParen. wanneer heE !

il;"ïiíi-r; "oiài s"u."ik-ö"*ààr.i 
' 

"u" veld 2 en, veld 3. StecÉts IENS 1, 2 en 3 (van de
'rËiààiíÏa"iilióI -à rËàèa" À1 en B1 zijn de waste bespefers van veld 1'

ookzijnwijinbesprekingmeEdeGemeenteomvoordemaandag-enwrijdagEraining
àéËr"iÉ s" óaan matèn "à"-ióC 

veld van Groen wit, waE dan leeg-sgaat i'v.m. de overgang
íà" óióe" wÍu naar teu [à*pÍà* vàn spoorwilt<. Gaar. díE tukken dan wordE ook veld 3

Ë!f,ria;;e mi"Oei-óeUr"1iË Ë"-topËíiji óo:. íat minder snel afgekeurd. Meer nieuws volsÈ'

ENs - 9ToLWJK >>>>> Ieuk was heE om te zien daE veeL LENsers de weg naar

Poeldijkhaddengevonden.Evengezellig-bijPratenenEochookwel.benieuwdnaarde
verrichrinqen van LENS ï. ó" O I O ,itófagÍ-iras voor LENS misschien iets 'Ee weinig

";i,;ï;;;iË;;1í;." 
à; Eweede herfE maar écht duidelijk ï,erd de krachE van LBN5 1

;ï.Ë- i"-à;;; -wàosurii a. wie weer komen we er a.s. zondag wer achrer als LENS om

o uur Ehuis speelE tegen sEolwijk.
óXË"é"-lrp-Ë"éi 

-.,eet síppoiieis.-Xom gerust wat.eerder want IJENS 2 sPeelt om 10'30
iiiiÏJ' téö""-v"r". g"-,oiàà àóoi ""t vóorwedstrijd van LENS D2 tegen sEolwijk D1'

.+

L
gezí
no9
r,4.0
Wer
uur

I(brEom : a.e. zondag een dagje LEN
een mooie loterij oP touw gezet- D

ZONDAG.

HET BESTT'UR

Se
eL

n neem de knip maar mee uanE Cees l,uL heeft weer'
àeen to"turi nög steeds , 1,00 per sEuk. TOT . -

I

f,,innengeulogen herichten I

F U S t E S ,>r>, in de afgelopen maanden zijn er eeer .een.aantal 
verenigingen gefuseerd

t.w. !

- SVGIVGEB met SVPTT is gelrorden PEC:DEN HÀÀG en zij spelen op het' complex wan VIOS
_ éèó Ë"-ríóó ipeelr onàer de naam csc/EsDo op heE oude complex van GCS-

- nË 
-rr,elaipó, 

S' en ESCO wordt RFC'95- en speler op hèE complex van DE FLÀMINGg'S

.- i- |

^ 
EHOORD-en GEZTEN j'r» her 3e zondag had er opeens èàii nleuwe leider bij. Er

Ll io"i qezeqd worden hij k$,eet.e zich goed van zijn Eaak. zat-als_een Koning in dF
Y H;:o;;-ài-r iéilÏ"ii-É" pièit"t mec de waterzaÉ' a's zaEerdas denk hij ongemerkE

zijn gebóorEedag re vieren .... wij dachten van nieE I I t! i

Op de vraag van iI.H. of h.ij de redakEie- kon assisEeren' zei'len wij geen nee' ÀIleèn
ià"i'r,i: -Iil 

' 
rËi 

- àut Èij àiree" maar alles kon ,'schoonmakenu hadden wij zo onze

Ëil"iliíg;: Àiie goeae- nèdoel insen Een spijE ...-. bedankt voor heE aanbod. 
.

'da LE\\SREVUE -3-



atlrepak
voor kopiegemak

Wsuée*

FoÍokopieseru'ffi
/

a

formoot A5 tot ,A2
snclle u erw erkingstij d.

uergaren, uouwen, nieten
lage prijzen!

Kerketuinenweg 6
Tel. (O7O1359o7í 6

2544 CW Den Haag
Fax (o70)3295í 68

advencnde 'BAR NIEUWS
kontaktpersoon:

À. KroI, tel. (070) 364 t7 25

BARROOSTER
zaterdag 16 septeÍnber

{

openen

09.00
1r..00
' s -middags

sLuiE.en

openen

11.00
13.00

16.00

sluiEen

Hr. LenEing

Ellen Muns en Inge
,Jac . Taal.

,ran en Henk-

Henk

BARROOSTER
zondag 17 sepEember

Pet.er en TinuB

E1 en Bianca van Fessem
Rein Heidel, Achmed

Coby Siliakus en cerrie de .Tong
Marcel Keug en Rina BruysEens

BI'ISPRTNGERS GEVRAÀGD I II
') ))

f,,innengeulogen herichten II

B E S T U U R S L.E D E N, D E U G EN Z E-zzzz

À.IJS BESTSI'RSLEDEN

(vrat je ook doet. het. is nooiE goed)

- vriendelijk en aaidig zijn worden ze waEjes genoemd
keihard en zakelijk zijn het.en ze bobo,s
- hard werken wordt het niet opgemerkt
- vreinig uiEvoeren zíjn ze sraardeloos

- jong zÍjn wet.en ze niks en hebben geen ervaring
- oud zijn wet.en ze heE alEijd bet.er

- met iedereen praten zijn heÈ kletsmajoors
- niet. prat.en zí1n ze verward en lopen naast hun schoenen

- zich met een bepaalde groep bemoeien doen ze aan wiEEe boorden criminalit.eit.
- aan iedereen belangst.elling tonen zijn het. slijmers

..- aan niemand belangstelling Eonen zí)n ze ongeinEeresseerd
- hun ogen de kost geven zijn ze aan heE infilt.reren - ,

- waE door de vingers zien zijn ze stekeblind
- leden in het werk erillen beErekken zijn àe te lui om het zelf Ee doen

- diE niet doen zijn heE baantjesjagers en bang voor concurrentie .,. 'KORTol,l, een bestuursLid moeE zo wijs zijn als salomon, geduldig als .Iob. zo sluw als
een vos, zo moedig aIs een leeuw, zo dikhuidig als een olifant, zo buigzaam a1s een,
rieeje, zo krachEig als een eik en zo gevoelig als een kruidje-roer-me-niet.
Bovendien moet. hij ook nog kunnen praÈen a1s Brugman, zwijgen aIs heE graf en werken
als een paard I !

(bron : D. Z. S. clubblad)

-4-'detÈusnevue'



S(BIí@ Voor telefoon nummers: zi6 de co oo oao. 1

Senioren t_B--
'',i

UITSLAGEN
HMSH 4
INDOOR SP.1
WESTI,ÀNDTÀ 6

I,ENS 3
LENS 1
I,ENS 2

3
I
6

7
0

(le Íonde beker)

WEDSTRIJDPROGRAÍVIMA
l!*rr-ssedatum tiid thuis uit

dinB .19 .0 9

naan.2 5 ,09

vrlJ .2 9.0 9

20.30
21,15
22 .00
27.25
19.00
20 .40

I,ENS 1
I,ENS 3
I,ENS 2
BOMBERS 3
sEv7'
GARRIJND 1

. 932 /F3
97r/R3a
951/R1a
951/R1À'97rlR3À
932 /38

Oranj eplein
oranj eplein
Oranj eplein
Í,oosduínen
KasEelenring
De Blinkerd '

L. Mahdouaoui".
H. Hartgring
!. Mahdouaoui
S,T. La Haye
B-Scheidsr.
E .,r. v. Maanen

- HPSV
- HPSV
- HMSH
- I,ENS
- I,ENS
- I,ENS

1
3
2t
2
3
1

LIGGING
als bekend

OPSTELLINGEN
I,ENS 1

IJENS 2

lÈus :

VAN DE SPORTHALLEN

O. v. Laar, C. Bo1man, E. Warmenhoven, ,f,. Buytelaer, T. Spa, H. Kooyenga en
t't. zaafber! '-'tr
,J. llassermàn, A." Kul4)ers, S.H. de Nennie, E. Miggelbrink, R. Houwaard, eh
E. Tromelen
G. v.d. Kley, F. Schuurman, O. Huis, A. Schijf, P. Schulten, w. Kouwenhoven
en H. Hoppenbrouwers

Seirioren ZArÉR
(',;

UITSLAGEN
Í,ENS 1
IJENS 1

- DVC 1
- I'títo '72

4
2

WEDSTRIJDPROGRAMMA
scheldrechtardatum tlld . thuis ult

za. 15.09
wogn.20.09
zat. 23 .09

?íe LENSREVIIE' ''5 '

veld

14.00 wrK 1
18.30 GDÀ 1
14 .30 RÀVÀ r.

- I,BNS 1
- IJENS 1
- LENS 1

.LIGGING VAN DE TERREIN.EN,
wtk : zuiderpark, 2e gedeelEe, tel . 3887428
GDÀ r Madestein, Loosduinen tel. 3978759

1030/006 J.L. Z. verhoek
1003/006 F. Kessels
1029/006 F. v.d. KaaY

tel. r (010) s213980AFSCHRIJVEN Fred Lancel
f

r-1

trrd



Í(d,
&., Senio N ZONDAG

UITSLAGEN ,dvcrEt tia

IENS 1- ... soA 1
IJENS w. n. s.
I,ENS 1
Í,ENS 2
SCHIPIJUIDEN 2
LENS 4
Í,ENS 5
wP3
BOHEMEN 3 .
SPOORWI.'K 4
VREDENBI'RCH 10

2 2

VERBT'RCH 1
vcs 1
I,ENS 3
DE STER 3
VREDENBURCH 5
],ENS 6
Í,ENS 7
I,ENS 8
LENS 9

0
3
1
1
1

WP
5
3
3

-0
-1
-1
_2

- L1
N.O.G._')
-4

WEDSTRIJDPROGRAMMA
veld

YonderVelde
tVeentje #**r**

\íER}flXZERS

Zinkwerf 27
2544 EC Den Haag
Tel.: 070-3663134
Fax: 070-3675i9i

Zoetemeer
r l ' Iel..'079'6l02jj

tild thuis teÍdatum

zond. 17.09

zond. 241 .09

I,ENS 1
ÍJENS 2
VREDENBI'RCH 3
I,ENS 4
Í.ENS 5
TRIOI4PH 2
GDS 5
BTC 5
HBS 13
FOREHOI,TE 1
HMSH 2
I,ENS 3
HBS 6
DSO 9
],ENS 6
],ENS 7
]JENS 8
I,ENS 9

to09 /s2
Lr02 /62
3oso/s4
3105/s6
3].o0 /s6

,3L46 /56

tel .

teI.
t.e1.
EeI.
EeI.
Ee1.
EEI.

. verbeek

. Lens .

.F. SmitB

14.00
10.30
12.30
11.00
11 .00
11 .00
11.00
10.00
12 .00
14.00
10.30
11 .00
12.00
14.00
13.00
11.00
13.00
11 .00

STOI,WIJK 1 -',
VEI,O 2
IENS 3
HW4
DEI,FT 6
IJENS 6 - _
I,ENS 7
LJENS 8
I.ENS 9
IJENS 1
I,ENS 2
VEI,O 5
],BNS 4
IJENS 5
BIÀI'W ZWÀRT 6
BI,AI'W ZWÀRT 7
DUINDORP SV 5
GDÀ 9

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

l-!
1C
3W
2N
1N
9

I
IrJ
1p
3J
2n
1n
9n
7n
2n
8n

1
1

3
2

4 442 / 627
44L5/622
449r/64
LO08 /s2
L70L/62
3059 /s4
3707 /56
310.0 /5 6
3:-47 /s6
4444/62
4419 /62
4495/64

.N.

.N. "

Henneveld
Vreeswijk
wÍegman

TRATNTNGEN NLET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 2O.45 uur

OPSTELLINGEN
worden door de t.rainers bekend gemaakE
a!.s bekend

I,ENS 4 . de GrooE

EIJ ALGEHELE AFKEURING
14 . OO RKSW!' 1 '.- \ - tz.oo RrGvM i

SCHADUWPROGRAMMA
- ÍJENS 1 i
- IENS 2 -.

03 33
25 2L

I
9

lm
lm

1t
4t

I.ENS
I,ENS

AFSCHRIJVEN
IJENS
IJENS
b.g.
TENS
Í,ENS
IENS

kostaktparaoon senl.oren zöldag ! wí.ro RouJrenhov€n - T61. t lOTOl 39]. 24 74
iootàktpe.eoon wsd6trLjddag : Eort vieEltrg - 161. (070) 391 37 49

5
6

g.
,l

I
9

;
w
R
À
G

P

Heij nen
Wasgerman
zupell i
Duivestel.n
Gungör
Lensink

(070) 32s
(070) 346
(079) s1
(070) 323
(0189i)
(070) 390
(o7o) 360

15 50
10 88
20 56
68 61 , .
17943

-6-'deuusatwe'



LIGGING VAN DE TERREINEN
Vredenburch
Triomph
GDS
BTC
HBS

LENS 2 en 3

I,ENS 9 - VREDENBERCS (3-5}

'.ruliaLaantje .' Rij swijk
zuiderpark 2e gedeelEe
ErasmuËweg ( Schildersgaarde )

A. KorÈekaasplanEgoen
. DaaI en Bergselaan

88
29
13
08

22
74
32
40

":

Eel
EeL
EEI
Eel
tel

(070)
(070)
(070)
(070)
(o7o)

39s
38S
321
397
358

LENS TOPSCOORDERS' TROFEE seizoen 1995/1 996

ook diE jaar rrordt er weer gestreden om bovengenoemde Erofee' wij verzoeken de HH

ààii"o"iaÉi"-"ràinàeri j *. ;; à;-A;i;n"ienmakeró. te vermelden op de achgerzijde van heE,

;;à;Ë;itài;.óiier. wi: rekenen op uw medewerkins'
Bij voorbaat dank.

'VERSLAGEN

Direkt,naderusckv,amikbijvcsaan,waarlJENs2eenl.lruststandverde.liEde..'
Í,egterli1k verdedigde, ,à"i-íCS-rr"- voorÈdurend àan'heÉ aanvallen. Meg een enkefe
uiEvat pÍobeerde Í.ENs vcé- ie ,ràrrassen, maar vraÈ vlak voor rust wel gelukt was(gelijk-
maker dóor Brian Linger) leverde nu geen succes op'
De druk van vcs nam Eoe. en hoevrel LÉNS zeer geco-ncentreerd speelqe, hard werkEe en

stuó-""raàaigde kon vcs .àË àó" Èópuat opnieui de teiding nemen. vcs gins door, en

iààËt"-"à-ààí dieptepass over rechts ook nog een derde doeLpunE' - - --
Teruglopend naar r,Eió-;m nàó-À"" sÈuk van_ r,ENs 3 uege-n schipluiden mee te pikken

bedachc ik me dat. ir"t tréËà"-à"-'ÉómenOe weken aIleeí maar sterker kan worden' Er

onEbreken nog enkete "p"iài" 
rond IrENS ! el 2, en als iedereen waE meer geEraind heeft.,

en beide Eeams compleet "i:À, à".' *o"c hec lukken om punten,te gaan pakken' De inzet
ià"-ói,-""-à"Ë ls tocn een-eersÈe vereiste. Veel succes in de zware poule.

I,ENS3werrasEeEoChwel,vJantaangevuld.metÀ-juniorenenzelfseenÈUeedejaarsB-
speler (prima gespeeld ni"óàià"l rËià gelijkgespéeld Èegen schipluiden 2. Een sErafschop

zorgde diep in de rweede iJïit-íÀài-aÉ 
-óeiiSxmàr..r van-schipluiden. ook voor diE t,eam

dà].lr ítei er versterkinq ÈóÀi =oara de éefeÉtie helemaal kompleet is. Nog een paar

ïEËËi ïilp'ài,;;;;;;-;; É; krijsE LENS.3 ook een eisen sezicht' succes !

De getegenheiA. ".iï"ióËí-èn 
àË-léugOlge grenórecÉEer bedankt. voor ju,1ie hulp'

FRED GRENS

NadeslechEeweqgtrij.lvanvorigeweekEegenÍ,ENs9(9-lverloren)begonnenwijmet,
voLle moed. De Í.redsr.rijd [Ëgé"-àË 

-r"ié". oé re helfr ieek prachtig.Ee beginnen, mooi

vreer, prachrig velal en .""-ËàËaó-"fèéi.'u""t helaas zaE'È Éen beetje tegen kvra spel van

ö"rË' .ïja..
HetwerdsnelalO-4voordeÈegenpaÍEij'Maare'ijlieEenonzemoednietzakken'

"., 
orrË- ir,.ài -wèrd beloonà *óÉ-a-*oóió dàelpuiten. oongens bedankt voor de inzeE en a's

--"r-;;a"len siè weer volledig er tegen aan t ! 
t

AufEUR onbekend (s.w'p. even naam vermelden' anders wordÈ er'nieE meer geplaatst -

- de redaktie)

Na de goede wealsErijal van vorige wek Eegen heE ge van LENS' ging het dits keer ieEs'l

3àË3i[; heE af en Eoe goede sper moesren we. in de 1e herfr er aan geroven (1-s).
De 2e helf! *"" n"i-iéei-àis ,anoua",. ondanks daE we mets 10 man verder moesten

(HÀNsiIE z,N r,rEs aaaaaah;hi;-; rii. eao, klasse gekeepE,- op het derde tegengoal na) ' Nog

j";'-il"; ËcsRiJr riiaig"àï"ui j 
'íÀur,-, -loaar ,e_ios wàc kunnen reselen. volsende

,,éastrijó gaan we et ,r""t-'oótl is hàt niet jongens

t

'de LENSREVUE' 7



JrrlÍ@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en

Hootauia A/B/C ieugd: Paul van den steen, chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01 .

HooÍdleideÍ D-ieugd: Edwin Kuik
telefoon 367.73'00

xooiàteidër 'E-leugd:

HooÍdleidor ' F-jeugd:

Ruud'Vereecken
tetsfoon 391 .04.89
Haríy ter Lindon
telefoon 361 .61 .43 .

de avond voor d€ wedstrijd, tussen 18.00 en 19.00 uur, bij de desbetÍeÍ'

fsnde hoofdlEideÍ. ln uiterste nood nog op ds dag van de wedstrijd op LENS, telaÍoon 366'13.14

(zaterdags vanaf 8.oo uur en doordeweeks t 30 min|uten, en niet

AÍbcllen tÍaininoen: a 45 minuten voor aanvang van do tÍaining'

Vraqen/oroblemen : bel in eerste instantie de hoofdleider opl

eerder, v oor verzameltiid)

alleen op LENS, teleÍoon 366.1 3.14

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D:E en F JEUGD

uit/thuis K LENSdftdl datum aanvano leoens

ÀI
B1
B2
c1
c2
c3
c4
D-1
D2

À,à
D4
D5
E1
E2
E3
E4
E5
F1
F2
F3

15
t6
16
16
16
16

lb
16
17
16
L6
L6
L6
16
16
t6
16
Ib
15
16
15

I
3
S

s
s
s
s
§
s
s
s

ept
ept
epE
ept
epE
epE
ept
epÈ
epE
epE
ept
epE
epE
epE
epE
epE
ept
ept
epE
epE
ept
epE

14.30
13.00
L2 .00
l- -L . rf
09.30
!2.00
14.30
,11.00
12.30
72 .r5
14.30
12.00
10.00
10.00
12.00
L0.00
11.15
11.00
09.30
09 .30
11 .15
10.00

uiE
" 
uit
uit
uit,

Ehuls
thuis
Ehuis
thuis
Èhuis
Èhuis
uiE
uiE
uit
uiE
uit
uit

. Ehuis
'uiÈ
Ehuis
thuis
thuis
uit

13.00
11.30
11.00
09 .30
08 .45
11.15
13 .45
10.00
11.30
11.30
13 .30
11.00
09.00
09.00
11.00
09.00
10 .45
10,00
09.0.0
09.00
10 .45
09.00

(auEo)
(auEo)
(auEo)
(auto)

(auEo)

DWO A1
vuc B1
HTSV B1
DWO C1
vuc c2
vredenburch C5
HBS C4 '. :
ÀDO DI
Die Haghe D1
STOI,ICIJK D1 .
Scheveningen Ml
TÀC' 90 D1
Rij swijk D2 .
HBS E1
Oranje Blauw E1
IaakkwarEier E3
HBS E4
Laakkvrartier E6
BMT Fl
GDS F1
Scheveningen F3
Gravenzande sv F5

sp.park WesE\z' meer
. 't Kleine Iroo . .

. . Erasmusweg
sp.park wes!\z'meer

v3
v3
v1
!T,
v1

if)

v2
v2
sp

. HouErustweg .

. À. Dekenlaan
sp.park Pr.Irene

Daal en Bergselaan
. GunEersteinweg
,f,. v. BeerssEraaÈv2..'.
.r. v. BeersstraaE

Gem. .park

s
s
s
s
s
s
s

s

*i é zíe voor meer informatie bij : de voorwedsErijd' sPeler van de week en de loEerij!

B
IJZONDERHEDEN,

aanwezig van de jeugdkommissie oP zaEerdag 16

- E.Kuik, J. Muns

- lees ondersE.aande kopy eens ÀÀ§DÀCHTIG door I ll

IS DE KONIE IBUTIE ÀJ, GEREGEID ? ... ' NEE? SNE1. dOEN

- vragen ???? ... '. bel naar de hoofleider

opsEelling eLftallen als vorige week bekend me! uit'zondering van

september:

en 'f,. Taal ,

hoor ! I

O LENS C3
O ],ENS C2
O Í,ENS D3

- 8 - 'de rctusnevue'

zonder
zonder
zonder

G. supit (geschorsE wegens NrET opkomen)
O. eIàemir (geschorsE wegens NIET.opkomen)
Omur en onur Gokgul (bedankE als lid)
ó':il*;; í i. xààoÍ"i iseschorsu wegens NrEr opkomen)

( auto)
(auto)
( auto)
(auto)
( auEo)
(auto)

(auEo)



: i o r,ENs D4 zond.er g. gians (geEchorst vJegens,, NIET op]<omen)

' O LENS D5 zonder " ' K' Autar. ióeschorst wegens NIET opkomen)

o rrENs E5, ffiË; - r,i. aràiàt ióÀsctrorst !,egens NIET opkomen)

;l PSTELLTNGEN van F3 en F4 kunnen de komende weken nog weI wat t'ijzigen i'v'
ÍI;"ï;Ï;;;;";;;-r,iàr*" "p"r"tjes' 

Kijk dus steeds soed in welk E'eam je
Y ö;";;;ïà."ó;;; ,ààt ,ii., de teams alsvorgE samengesteld :

IJENS E3 : v.Dagli,K-Lefebre,L'SEraub'a'tnof''*utt'sun'D'Í{iIIe :1,Ï:Io"'Y'lfiIii"iirjr'ió;Ë-;;'-à;ffiïi;;;:----:' ï:*: _l:."'"Y
LENS R4 : .N.Bakker,D.Heeneman,C'Í'ira,A'Lailargosain'O'ore'lein' v'RamauEar'

m.
staat.

lf ,Ef OPKOMERS >>>>> helaas toch ook nu weeÍ een aanEal sperers die 
-zomaar ' '

11 libiiÍÈil:{ài:::ï:í "m:::;:::":'!::;.i:à:à""*'} 3:5 flàl.iil"ài"t; ï3*"" *u'
au no"iàitiààiJ irle boven wedsErij dpro-gramna) .: '
"""i::*."t-=::"'-" d.ïlddi;;'riÏ'ieu',' Ë'sËns' o'Dïmaï' r'Kamouni'. G'supit

G. ' 4ELERS ZOEK ?l? >>>>> een aantal spelers is na de vakantie nleE Eer'uggekeerl 1p
l i"-ía-. 

'i."iËbben 
zi j nie. bealankE i:.s rio en ,óopÈ ee_ fontr-Í_butie -p] ichE gevroon

2 àil;: ;;à.ï6àI'^ur" je werlichE niet meei wirÈ vàeuuarlen. we vrasen de onder-

., sEaande spelers (ouoet"i--Àm',-s.m' k-ontakr "p..té "àÀtt' 
meE Paul v'd'steen (3970154):

A I AAGiE JEUGDSELEKTIE ,rrr> IJourinho Bukman en Cívard Sprockel van LENS c1 '

t[ :É:H.StÍgr:Ë it:tË:Ë ff"::Ëi:à9.]"ï"uf;,Ë'Ëï"Ë.jEËgE::]:*à::i"i;.à3 lii'",
de r,rzerwerf. veei sucèes.

a a atLP NODIG ,r>>> de jeugdkommissie kan Èet. echt niet a1leen' Er komE heer wat

tl Íír lÍl:i ï.Ë'i:,:;3ii,à'::;:,íl:ï;'i:.ï"::.'ïti'.+:Ë!!:ï!il;Ë; :ï"i"":;:'
naaÍ hun eigen zoon f""nà" 

-g.ààn-kiifón, 
omaaË er anders-niàmand -op.LENS is om de zaken

;;-;"Gï";. -+à gèt roclr èigË"iijr.-w" zoeken voor onze jeugdafdeling -enEhousiast.e
rnlensen ( senioren, oudetsli:íii"ióià" ór àttaett berangetel le;den voor de vorgende

werkzaamheden :
- heE fluiten van j eugdwedsErij den op de- zaEerdag

- het (mede) begeleióen-van een j eugdelfEal'/zevenEal
_ heE uirvoer"r, ,ur, "r"ïiià;*ÈÉ;" op de zaterdalmoigen of .de zaterdagxniddag op IJSNS

. :=i"Ë'Ïm;;"E;;";;-;;-í"-,àë""àus*iddagktu6 enTor de 'rasere c- enlor D-jeusd

xditom , er is genoeg te doen- Interesse ? Neem dan even konEakt op met een van de

hoofdleiders. of kom een6 I;il ö-ilà;ààga.rona op ÍJENS. Een verzoek aan alre leiders om

zerf ouders Ee'vragen ;";-i;ËÉ 'Ër.'àtget'-l"t' 
de trree en limonade (naguurrijk oo1( voor

de tegensEander) bij de Ehuiswedstrij den ' -. '. 
" 

'

:,,
tNFOTHllts >>>>> afgelopen zaÈerdag werd er weer heel ;at. afgebeld naar LENS. Gaat heE

voetUailen door ??? Échtïr wie na 8-.30 uur de 'I'V had aangezet en eifgesEemd had op

iËffiïiË" f ilià.i'àrl -ttàà-m"""" zien via Eeletext pagina 603 dat er niegs was

afoekeurd. onnodis "" 
,óiaË-".--J.-uèiret en wij hebÈeí echE weL iets beters te doen dan

ËËËàil-àà'téï;i;;í i; beanuwoorden' craag een ieders medewer\1"g' -:
Inforhuis.is Eoch de moeiEe waard om 

".""-óóèà 
te bekijkeí. -Hee1 

veel informatie
over voeÈba1 maar ook ."àè.Ë-"pàitè" i" ut op te vinden. Gebruik dit kanaal danook

regelmaE ig.

aanvrrlllng re.lakti€ : heE blijft' Ereurig, maar veel spelers (en ouders) lezen Slecht de

r,ENsrevue, wanr wij ,.r, 
-à"-iEóàr.tiè-f,èÈÉé" uitvoÀiig àandacht besEeed aan deze service

van infoÈhuis 7"porr - s igmààI: 
-;;;;; ààÉ ."" de r,ENS:rewue zo slechÈ 1eest. ! ! I

!-ENsl-sToLwtJKl,VooRwEDsTRtJD,iPELERvANDEWEEKENLoTER|J,,,,,
I - I"-i ui, ;;;;;;"J *e *"e, door meE de voorwedsrrijd bij de rhuiswedsrrij deny #i ïiis"i.-àlï.-ióIaàà *àó-lBus-pz de spiis afbijteí.. resensEander is stolwijk
Dr. Naruurlijk leveren ilïifË ;Ë a; spóier_"ai de week-en houdèn twee van jullie heE

;;à;il;à-;;j -rijaàr," aÉ.*Èà"ui:a r,,EN's - sror,wr,rK. ook de roterij is weer in'vertrouw-
de handen van cees r,ut. 

-oài zat óus zeker weer prima verzorgd zijn' De loten kosEen nog

sEeeds FI. 1,- per sEuk ;;'zir; ook op-de-zateràaq aI ce koóp' Dè Erekking is in de

rusÈ van d.e wedsErijd. o"--,riiórug vai de loterij [omt natuuriijk ook_in de volgende

LENSrevue Ee sEaan. W" "èrr"à[tàí 
rràér vee:. jeuód-spelers met, hun ouders op TJENS. ToL

zondag.

I
É

lde LENSREVUE'



^ 
ROTE KLUBAKTTE >>>>> ook dit jaar doets LENS weer mee aan de GROTE KLIrB ÀKTIE.

I L."io seizoen lukEe het net. niet om alle looo loten Ee verkopen.. Toch hielden we
Y ;;"àr;IË-i-ïoööl:ï.i àan o""e aktie. Een mooi resultaat wat wè dit jaar v'lIIen
overtreffen door alle fOOó'iàeÀn te verkopen. OpbrengsÈ dan { 4000,-'voorverkoop'-'*--i;;;i-";iijsÈ"" zi: n- t.E-véir.iij g.n oi rENs-.bij jack. v..d. Heijden of bij iemand '
,a, ae-Jàugà[óíi,i=s i. . íràtr]"ri iJ ii- rÍí1 

"r* 
root de Éeste verkopers weer. mooie prijzen t'e

;fi";; É:;;-Fi. iso,_ or-n.-ii,. of-Fl . so,- of Fr."2s,-. NaÈuurlijk kopen de lENsers
alleen van de tENssperer" . 

-i""àà"pèi"rB die }oten wiLlen gaan verkopen kunnen zich a.s.
zaterdag en/of zondag melden op LENS. ;

,f TEKENBOEG >>>>> helaas ziEten in aanEal sperers in de lappenmand' E'eriÈ Duran

,, ;-;;"* ;;;-;." riesbressure. Àkir sen;an 91 heerr behoorlijk last van zi1n
A ,Ïö.'ïràà-srïiàr."à- "à"-ès 

Ààerr *ar hechEingen in zijn voet, samir Haddouch van

D5 en suresh sewcharan ,u.r-Fs h"bb"r, beide hun arà gebroken,- Robbie sEaaa van D5 heeft
éó"-io"gó"isreking. voor ;1ré iperers geldt treven" .nier voeÈbaIlen. DaE is-hee}
;;;";i;à;à, irÍri.e. vr"ài ,aÉià rànt"rreer veel bererschap en laren we hopen dat
j"rrie 

"""r ,eei krln.ten speren.
DE .ÍEUGDKOI4MÍSSIE

È, E KOMPETITIE >rr» is begonnen en de slari viel nleE Eegen. Slechts À1 sEelde

ll ,"t",rr, Duideliik is het. alaE er nog geen TEÀIU st.aae. Dewjo had diE wel en knokEe
!Z. iEàÏËlipíÏiËEià'fi". zijn alren voor een soed resurt.aar. óat moet À1 ook saan doen

en dan komen de resulcatàn-#"ràii. lrllÀ-gi-a"Ëa het knap tegen scheveningen en 92,c1 :'

éi óz'-ttàààé" wàc weinig iegensrand en profitseerden daar knap van. C3 won ook en C4

verloor kansloos ,a, ".n-iÉ-iÉàrk 
BMT.'DiE kan nog in deze. voorrondewedsErij den. DI was

rràèi t" sEerk voor OWO en pZ speelde een sterke Írédstrijd bij Gravenzande - D3 miste te

";;i ià";;; en Ouick profigeexàe. D4 verloor van De Ster D1 en D5 speelde 6 -- "6 tegen
eón inxompteet toosduinen.irat zelfs nog spelers leende van D5l
gií àÈ r.'."" de F-Eeams vleiàn-vooral óe lrote overwinningen op van 82,E3,E4,Fl;€n F2' '

íi'r'rià p"àr,- 
"àne-vÈr.,ó 

rwaÀ rrèiaas nieE op door een misverÀtand' , '

Nu over naar de verslagen. oP iniEiatief van de redaktie wordt er weketijks br-j'alle
ïàuà=-à." iór,mrrier in-frËi vàtjà;ezet met daarop ruimEe voor een beknopt weedBErijd-

"óisÍaól- BE"-àóèà- i"i ctar ief wÉt. iaar wij hopen wekelijks vele korEe versfagen opleverE",:.'
van aIIe teams.
Een verzoek aan ale leiders om deze verslagen in de redaktiebus te doen naasE de

fràientolrec. poe de ,erslàgen hier zo snel mogelijk in' HeE liefs; z's.'m' na dé

;;fi;;ija-;;.i-"rtàrrijÈ à! zor_rdag.voor 15.00-uur. Komnentaar op de scheids:9:h.!?:,.S
àiË"Ji"ÉnU", of andere- zakén die wij niet willen lezen worden door de redaktie uÍE heE

iói"rug gehaard. :

u it en veÍslagen
l..

UITSLAGEN
zaÈerdes 9 seDtgEbgr t)

I,ENS À].
LENS 81
LENS 82
LBNS C1
VREDENB C3
RAS C1
BMT C2
DOW D1
GRÀVENZ. DI
LENS D3

= DEV.Io À1
. SCHEVENINGEN 81
- DIE I{ÀGHE 82
- wc cl
- LENS C2
- LENS C3
- I,ENS C4
- I,ENS D1

t,
2-1
4-2
9-1't:r .

3-10
2-4

10-0
4-9
4-4
2-3
'r -E

6-9
q- o
1- I
4-5

0-14
3-18

0-6

.I

een koÍt v8lslog -. een s-chot in de roos

LENS
LENS
LENS
I,ENS
LENS E3
LÀI«{À E4
LENS E5
RVC F1
VIOS F2 .
DUÍNDORP F1
I,ENS F4

- LENS E4
- TONEGIDO
- LENS Fl
- LBNS F2
- IJENS F3

r. de pechvogels, want Vel,o waÉ helaaE
ttvergeten' ? dats ze bij LENS moesten vaeL-

. ballen ! t (zíe verBlag) .

op verzoek van Plet van GiIe toch nog even
eàn uitslag van maandag 4 tePÈembdr j-1. :

LENS 82 - órr gaegp 82 : 6-6. Een gesPrek
net Piet leeide daE diE een wereldpartij wae
en heE had à11e inE en oulE waÈ een tsrainer
zich maar kan h,angen. Piet naemdo zijn team
echte 'knokkers", die er voor gaan. Gezien
de uitglag van de Ie comPetitievredst rlj d had
hlj volkomen gelijk.

D4
D5
E1
E2

LENS D2
QUÍCK D5
DE STER D1
Í,OOSbUINEN DI . ",
JÀC El
CROMWIET E2 ; .

SCHEVENINGEN M2

- VELO F5

- 7O - ue unsntvue'

de rèdakÈie



Ltsrs 81

,]
..,,VERSLAGEN

- SGwErÍINGEIÍ 81 ',(r-2)

't'óN , É-GRAVBNDIJK

.i.
Àfgèlopen zatserdag Epeeldè 81 zijn 4e l{ed-
.líiia'i" 8 daqenl op z e.pt. werd in een
ooedÉ wedeEriià Rijneburgee BoyÉ mets 1-4
ià""i.g"" - of + "épc. 'À-middage 2 uur lang
oetraiíd en aàneluitend een mindere
íedetrtid Legen vr€denburch (1-1) - 6 EePE' '
iirJi" tÉg.t Ícs. aàe geen schi'jn van kans
ir.à fs-aÍ - donderdag 7 sepE" nog een keer- '
t'ie Èrainen en iedereed leek kfaar voor heE

eÉhEe werk, de coniPet.itie dusl
'i' -.: , .' :

van schevinqen waE bekend daE er veel

"i""rÀ 
.pefÉr" waren bijgekonen, waaronder '

""n o"at'rat Fc Den Haag .... IJENS waE du6 .

oà*.àià"tttr*a. s. begon Éet 1e kwarcier stse-
ít<, rn"c zeer veel béweging zondèr- ba1 en een
hode balEnelheid. UiE een corner l(wamen zrJ
à"iÀ"f. ."t 1-o voor. LENS Í',aE nie! aangeela-

""" a""" deze teqenEróffer en creèerden ook
ËÀ" i.nt"f kaneei, zodat de gelijkmaker niet
land oD zich 1làt wachten. Toch kwam S' 7 ,'

mini.roàr ruet gemakkelijk oP voorEprong,
niàat "en onràEel wrije echop (l!) er in een
keer inqinq (1-2) . Binnen 1 minuut trok LENS

à" Àti"É wéer qelíik, zodat -we net 2-2 gin-
!àr, à"t.".. - 

-. ,r.,, :: _,_ ,,
De donderspeech van de leider van s' wag in
àe r,gNs-ffàeatamer te horen en tnoÈiveerde
LENS direkt on nieE te verglaPPen en 2 min'
na nuBt kwamen wij oP een 3-2 voorBProng ' s'
piobeerde heE nog-we1, rnaar de overEuiging -'
àntlrat LENS kreég mèer kanàen en verdedigde
zo Eterk dat er bijna geen kansen voor s'
meer kwamen. Toen ÉeE io min. voor tijd 4-2
wqrd, wao dezè i'redsErijd in iedergeval be-

"ii.!. 
p" eeroEe 3 punLen zijn binnen' cegen

een aterke Èegenetander. À.8 zaterdag cegen
wc mo"t mèE íoot íniet"en gediBcíplineerd
epel een volgende zware:tegenstander beBtre-
dàn worden. - ... . - :.:'' '

RÀIt c1 - IJBNS c3 (2 - 4l ; .r ! ."
om 14:00 uur waE heÈ dan zover, jullie eer- - -

ste competitiewedsÈrij d. Met 6.nÍeuwe EPe-. .',
lerE en- s 'epe1era. van vorig Eeizoen moegben .-

'iu1lie dit karvlèi opknappen. a -: .:
Íoor de wed8trijd werd nog het een en anclèr.
besproken en je kon merken dat onze longen6.'-
dr zin in hadden. :-
o"""-"a" onqelukie eerder deze week kon Nico
nieÈ aan deie weàet.rijd meedoen en moest'
i,i"ià.i'-i".Uo"t (ree.kéeper) Euseen de palen'
Lens drong in de eerete 15 minuten goed.aan.
en hadden divereen kansen' Rat lfaÉ aan de
iË"ËI"ix""i-."n Eue11e re.chcsbuiten,- die 

" 
, ,

door MuBEafa en Ourpheu geEEoPE moeet wor- .,.'
den, dit net 6nige moeiEe.
N;--;"'; kleine 2ó minuten epelen apeelde :
Robbie de bal naar vincent, deze glng een
.a"/t*"" combinatle met Nino -aan, waardoor-.
Nino een werdiende 0-1 scoorde'
r'iaicef ,riel door een vinger bleaure a1-s kee-
per uits en Ryan ging heE toen naar praberèn'
fr"o 

"à"" 
t0 irinuÉen-Iater door'een goede '

."ílÍ""ii" kreeg Nino de ba1 van ourpheu
il,iàitt-" rnàn) aàngeepeeld en Nirc er duo

è;;;;;-ó-;;;" [oí .àt "',. Dit wa. tevenE de-
rusÈEtand. . r

Ti'idens de ruBE werd er nog het een en ander
ÉÉÉp.ot<.n van waE er toch nog fout ging op
heE veld.
ïiàr. ni de rueÈ kroeg MusÈafa een ongelukki:

""Ï"í oo ziin sehoeí, wà,ardoor de-ba1 in '

óne "ig"-n do;l terecht kwam en heE-werd 1-2'
(DiÈ kàn .iedere sPeler gebeuren.) 'i'i-
ioen dachc Rae, hè. de boye van LenE Woqden ,
zenuwachcig en gingen stàrker aPelen. hier-.
door kreqen zii een kane waardoor heE 2-2
werd. LeíE lieÉ het hier niet bij zitten en
toonden karakter, door nog moer inzet te '
tonen. De bal ging via MuEEafa naar Marce-r,
via Marce1 naai ourpheu, deza EchooE de ba1
ovàr a" verdediging- heen waardoor Àrno de
Éai treeE en haél Éeheerac de keeper'uit-.' -.

sDaelde Én voor 2-3 zorgde: Maar;nog was hel
nieu afgelopen, via Marcel kwam de bal btj-
i'""ri, ó"r"'zag vincenÈ vrij Etaan-èn -EPeel-
àe d.r. aan, wàardoor vincenE de linksbuiten
uiEspeelde en de baI voor het doel kreeg en
Àbdu1 Er 2-4 van kon maken.
.fongen6 ju1lie zien dat door goed Éamensper
en inzet--. doelpunten gernaakÈ kunnen worden'
Èioberen wij iret zatérdag weer; waÈ Proberen
we gaan er gewöon voor' i : - ..

-, .r:...,.., ; ,- , .i:.

ÉE[s cI - wè c1 (7-1)
,' ,i

'cr' wori zo'makkè1ijk van-een suPer Elecht
vuc, dat èr geen aprake is geweèet.van een
,ààËtrija, uíaat vilc door eeri foutje in de
oroaniEàEie biina de ecore opende begon LENS

""í ".., belegeiing van hec vUc- ËErafschopge-
bied. De ene-nooie kans na dé andèrè
à"iÀt"ta, maar na twee doelpunÈen in de- eer-
À.À rriif *i""cen eloeg de doelpunEenmachine
,i- sfÉchce af en Eoe-pLofte de ba1 achÈer
de VUC-keePer, en aehter"de lijn' Na een 3-L
ir.,"t.t"rrd irerà. h.c ?-1, Èàar een uit'E1ag van
io-z ,"t ", 

nieÈ gek waa geweeEE' I{èt leek
aleof jullie m€délijden hadden rnet de sPonr'
sors ! (dom hoor). .- -.. ; In balbèziE wae'de oPbouw
aome elordig, ietE wab door een eterkere '--

;;;;";;;à;;' zeker afseaÈraft wordE ' He '-
;;;;;-bií àà eerste zéven ploesen, en dat is
U"f".tcritf voor de lardelijke c-kIaBEe
..i.v] hét Eeizoen 1996-1997 ' HeE wachÈen rE
Ëp-àà" Ëàirt. iegenetander, wàarÈegen- we vol-
oi hec qevechu àan moeuen gaan' Miechien '
zàte-ra.! DI,[o uit., en andera de week daarna
ÀDO Èhiris. -,
FRED

WILI,EM èn FRED

EEÍ C2 - r.ENS C4 ',(10-0)

Een wedstsrijd ia pae leuk. als Er ttdee- EEamE

gelijkwaardig aan elkaar zijn:-Daar,wae nu
É""n- eprake ían. Br4T wae duidelijk een Paar
íaten fe gEoot. Met dE ruBt.v,aB 9I ?I-99n .

sÈand van-7-o bereikt, Èoch wil ik juIlie
oriizen voor heE doorzeÈt ingEvermogen en het
irI"É op te geven, waE de eereEe 20 mlnuEen
van de- tweeóe helÍt aardig lukge en de Echa-
de wieten Èe bePerken Eot 3 Eegendoe]'punten '
llàa"-à""t het Piima keeperswerk van 'TohÍr-zou
ïr, a" toop van'de conpetitie blijken dat -,.
iullie t.oÉ betere reaulÈaten kunne komen,
óIt-"".-à.rà wedetrijd hebben jullíe geleerd
en laEen zien dat een correcE gedrag van een
à""iii"È verliezer ook zijn klaege heefÈ'

rEUN ".. : :,'--,' ..,_ -
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DTo D1 - ÍJErs Dl (a_91

In winderig en regenachtig wear iE de cotrl-
DeEitie van D6én in poule één van Et,art' ge-
àaan. MeÈ een beetsie bleek on de bekkiee
ËàÈiaaen de verg gàeslecÈeerden het veld in
Zoetermeer. ondanke het vele lrairrèn werden
àe earete 2O minuten narveuE afgeraffeld'
HeE reBulÈaaE waa een 3-1 achteretand' Dank-
,ii ""à"f, 

Remon (Bpreek uit a1a Reenon) en
rr,rÉIi.k, iedereen Ëleef even ka1m, of de€d
àiÉhi.ra- voorkomen dit te zijn. EÈraalde heb
oeloof in el,gen kunnen op Yonandawij zo over
Ée epalerE ' Zelfe heÈ graE leek groener te
wordËn. De combinatieB werden gezochE, er
werden mooie driehoekjee neergelegd en de
Eurbo gÍng eroP, hetgeen een fraale 3-3
sEand meE ruEt EoE gevolg had.
zelfverzekerd betraden'de elf t'Jederon heE

, . àj ",rT,s PÀRlTrrEr tlllri )j
En qeachLe ldzere, in no EimB waB het dan
ook-Dartvtsime, Àchtér kwam DWO nleE meèr aan
àà*ui"."Ë" toe dankzlJ een robuuoÈe verdedl-

"i""1 [iaa""".Id en eiiteen namen hec-als
Éreiaal< op zich om het vuiltje van de eerete
helft vakÈundig weg ce Poeteen. DaE deze
Éi"È .t..t behoíen IE ve-rvuId mag blljken uit
àÀ ""ot" 

van 3-9 vlak voor Elultingstijó'
Dat Dtío meL- een hoepiuaalbal oP 4-9 kwam

mochL da prèt allang nieE meer drukken'
De eerBte- drie puntèn zijn bimen €n moetsen
voldoendo baeie- zijn om volgende week deE 

-
vèrt.rouwen en geloof in eigen kunnen ook de
eerEte 20 minuten door Ee kornen'

In de 2ë halfc bleven we Ee
veel op een klulÈje loPen. lIeIaaB verloren
wà met'r-5, maar í<op op heren, volgende week
beEer. (we hebben eindelijk toch iernand van
ÀJÀr( zièn scoren) .

We hebben goed geopeeld. Maar we hebban wel
verloren. óat i; hèe1 jamner. want heE was
de eerate competitieÍ'redBtrÍj aI. Maar we gaan
het de volgenàe keer betei doen.
De volqendà wedEÈïijd IE tsegen H.B.g.
De speÍerE van E1 zijnr Ranon, Ricky,
Nordine, Ewaldo, Jorài, Deniz,. souflane
en ik.

JÀN de ,JONG

IENS 11 - JÀc 11 (6-9)

À{ARTÍN

rr{s 12 -cRolvrrE:r E2 (12-2)

voor dat we begonnen gingen we eersts vJarmlo-
pen. .fooBE de Èeaper wag de aanvoerder. En
LiJ heeft er maar tvree doorgelaben.

Toen we penalEieB gingen nemen, acorde lede-
ren. BehàIve Mathije en Rokíe. En Rokie
Echoc de keeper van cranvLieE nochout.

n.b, r lekst leÈterlijk overgenonen. KnaP
veralag boye. ooorgaan zo I Í{è rekenen elke
week op lullie I !

Blrtorla
score Roady 3x, cocky en Robbert 2xt or,ar 

'I{illiam'
§tànd: 1-3 (9-4)

de redakEie

I.ENÍ' I' - VEÉO 15

voor. Gelukkig zijn wij van LENS zeèr 6Po-
rtief en 1ieÈen de ÈeganBtander ook drie
doelpun len Bcoren. De einduitElag van 18-3,
in het voàrae1 Ían LENS was EereèhE. ÀIvi
Thohanach6un BPeelde zeer verdieneteLijk
mee; hij maakEe 6 mooie goal6. Rodney scoor-
de, even lag Edwin er 3. LevenE Roman en
Kevin 2. Klaeae jongene.
À1s hèt kan wilen we ÀIvi graag in de F2
houden. .fongenE tsot oP de Èraining oP vroen6-

an we er weer tsegen aan'

Pe. Mooi'hoor die wiEbe broekje6 me! dat
bI'auwe streePj e. KIaEse I (geintje)

zaterdaq 9 aepg. waB heÈ dan zover, de F4
wae qebóren. -Àcht topapelera betraden het
veld-meÈ nleuwe voetËaLachoenen. Na hEL inj
lopgn en BchLeten wae het wachten op VELO,
maàr .... WÀÀR BÍJEVEN ZE !!l!

Na Ee hebbeD gebeld met v'
bleek dat hun F5 biJ Quick StePe aan hét
voetballen waE .... KLEIN foutje van V. De
nannen van IJENS F4 waren diep teleurgeeÈ61d'
Hor:e1iik is da volqende tegenEÈander niet zo
la'ng vàn ju11ie en-durven zij we1 oP te ko-
man dagen ' , ' HÀRRY Eor r,rNDEN

EOB VERGEER

Guus van OorE Sr. j,

IJETS D3 - QI'TCK D5 (2.3)

Een onnodl,E verliee. vooral in de tweede
tàïrÉ--"iipÉraen de kanean voor julrie zlch.
oI). Maar de bal wilde maar niet in hat
XËir."-ii Ë" ,r..i-r"Étàn we dan ook nieE'

"à"-a.r" 
verlleeparEij tillen' I{el iE het-

"o 
a.t "" nog te veel gePingeld wordt ' -

s""ii.t de bà1 afgeven, de epelere zonder
bat zich rrr:ijlopeÀ, alg daE beter gaat zLe
I[-rr.t.-i" ó à trètemaal ziEten. onze doelpun-
tà"..t.i" waren? Imraan (Penaltsy) en umut '
WeI vtnd ik het jammer. dats dE EPelerE dle
;ij i;-à" oefenpàrtlj tegen lÍegtlandia, D 2
(dóor ong met ?-o gevJonnen l) zo goed bevLe-
i""-"r"i kwamen opóagen ' ' voorÈaan konèn
jongene. '

VIos 12 - Í/EI8 12 (3 -18)

I{é Ínoesuen om 9.oo uur aanEreden ult bij .r

vfos-. fg" 1 mlnuut voeEbal eÈonden wa a1 snel
meE 2-O voor. De wedsLrlJd werd voor vIoS
een reqelrechte ramP, aI de epelere van IrENs
bleven-qoed hun plaaÈE houden. Na wat leuke
combinaÉiea Etsonàen wLj nat de rlrÉE mat 12-0

r.aNE b{ - Dr gÍER',D].- (1-5),

Na een romnelig begin kwaman we door een
iiË"IiË"-É""t àÉ r-ó (echitcerend geecootd
àoor Miehaet BorEt) . [Ie kwanèn toen rENNer
;;-;;;-;;-fu;sen wats kansen' Daarna zwakten
;Ë ;;;'";-"; iíam pe ster oP 1-1' -lle gingen
à" .o"t. in meE een 1-3 achEersfand'

- 72 - aa twsnwue'

dag en zaterdag ga
R. v. HERP ( feidèr F2)

.!_L!_EErrIlI_ejE_ íoItr{IrYJ!
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JE MOET ER NIET AAN DENKEN
(rENS-erB 16t oI, uw zaak)

víLe een uitwedstrijd speelt, doet er
eens goed aan om bij de desbetreffende
vereniging heE clubblad te vragen en
goede nota Ee nemen van de inhoud.

Kijk en vergelijk en men komt als snel
ieÈs toÈ de conclusie en wel het diE :

Bij posÍtleve dingen,/akEies, bv de'
grot.e clubaktj-e (deze gaaE Eussen deze
twee haakjes weer van aEart -- kijk op
het mededel ingenbörd en bij de jeugd-
rubÍiek) , zwaluwenEournooi eEc., valt.
er alEijd Ee tezen : "onze vereniging
blijfE niet achter" of "NaEuurlijk
doen we mee". LENS wormt. hierop geluk-
kig geen uiEzondering en dat is
Iogisch zult u, zeggen,

Maar nu de keerzijde en Je moet er
niet. aan denken dat ook LENS daarin
volgE, ook a1 zijn er nu aI de
sympEomen merkbaar.

Bij cDA dreigen wrijwilligers te sta-
ken -- Quick SEeps zoekE nog sÈeeds
leiders voor enkeLe Eeams, waaronder
een selektieteam !! -- Rijswijk lijkt
over t.e gaan toE sluiting van heE
clubgebouw op bepaalde Èijden, afs heE
bestuur niet. snel vrijwilligers voor
de kant.lne kan vinden.

onze vereniging is duidelijk v.w.b.
heE bovensEaande gelukkig geen trend-
seEter, maar heÈ laaE zich nu aanzien
wel een volger !

De JUKo deed in de vorige I,ENS-revue
aI een oproep (wie tussen de regels
doorleeest, bemerkE dat het eigenlijk
een noodkreeE is) om vrijwilligers
voor de zat.erdag. }lie donderdag komt
trainen is het aI opgevallen . ..,. ons
klubgebouw is gesloten. Nu is het nog
lekker weer, maar de regenrijd en de
winEer sEaan voor de deur.
.i

Binnenkort. komE de j ubileumkommiss ie
(op zeker) meE een oproep om vrijwil-
ligers. ,Je moeE er niet aandenken daE
we, bij gebrek aan hutp, nieE kunnen
jubileren ! !

LENS.ERS LET OP UW ZAAK

uw redakEle

1

75 jaar
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nieuws uit de hestuurskamer 5,^a

I AARVERSLAGEN KOMMISSIES >>>>> een verzoek aan atle secreEarissen om hun

I iaa.r.==Iag over het afgelopen seizoen z-s.m in te leveren bij de algemeen

, É;;;i;;i;-""n r,ENs: rród c-rens. Her. tiefsr onrvangen wij naÈuurlijk alles op een
floppy (.3,5. inch in w.P.). I

GROTE KLIIB AKTIE ,rrr> ook de jeugd van LENS doeÈ weer mee aan de

G R O T E .K IJ U B À K T I E

!,fii hoDen dat veel leden en toeschouwers van IrENS de loEen blj de LENs-spelers zullen
i..ó.ri. -àËrr-Àeu - jè een kans op een leuke prijs maar zeker is heL dat je r,ENs ermee

iièu"r. voor iedÉr verkocht Iöt van 1. s,: pèr sEuk krijgt LENS maSr- liefs1. Í 4' --. ÀIle
róÈè" *eg; dan heefE LENS J. 4OOO,- èrbij. Nier gek toch in ons jubileumjaar. Daar
kunnen we heel wat^voor.doen.

It BANTENAKTIE >>r* vorige week sEond er een hele groEe conEalàer op LENS. Àlle
f,. i"a"" konden hier oude krant.en in doen. Het leverE 'irnÍners weer behoorll jk 

-wat. 
geld

rl;;:li"ï;;-;";à-hei-;;"r, À,.,"ce" en we beraden ons of we er mee doorg-aan of nier.
een vè'rioeÈ aan alle feaeí àà nu voorlopig geen oude kranten -meer op IJENS.Èe brengen'-. -öi; ;;-;ilr"-;;";-óp- Àinnenkorr vorgt Ëeiiótrc of we er mee.doorsaan or nieE' ' 

:.- ,. i

I UBTLEUMSHOP'>rr» de jub i leumkommiss ie heeft aI enkele malen vergaderd en e-e.ntl aantal leuke plannen op lapier gezet. welke ? Dat' verklappen zij binnenkort zelf
, ;;ï,'Àr;;i;;"í-tiidiË"à'rïíi ,ij-gestart met de verkoop van een grooE aanEal
.i ubi leumarEikelen op LENS. Ee; mok,-'eén bierglas, t-shirt, een sweater etc. HeE zag er
fr.]ii-ËÏ-;i;:-;; k;r;;à; *àà"aà" saan ze doór met de verkoop van deze arÈikelen ' rJdop

gerugE 
. 
eens 

. 
Langs de stand -

HET BESTWR

BUSIE KOMT

z;o....(NDAG)

H ET

a.s. zondag staat er voor de supportersr..die de wedstriid

LENS I . FOREHOLTE
I

niet wlllen missen vanaf I 1.30 uur een bus gereed

De priis Bcamp - Voorhout v.v. is slechts f 5,00

LET OP : de vertrektifd ls 12.OO uur

- 2- 'de twsnevue'



adrepak
w

Fotokopie,;;nffi'

formoot A5 tot 42
snelle u erw erkingstij d

. uergaren, uouuien, nieten

Kerketuinenweg 6
Tel. (o7O)3S9ozl6

2544 CW Den Haag
Fax (o7O13295ï68

voor kopiegemak

lage prijzen!

adveíentie BAR NIEUWS
. koneakEpersoon :

À. Krol, tel. (0?0) 364 t7 25

BARBOOSTER
zaterdag 23 septernber

openen

09.00

bij springen

13.00

sluiten.

openen

bijspringers
s1uiEen.

BARROOSTER
zondag 24 septeÍnber

. Inge en Marian

Jennie de crooc

.:.Rina
Henk (40+) en .Tan

(deze keer r{,el I ?)

Peter en Tinus

Ingé en Rina

')'tr,, )

Binnengeulogen berichten

U'/ LAVERJAS- en JOKER AVONDEN >>>>>> binnenkorE wordE her srarrsein gegeven
It\ Y::: g:-.I:gi!i9":1e kraverjas- en j okeravonden. uw orsanisar.oren zijn naEuurrijk

- 
vreer heÈ bekende duo

i,ÀN EÀI( & JOS SIITTTNG

l'I{

' en we1 deze: heÈ

Hoe^het allemaal in zijn. werk gaat leesE u van hen zelf in de volgende
LENS- revue. Wij als redaktie 2qlrin een tipje van de sluier opffcËiJn-programma ziet er zeer aant.rekkelijk uit èi er va1t. veel te ierdienen-

en zij gooien heE dit seizoen meE a1 hun enthousiasme ower een geheelarldere boeg, zonder echEer afbreuk Ee doen aan hun motto r

GEZELLIGHEID IS TROEF

6 - 2O oktober rri 3 - 24 novemher ,rr g deoember

En dat was.het Eipje .-....-niet veer--zul. u zeggen. maar we hebben naLuurlijk meer vooru en dat zijn enkle rip1.:--g?I!"T! IMlv) saar Ii riaininsskamp-;; tïrj;t oEFENEN,oefenen en- nog eens oEFENEN. !r t. (oefenilg-baarr n.1. runór). öor raàài íijï-àIr'o* r,favoriete kaarten op de balken in her clibgebouw Ee versEoppen en bespioneer voorar detaktiek van uw EoekomsEige Eegenstanders nàuwkeurrg.
Voordat we het vergeten : er wordt gespeela o-p ae volgende vrijdagen :

ÀÀ

t
YY

namens ,ran & ,JoS VEETJ PIJEZIER 6[ SUCqES I !

'de LENSREWE - 3 -
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' i ' - : 
'olgende prijzen van de LENS-

ENS'iOTER\J >>>>> afgelopen zondag zijn de nar;t lot.erij nieE afgehaald : '

-47
- 58 0'- 803

862

u--r ,r in het bezit van één of meer van

IEiiàtË"-'i.Ëàó., inre"erit'g van heE/de roE

plantenmarid '. 3 bekers
. vogelkooi
ajax beker

e bovensEaande loEnummers '
en) ) bij L,ENS.

-aà., Èrtt u uw Prijs

de redakLie

d
{

adv8íentie

DE SPELER VANDE WEEK

ook aliE seizoen kan de redakEie weer rekenen
XË^aË-i"à"rËifins "utt 

rr À F o (speciaalzaak
ïX"ï-tËió-i," vidéo) . zij sEellen ook diE
;:Ï;";;-;.;; ueíànger-ooé de roto's Eer be-

;:;i;kï";;-óïé-àà Ëper"s van de week ars ..
aandenken ontvangen '

Om een geslaagde voeEbalzondag . 
op LENS !:-.

[ï""à" ieariséren, daarvoor zijn een aancar

ingrediënten nodig '

Eén ervan is de voorwedstrijd van onze jeugd

ËËI.i-"Ën jeugdream van de ópponent van.LENs
;;X;;s-i""í-;i-àir ge"aL *as-àit suolwijk'

WE

SE
sr

LENS D2 zou spelen tegen Stolwi-jk D1'
schriiven nzourr, wanE een diep teleurge-

eiàe .réuqdkommis s iel id fiet ons weÈen oaE

àiriiÉ-óÉà" elftaI op de been kon brenqen'

Ja. daar èta je dan meE' je goede gedrag.'.maar

àeiukkig brachE pm{o (waarvoor onze oanK'
íitromsÉ en zo konden de supporÈers Eoch nog

;;il;;; vàn oe j eusd -voorwedstrij d '

M"t o.rru selekt.ie ging de jeugd-na-hun wed-
.iilla "" de foto en werd door de leider
iiiii-xuïx-"r iÀèto,e., als de speLer van de

,Ë;ïl;;;;; *uui ru" Pa Kuik.eiàer.Irijk ?? Bij
navraag werden wij niets w].lzer'

oD maandag echter liepen wij de heer Kuik tegen het lijf en hebben

tàar gevraagd, ook dag. olË3Ë nólà'"-één grooÉ ? Hoe heL ook zei' h

zeqsen, door omstanorg""àEit nËiàà"-"éii'tiiàé'a (wat' hem oprecht' spij
maakEen zich intussen op-iËoï-àË-[ooiàroot van deze dag (zie versra

wii hem om kommen-
ii - 

$ras, ïolgens zijn
Ete ) , De suPPorEers
g sekó) , de wed-

siri'id r,ENS 1 - STOIJWIJK 1
,:

EventeÍugnaaronzesp"Iert'a"deweekiFERDI-iSdebetrouwbaremiddenveldervanLENS
D2 en vol.qens de leicler àË'-' ËËiit 

-;ul: teiui e' ' --toén-í" r''à* vroegen wie zijn sterspeler

v,erd. dachr hij geen ,ro*!I^i ià"à" ràË"-pËiBn KLOMP als zijn favoriete speler, waarmee

ïi;;'i;;;";.;i'aË-iouàÀ'"ur poseeÍde'
.1

vlij danken de selekÈie, Erainer e"n begeleiding voor hun samenwerking'' 
.

de redakEie .' '; í

F
I

.',- :-

Wrgan.tI..l67
2512 AR O6n Haàg

Í.t 3606604

O. sleo.23
23a3 BG ocn Ht!g

Tll 1679a3l
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5efí@ Voor lefoonnum ers: zie de colofon oo ao. 1

k
,,wo*

a

UITSLAGEN
BUITENHOF 1 '}, - I,BNS 1
RKDEO 7 - I,ENS 2
MÀÀSD].]K 2 .I,ENS3

WEDSTRIJD-PROGRAMMA

2-6
tt '. , 1

n.n.b.

' maaa.25 .09

vrtJ.29.09
dlnE. 03 .10

2L .25
19.00
20.40
L9.00
19.45

BOMBERS 3
sEv 7 .r r
GÀRRT]ND 1
LENS 3
LENS 1

LENS 2
IENS 3
t ENS L
ÀRENTBURG 2
ÀRENTBURG I

Loosduinen
Kastelenring
De Blinkerd
oranj eplein
Oranj eplein

. La Haye
cheidsr.
. v. Maanen
cheidsr.
. HarEgring

951/R1À
97t/R.3A
932/38
97t/R3A
932 /38

B-s
E.,I
B-S
c .,J

LIGGING VAN DE

.OPSTELLINGEN

SPO.RTHALLEN

IJENS 1, 2 en 3

AIs bekend

Als vorige reeek.

Senioren ERD

UITSLAGEN
WIK 1
],ENS 1

- LENS T.

- GDS 1
1
2

WEDSTRIJDPROGRAMMA

3
2

ult velddatum tiid s

Zat.23.09 14.30 RÀVA 1

14.30 IJENS 1,09

AFSCHRIJVEN
LICGING VAN,..,

rÍrK1-LENS1(1-3)

IENS 1 tozg/o'oe F. v.d. Kaay

- BLAItw zwÀRT 1 Lo2A/OoG Ml" v. Duyn

i " Fred T.ance1 tel': : (010) 5213980

DE TERREINEN.

MeE het eersEe punt op zak, behaald tegen GDS (2-2) moesten we nu naar wIK. Na een
jàÀae ,.a"cri1dÈesp.eiing wan onze ,niéuwe, leider Gerard Sinke, begonnen.we aan_de 1e

Éelft.. Met goÉa. cà*binaEies en veel inzeE sEonden we na 45 min. meE 0-3 voor ( 1e

doelpunt., Micha, nummers 2 en 3 nashid)
De 2e helit begon weer sEerk, maar WIK won sEeeds meer due1s, waardoor heE shel

1-3 werd door een peialty. GesterkÈ door dit doelpunE kwam W- Eerug in de wedstiij9.en
!,rerd het zwakke punt rarr- dit LENS- zaEerdagteam duidelljk : 4ls heE even niet lukt bij

' .'de LENSREV|IE' ' 5 '



een aantal mensen, gaan ze de frusÈraEies waarmee ze ronrlopen botvieren op andeÈen,
doormiddel van foeteren op a1les wat weI z'n gtinkende besu doe! voor een goed reslu-
taat.

DiE. LENS moet heE diE seizoen op de eersÈe plaaÈs hebben van hard werken voor
elkaaÍ en met. elkaar. AIs we daar nu eens allemaaI van doordrongen zijn kunnen we voor,
onszelf en de nensen die het zat.erdag- genioren-voetbal een warm harE toedragen een leuk
seizoen meemaken.

voor de mensen die diE nieE op kunnen brengen zaL er uiteindelijk geen plaats
meer zijn bij de zaterdagselekE ie.

.'wie de schoen ÉasE ... trekE hem aan.

@NA-EIEIEIY4N

Íí

@. Senioren ZONDAG
UITSLAGEN I rtvtírntia'

scheldrechteÍ

LENS 1
LENS 2
VREDENBURCH
LENS 4
IJENS 5
TRIOI,ÍPH 2
GDS 5
BTC 5
HBS 13

STOI,WIJK 1
\IELO 2
I,ENS 3
Hvv4
DEIJFT 6

3

1

I
0
2
1

4
3

4
1
4
4
2
2
2
2
4

I,EN
ÍJEN
I,EN
IJEN

s5
s7
s8
s9

WEDSTBIJDPROGRAMMA
detum tiíd thuls ult veld

VonderVe lde fuffi'ttVeerrtje
.,t

Zinkwàrf 27
2544 EC Den Haag
'Tel.:07&366i134
Fax: 070-3675393

Zoel
Tel.:079.61023

'c.

zond. .24. 09

zond.

FORFHOLTE 1
I.IMSH 2
TENS 3
HBS 5
DSO 9
LENS 5
I.ENS 7
IJENS 8
LENS 9
IJENS 1
LENS 2
RKDEO 3
I,ENS 4
IJENS 5
POSTAI.IA 2
SCHEVENING. 5
.IWENTÀS 4
svH 5
LBNS 9

- Í.ÈNs 1 .'. LENS 2
- VELO 5
- I,ENS 4
- IJENS 5
- B],AT.II{ ZÍ{ÀRT 5
- BIÀU}í ZWÀRT 7
- DUINDORP SV 5
- GDÀ 9
- IJUGDUNTJI',Í 1
- DHI, 2
- LENS 3
- NÀÀIJDWÍJK 4
- RKDEO 4
- IJENS 6
- LENS 7l
- I,ENS 8
- IJENS 9
- DUINDORP SV 7

:-008/527,f . Ilenneveld
lLor'/ 62r P, vreeswijk
3059 /543 ,J. wiegman

2 n.n
1 n.n
9 n.n
7 n.n
2 n.n
I n.n
1 ,r. G
r c.
3 G.
2 n.n
1 n.n
9 n.n

01.10

14.0
10.3
1r.0
t2.o

11,0
14.0
10.3
12.0

14.0
13.0
11.0
13.0

11.0
11.0
!2.O
13.0

3LO7 /s6
3100/s6
3747 /s6
4444/62
4419 / 62
4495/54
ror0 /s2
!t1o/62
3059 /s4
3108/s6
3LO3 /56
3745 /56
444r/62
44L9 /62
4494/64

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

.e. z.ria*ii t

Do Rosario
Huis
. ... .!.

1
1

2
3

7 n.n.
010 2 n.n

I n.n11.0
doad. 05.10 20.0 2

BIJ.ALGEHELEAFKEURING S C H A D U W PR O G RA M M A
14.00 RKSVM 1
12.00 RKSVM 2 .

- LENS 1
- I,ENS, 2

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 2O.6 uur

OPSTELLINGEN
worden door de t,rainers bekend gemaakÈ
als bekend

LEI{S 1 t/ro 3
LENS 4 t/ra 9

-6-'dsLENSREVIJE'



de GÍooE
He ij nen
Wasserman
zupelli
DuivesteYn
Gungór
Lens ink

: 1070)' 325
: (o?0) 346
: (079) 51
: (070) 323
: ( 019 91)
: (070) 390
: (070) 360

Èel .

teI.
Eel .

ECI.
te1 .
ÈeI.
tel.

10
20
68
]..l9 43
03 33
25 2L

15 50
88
56
61

A F S C H R IJ V E TV" - r'ENs
LENS
LENS

5
6

;
8
9

A
w
R

G
z
P

b.g.g
I,ENS
tENS

EN! s

'Fàl . IÍl'rtrl 5tL z, ,2
kontaktpersoon Senloren zondag : líim Kor$'enhoveD - Tel' ' rc7}l 39L 24 7a

kontaktpersoon weagtriiËilË ' Ë"tt vit"lins ' r€1' (o7o) 391 37 4e '
:"

LIGGING VAN DE TERREINEN

DSO
FOREHOI,TE
HBS
HMSH

SporLPark Burg. van 1\lylPark '
sporElaan, Voorhout
Daal en BergseLaan.
vrederust laan

Zoecermeer teI- :

qel. :

te1' :
' 'EeI .,

(079 ) 31 's5
(02521 2L 07
(ó?o)368 64
(070) 357 52

J

9L

54
70

l!l! LENS 4àven opgetet ///.r vnnzru,'rrr,rN op 24. sepreÍnber bij Henk Hoppenbrouwers Eussen

10.oo en 10.30 uur in de cycraamstraat. 31.- E_en-_ uitgelre lde Brabants,e koffieta.fe,l -r: 
in

i;Ë";;;riË;iàh[-g""r.ra- Kot'{r Ar'LEN ! !

VERSLAGEN 'Í.
rrB{s 1 - sÍoEI{r'ÍK 1 (4-1) >>>>>'Eot tfgtlopen. zoirdao had ik' mede door die lage heEe zomer'

LENS precieB 1x vriendechapPel ij k aan-hec *ttt g"'fË"' i"tft a" eeizoenaopening Legen

veRBuicH (o-o) had ik voorbij moeten laten 9"^"' 'Ëàïi Iigti"p""' zondag dè'eerese keer wao

dat ik LENs in echte aktie ziq komen' En on maaf tII-àt-àÉ"= in huis Eà varren: heE viel

zeker nier Eegen. Her .."í ílí Ë!ËËï'""Ë i. op -tr"t 
-i"iér,Ë: 

""r, .".gtling van jeugdig

enEhoueiasme en rouÈine "."'!Ë"-à"rrËti 
ieratièt wat 'oudere' eperere' '

De sedatrijd zelf wa6 af en coe
àtht a"ntrét k.1ijk, ondanks dat
Ààt "og 

wroeg in heE eeizoen ie'
iÉlrs tí"* vaàk tot goed combina-
iiàÀp.r en na een hàIf uur kegelde
Ricaido TeÈEero een vrije trap rn
de kruiEing (zie foto) ' Na de ruBts
;;. 

-È;a 
Maírice schuurman die-bin-

tr.., i aitrgat, 2 maal scoorde en de
wedeEriid daarnee aI beBliEte '
voor de BEaEiEtieken: SToLWIJK
scoorde eersE nog 3-1 en daarna
$raÉ heE weer Maurice, na een weer-
àiioiÀ aktie van Hans Verheij, die
àii, h"utti"k vo1 kon naken' ..

De nieuwko mers (?) Hane Verheij en
,J inmy SpaanB zij n a} redelijk in-

Ricardo Tetterc tekent voot de eeÍste trcÍfer
geburg erd en daar kunnen we in de
loop van het eeizoen nog veèl ple-

goede- Éed
ende krach

etriid en ook hij
t voór dit eIftal

kan, aIe hij z
worden . overig

iin tempera -
eie wae- Brianziei aan beleven. Sa6cha Épeelde een

ment in bedwang kan houden, een drag
BruningE wat mij betrefE de abEolutse uitblinker in deze wed6triid.

tshousL.tts.
Zondag de uitwedstrijd tegen FoREHoLTE ' Een oBÈbousiasb Eeam verdient een eq

euPPorterBechare ! ! I

MARCEL JÀNSEN 
r^ r^^ t h,!-r_ ahhàké.r-c van dir erf.al : op 10

r,BNs {;>>>>> i.p.v. een '"ttitg'd"'" 
keér alleén de doe}punEenmakere van d

seDrember Ëcoarden Erik il;;;i;:"1"ià"Ïià- """- or..,-àr-it"àÈ veeren, terwijf op 1? EePEember

rrLhur de cïooÈ, Erik "". 
"il;;;i;;";-J"r, -griu"r..t en Jan Bekker dit deden'

BTc 5 - r,ENs 8 (2-4) >>>>>'afgelopen zondag.waE het erg vroeg voor onze jonqene' ze begonnen

heel Eraaq aan de le ittr t i, -ilàt - 
àtngezien-de g"tiàatiÉ" teeËtija van de Eeqenpartij' kwamèn

ze halvervrege de te helfe io"t-lp-roór.prorrg. N" .à"-i!-à""ip""té" waB tot de ruBt 2-1'

rn de 2e rr.r.tc z.sen"ïË'i"'".;;;;';;;;uo_rg"ii-"i"iJ-tïà"ràl ; hiJ ecoorde voor hec

eersE in zi jn leven t"" niiï=aiiïil ,"-." iii. e,irr""i-.-Jà. iiti"t" óan -Àcoor 
ji j ook nos wer

een keer I! voor de re.r. 
-""i 

i"rr., én eportieve ,"àÀciijà en deze eindigde met 4-2 voor oné'

GoED Zo KAN,TERS ! Ga zo door ! Tot de vólgende week'

ANDA &w E

,dS LENSREVUE' 7-



JrrlÍ@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
HooÍdleideÍ A/B/C jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tsl. 397.01.5

HooÍdleider "D-jeugda Edwin i;ik
telefoon 367.73.00

HooÍdleider

HooÍdleider

E-jcugd:

F-jeugd:

Ruud Vereecken
telefoon 391 .04.89
Hany ter Linden '
telefoon 36Í.61.43

AÍbellen vooÍ de wedstriidrn:
zo snel mogelijk, doch i.riterlijk d9 avond voor de wedstrijd, tussen 18.00 en 19.00 uur, bij d€ desbetÍef-
fendo hooÍdleider. ln uiterste nood nog op de dag van de wedsrÍijd op LENS, teleÍoon 366.13.14
ízaterdags vanaf 8.00 uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eetdeí, voor verzamoltijd)
Afbellen tiàininocn: * 45 minuten vooÍ aanvang van da training, .a//ee, op LENS, telefoon 366.Í 3.14 -
Vraoen/oroblemaà : bel in eerste instantis de hoofdleider opl

etilal derurn àrnvànd

WEDSTRIJDPROGBAMMA A-B.C-D.E en F JEUGD

téoenstdnd&Í uitllhuis veld/tivnir, sam-k LENS

À1
B1
B2
c1
c.'2
c3
c4
DiT

D2
D3
D4

E1

E3
E4
E5
F1
F3
F4

23
23
23
23

23
1A

23

sept
sepE
sept
sept
sept
sept
sepE
sepE
sept
sept
sepE
sepE
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sepE
sepE
sepL
sepE
sept.

14.30
L2 .30
14.30
11.00
19.00
09..30
14.00
14,30
13.15
18:00
14.00
09.00
12.00
11.30
09.30
09.30
11.15
09 .45
13.00
11 .00
09.00
13.00
11. L5

Ehuis
thuis
uÍE .

Ehuis
Ehuis
Ehuls
uit

thuis 
"uiE

uit.
uiE.
uit

thuig
uiE .

Ehuis
Èhuis
thuis
uit

Ehuig
uit

-.uit
thuis
thuis

13
11
13
09
18
08
13
L4
L1
71

.00

.00

.45

.00

.45

' 09.00
10.45
08.45
1,2 .30
09.45
08.00
12.30

(auto)

(auEo) -

(auEo)

(auto)
(auÈo)

LaakkwartÍer À1
Blaulr, Zwart B1
Laakkwartier 82 .
ÀDO Cl
SparEa CZ . . . ._
ODB Cl
RÀVÀ C2
Laakkwartier C4
RKÀW D1
H. meisj esselekt ie
Oranje Blauw DI .
vredenburch D4 ..
Quick D6
GDS D2
Quick step
Oranj eplei
TÀC' 90 E1
Scheveningen E7
Kijkduin El
RKÀW F1
LaakkvrarE.ier F3
HS. Texas DHB F1
l,yra F7

v1 .
v1 .

'J. v. BeerssEraaE
v1. ..v2 - -..v3 .

. zuiderpark .
v3

Kastelenring/L' dam
. fj zerwerf/HvB
. Gunters teinÍ,reg .
. Vredenburchweg .

v3 ... Erasmusgeg . .
v2....
v 2 . -,- .v2....

. Hout.ruslweg
v2....

Kas Ee lenring,/L' dam
iI. v. Beersst.raaE

.30

.30

.30 (auto)

23
27
23
23
)a
ZJ
23
,a
23
)2
23
23
23

23

.30

.00

.45

.00

.45

.30

.00

08
10
10
09

to)
:o
to

(au
(au

(au

" e'f
nE2

2
v
v

B

..'10.45

' = vroeg verzamelen, jullie sponsor heefE een verassing in peEtot.= bespreking vooraf - ouders worden vriendelijk verzochE om aanwezig Ee zijn !

IJZONDERHEDEN.
- aanwezig van de jeugdkommissie op zaÈerdag 23 septernber

Harry Eer Linden. PauI van der.Steen en Ruud Vereecken

opsEelling elft.allen bekend met uitzondering van

0 LENS À1 r/m C2
-O IJENS C3

worden
zonder

O IJENS D3
O LENS D5

O IENS E3
O IENS Fl

door de
À.
G.. ,J.
o.-
s.
K.
M.
B.

Erainers bekend gemaakE.
Behar (geschorsE wegens slecht. gedrag) '
SupiE
veldema 

.

Duman en T. Kamouni
Haddouch, S. Huisman
Àutar em R. SEaag
v.d. Lee
Keloglu en N. Oukbih

-8-'aecltsnevue'

meE
met
zonder
meÈ
zonder
zonder



De opst.ellingen van F3 en F4 kunnen de komenale $,eken nog we1 wat wijzigen i.v.m. heE

Éi.rn-ent o*en ian nieuwe speterties. Kijk dus steeds-goed in welk'team je staat opge-

"Ééfa. 
oere week zijn de- teams alsvolgt samengesEeld :

I,ENS F3

LENS F4

K. tefebre, C. Lira, À. Iroilargosain, V. RamauEar, S'
À. tÀonamachsun, D. t{ilIe. r,eldè! 3 L' sÈraub
il'. Èàtt"r, s. cÉong, v. Dagrt, D- Heeneman, ',. ',emi1,
R. sooÈhoo, B. v.d. spek, Y YonYuI

Serecharan, L. StÍaub,

o. oiedein, '

I . ' fO«eUAO OF N\ET ? ,>r>, nog st,eeds beIlen er spelers op naar r'ENS of de

Il . traininoen doorqaan of niet.. FouT ! De trainingen gaan atEiid door. Niet
Ía ";:;ïËiï"i-Ëi=Iilrid naar r,ENs komen mer voeËbarr en sporÉschoenen b^ij- je.
sceeas Èèiien er spelers-nààr r,rNs of heÈ voeEballen aloorgaat,. Moer je_voor 8.45 uur
verzamelen dan is dít roriàr.i. verzamel je 1ag.er stem je iv dan_af op rtlrqtnuis en kijk
;i;-Gi;a;*a pagina 603 nàar oe ewenruelé afkeurlngen. Naar LENS belIen is dan

overbodig en zeker ook heel hinderlijk.

H EREN LE|DERS, ATTENTTE ,rrrr'de afgelopen ereken is gebleken dat. nog niet al1es

vtekkeloos verloopE ' wij vragen daarom at.tènEie voor onderstaande zaken I -.'

1) de ruilformulieren moeten korrekÈ ingevutd en gecekend worden voor het' -

È;gi; ;à" de wedstrijal. f,edere fout óf onEbrekende gegevens kosE ons een

boète. zonde geld nieE vraar.
z\ ii*à"àaà è., tË.. hàlen en Eerugbrengen moeE door de Èeams zerf geregerd

3) . kiik op ieaere zaróiààg ;óór à. *,èascriia even in de adminisgraE iekatue, of
:;'ï"ËË i;-ËË ;;ii;-"Ëuui-ó* uit te deÍen en kijk ook op de komputerui;-' àraai of er misschien bij zonderheden zijn m'b'E' je E'eam'

4) Ëiíro"à"rnEaè" lniet oprómers, slecht geàrag etc') aLEijd na afroop even-' *èi4"" aan de hoofdleióer. gel hem desnoods Ehuis-even-op' .

s) Èiiíi .o*,e"r mogelitÈ-bij de spelers in her. kleedlokaal en àorg ervoor daE

de kleedtokalun neii ó"- àËr,iàruï iiven. Trek zonodig even heE kleedlokaal àan
als er een trekker sEaat.

6) probeer kommentaar op ale teiqing-door de spelers en/of de ouders Èegen Ee' 
öaan door o.a. zelf het. voorbeeld Ee geven'

7) " 3"öö"riiË", ktachten of'wat dan ook : be1 de hoofdlelder op'

^ 
ROTE KLUBAKTIÉ >>>>> afgelopà zaEerilag kregen veel jeugdspelers de papieren

!U ffi;:"í.iïl:,?ï-"i4,:l';ïïàài"!:ï,Í: ::':ï,:;.xïHEï""::ï1v::.!:ëï:'ïË :::*
or Uij'j e 

-iàmi:. iàieae,i. ï;-Ë iií"i;oÍ àr. ae.,t je nieE meer loEen Ee kunnen verkopen

rever dan je lijsE *"", ii Ëà isÉs-uij-Jà-r ,.4..-u":,iden of .bij iemand.van de jeusdkom-

missie. Heb je nog g"." iïjsË E" *if i" wel. verkoDen of 1s ie éerste liisr a, vo, meld

ie dan ook bii Jack. vooi-óó-ueste wiér verkopers' h.bbet . wii leuke prijzen beschikbaar
íà"-i"róói--7'zi,- t so,- en 2s,-. Doe Je besc. voor je crub'

,G RAINERS GEZOCHT >>>>> vooÍ de woensdagmiddagklub zoeken

I c.ainers om onze E- en F-jeugd het voeEballen Ee leren' zij
I i7í-ïÉ.io-""t. ook zoeken-we nog een of twee trainers voor

vriidaqavond van 16.45 uur t/m 18.00 uur en voor IJENS D3'D4 en D5

rài'ïË]is-Ë7*'iii.oó ""t. Deni( niet daE kan ik nieE wanE er is een

àà"""rii-ail jà de rneepjes v?n !9! vak kan en t'il leren' Heb je
e.rer, *eÉ Paul v'd.steen (39? 01 54) '

G PONSORS >>>>> vorige week vermeldden we aI de nieuwe Sponsor voor Í'ENs 81 en

l lr--i . "-. 
clarenwasseri-j c ..r.I,eater . De rrainingspakken stonden keurig . ook de_

!Z ;i";;:'";i;;;";;-;;Èórij;cÉoor ehilippo vooi i,ens 81 zien er neEjes uit. voor cI

"urut.ài 
,ràg *ut u"'to*urr.ïàèi rr:..,rrs wolgt-z,s.m. I,ENS Dr kreeg _trainingspakken van

de firma Musterd troetoaïËaïàé", Ëià"ij "s 
eí kousen kocht'en ze ze].f] voor.Dz zit er

;i";;;ï;;;k ,àt'in t"r-.,éi"óti"t. oók voor jurlie geldE3-meer nieuws binnenkort.
È;1;àa ;;g niemand gevonden voor r'ENs À1 ' redere tip is velkom

v.re nog een of Ewee

trainen van 13 .30 uur
LENS C3 en C4 oP de
op de woensdagavond
ervaren Erainer

er vrel zin in bel dan

'de LENSREWE - 9 -



uit- en ueÍslagen

UITSLAGEN
zatordaq 16 E6pt6pb6r

een korl verslag - een schot in de roos

De 2e helfE ging het beEer, maar we hadden
nieE heÈ geluk om heE doel Ee raken.
Hoofdjes gingen omlaag en we geloofden er
niet meer in. ,Jammer, volgende keer bet.er.
we hebben genoeg klasse in het Eeam.

.'DE I,EÍDTNG" ,

I,ENSC2-vucC2(10-0)

PÀTRICK, ROGER EN DENNIS

r.ENS C4 - EBS C4 (13-1)

Eindelijk was heL weer zaEerdag, we konden
vreer aan de slag. Onze tegenstander reas
vt,C C2. we begonnen zingend aan de war-
ming-up. we begonnen de vredsErijd en won-
nen met 1O-0. zo jongèns, de 6 punEen zijn
binnen en zo door gaan hè ! ToE zaEerdagl

I

l,
DWO À1
wc 81
HTSV 81
DWO C1
IJENS C2
],ENS C3
I,ENS C4
LENS D1
I,ENS D2
SCHEVEN. M1
TÀC'90 Dl
RI'JSWIJK D2
HBS E1
ORÀNJE BIJ.
IÀKWÀ E3
I,ENS E4
I,AKWÀ E6 , ,

I,ENS F1
ÍJENS F2
LENS F3.
GRÀVENZ. F6

E1

5-1
3-6

10-1
0-3

10-0
7 -4

13-1
2-7
4-0
2-r
1-8

11- I
2-3
0-9

L2-O
g-4
5-2
8-1
6-3
5-2

LENS À1
I,ENS B1
I,ENS 82
LENS C1
v(,c c2
VREDENB. C5
HBS C4
ÀDO D1
DIE }IAGHE Dl
I,ENS D3
I,ENS D4
IJENS D5
IrENS EI
],ENS E2
Í,ENS E3
I{BS E4
IJENS E5
BMT F].
GDS Fl
SCHEVENINGEN
r,ENS F4 

l.
F3

VEBSLAGEN
Drío À1 - LENS À1 (5-1)

Mà- een doordachEe voorbereiding, vraarin
"a11e" neuzen dezelfde kanE op worden ge-
zet, begon de 2e comPe! iE lewedsErij d. IJENS

begon gretig en door goed posiEiespel
bleek al snel daÈ we de betere ploeg wa-
ren. EchEer door een sErafschop kwamen we
vlak voor rusE Eoch meE 2-1 achEer, juisE
nadat Ferit, na een goede combinatie de 1-
t had laEen aanteken.

De eersEe 10 minuten van de
Eweede helfE waren goed, geuuige de goede
'vrije Erap van Ronald 'tkoeman" v.d. Berg
op de paaI. Darna werden de taken verge-
tén, wàarna DI{o simpel kon uiEloPen naai
5-1. volgende week lJaakkwarÈier en dan
proberen 90 min. te voeÈbal1en-

ÀNDRE + THEO

ETSV 81 - LENS 82 (10-1)

'Hadden wij het verleden week over onge-
lijkÍ{aardige Eeams, dan was er ook hier
weer sprake van, fuaar dan andersom. LENS
was deze keer de ploeg dle duidelijk een
paar maEen Ee grooE lras voor dit HBs. Met
goed Bamenapet lieten jullle zien'daL je
dan veel kansen creëerE, waaruit flink'
werd gescoord.

' Hopelijk dat zaEerdag Eegen
LaakkwaÍEier er echt tvree gelijkwaardige
teams tegenover elkaar staan; dan pas kun-
nen juIlie laten zien hoeveel julie waard
zijn, ÀIs we zo blijven coÍnbineren en waE
voor elkaar over hebben dan heb Ík er aIle
wertrouwen in.
TEUN

ÉENS Dl - ÀDO D1 Í2-7)

IJieve lezers en lezeressen,fn de kleedkamer terd takEiek en de plaat-
sen besproken. r'Íe waren er klaar vooï ! Na
een goede 10 min. kwamen 1-0 achEer, er
volgóe er nog meer. De ruststand was 5-1.
De ÉegenstandeÍ was sterker dan wlj, maar
we bleven voeEballen a1s pupy's' we waren
r.iit onze concenEraties, daE lras Ee merken
aan het schelden, bij balverlies ws dat
nieE de bedoeling. Aankomende week weer
nieE schelden, maar het voetballend oplos-
sen.

wat. va1t. er nog Ee schrijven als beelden
voor zich spreken. De zon scheen schitEe-
rend door het. imlse groen en 57 bezoekers
stonden -zich Ee koesteren langs veld 1.'
vo1 goede moed Eogen de boys dus aan heE
werk. Àdo zeEEe er direkE druk op, met een
o-2 voorsprong als gevolg.LENS gaf Eegen-
gas en maakte gelijk, HeE publlek veerde
op met. de gedachte 'erop en eroverí. Het-
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Patrick, klasse

EiBiorig -' :

SEand

ROB VERGEER

Coach Ràmon reageerÈ ach- t

t.eraf desgevraagd en
deelE ons mee dat het
vandaag onEbrak aan bele-
vinq, fanaÈisme en gcher-
DEe: Advies mijnerzijds:
ènel verwerken en volgen-
de week scherP als een
speer naar RKÀW.
gekeept I

. Score Roddy en RobberE
2-3 ( 11- 11)

qeen À.DO dan ook sponEaan deed. HeE effect'
óp r,ewS zieE u hieronder ll!!

daag 16 septeÍÈer was het MaïEin Boutier
die een jaarÈje ouder srerd. Jongens namens
alle spelers, leider en supporfers van
harue -gefeliciteerd. De spelers wisten
vagÈ dàt zij jarig waren cq geweesE,.want
hets vrerd een wedsÈrijd die het aankljken
vraard was. Een zeer Èeinspireerd elfEal
bracht prachtig voeEbaL op de maE- Er.werd
iekker Èamengeópeeld en door die combina-
Èies werd de-ruËtst.and van o-5 bereikE'

. De Eweede helfE wou heE maar
nieE vlotÈen heE doelsaldo-op Ee t.illent'dit kwam omdat. jullie de coÍÈinaties wat
vaker lieten voor vraE ze zíin en op zoek
waren naar een eigen doelpunE. Toch kwaÍn

dat verfossende dóelpunE (0-6). Het sPel
urerd steeds beter.

Toch kreeg Tac'90 de kans om

Èegen te scoren via een penalEy, zij wis-
Een echcer niet. da! dit HET Eeken wag om

er weer slevig tegen aan Eegaan. HeE eind
resultaat vras dan ook een klinkende 1-8
zeqe. Goed hersceld mannen. Ga zo doot en
er-zuIlen nog prachEige wedstrijden te
zien zij n.

MEIJTS KIPP

ITBS El - I,ENS 81 (2-3)

Op zaterdagmorgen met een lekker vJeexÈje
en een goed voetbalhoofd gingen we naar 

-
HBS. DaÉ jullie er zin in hadden bleek al
snel. WanÈ na een paar coÍnbinaties was heE
al gauw 2-0. HBS bleek niet slechE te zijn
en kwam terug toE 2-2.
Na de ÍusE kiamen er wele kansen, maai we
moesten t.oE. de laatste minuuE wachten op
3-2. ,rongens, het gaat steeds beter. Som-
mige spelers moeten alleen op hun plaaEs
leiien. Naar voren gaan betekent ook weer
Eeruq komen, maar dat komt ook goed. Ik
hoop-daE de volgende $redstrijd weer goed

,

I,ENS D2 - DIE EÀGEE D1 (4-O}

onder de bezlelende leiding van coach Reno
begonnen we aan onze 2e competitiewe-
st;ijd. De kreet trruimtè maken" hoorden we

vele malen over het veld brullen, wanE één
helfE van heÈ veld werd vandag maar ge-
bruikt. LENS in de aanval en DH in de ver-
dediging. vooral in de 1e helft hadden we
daar veèI moeiEe mee. we konden maar geen
ooeninq vinden, alEljd zat er wel een been
vàn DH-tussen, toEdaÈ Michael DrosEe diep
in de 1e helft meE een fel schot eindelijk
wel die opening kón wlnden en daardoor 1-0
scoorde ,

De 2e helft werd er inder-
daad beEer "ruimÈe gemaakt", waardoor de
bal lekker gekàatst kon worden. Het resul-
ËaaE wa§ er ook naar, meE zeer leuk voet-
bal liepen we uiE naar 4-0. Overige doel-
ountenmàkers waren : Kevin vereecken, Mi-
;hael Droste (2x) . .Tongens gefeliciteerd
met diE resulEaaE, als jullie zo doorgaan
zoals ik jullie de laaEsEe weke bezíg zie
verwachE ik een zeer goed resulEaaE.

JÀ}.I MT'NS

LENS D3 - SCEEVENINGEN Ií1 (2.1} ' ., :

Door het vele vrisselen raakte de organisa-
Lie in ons elfEal zoek. Het fesultaaL was
dan ook een Íommelj-ge wedstrijd' Daarom
oinq deze wedstriid voor ons verLoren. Ik
ËooË aat we a.s. iarerdag zeker weten weI-
ke ionqens in D3 spelen, zodat we een vas-
te én óoed georganiseerde speelerijze kun-
nen gann hanÈeren.- Langs de lijn elas het af en
Eoe !,e1 lachen geblazen, wanneer ju11ie de
oudere en vooral vollere meisjes tackel-
den. Dit viel nog wel eens in jullie na--
deel uit., maar vóerbalEechnisch waren jul-
Iie de beEere. Doelpuntenmaker was aan-
voerder Kemal.

Lg.

HUUB .

r.,ENs E4 - HBS E4 (12-0)

Deze tereede competitiedag begon meE mooi
weer. De eersEe wedstrijd tegen LAÀKKWÀR-
TIER hadden zij ook gewonnen. HeE Eoexnooi
bij VELO vras ook goed gegaan, want zlj
weiden daar eerste. Nu deze wedsErijal: er
werd leuk gevoetbald door alLe spelers.
,Jongens, gà zo door, EoE a.a. zaEerdag!

G(]US van oORT sr.

TÀC '90 D1 - Í,ENS D4 (1-8)

tfas .Tacky da cosEa 12 sept.ember jarig van-

EEN ER

LENS F2 - GDS F1 (8-1)

fn de eerste helft werd er leuk gecoÍÍÈi-
neerd, maar te weinig geschoÈen op het.
doel van GDS. we gingen de rusE in meE een
3-1 voorsprong. Even de keepersqissel
doorvoeren, Bilal voor Rodney. Iedereen
opnieuw op posit,ie gezeE en zo werd er in
dé tweede helfE nog beter gevoetbald, waE

resulEeerde in een eindstand van 8-1.
Ricardo scoorde 4 keer, IJevenE 1 en ÀÍvind

'de LENSREVUE' ' lf -



3 maaI. De achienhoede werd goed dichtgehouden door Roman, Rodney en Edc,in. Kevin
pràÉàè=ae meg leuke passen dé voorheodè aan het. werk te houden. Klasse boys, de leider
i,ras zeer Eevredeí.

RUUD VÀN HERP ,,

IJENS F3 - SCEEVENINOEN F3 (5-3)

Na een zeer snetle voorsprong werd het ons Eoch even zeer benauwd, want s. kwam zeer
ËÉeit tèi"ó. Na een 3-2 ioorópror,g, werd er.na de rusg weer goed _gevoetbald, met
*ài[érijr.-É""r mooie doe]puntèn ÍÀ her uiteindelijk een zeer verdiende overwinning van
6-3 geworden.

Mark,PatrickenÀrvlld,bedanktvoorheEinvallenenmet'Nickyhebbenwe
er een goede 

"irriifort 
fiJ. rt hoop aileen binnenkort. een coÍnpleet Eeam in het veld '

kunnen zeEten
- De aS van het veld is meE lleroy, À1fi en DenÍrig een uit,sEekend v,apen en

metvolkn,rkayindeverdedigingkunnenwiJnogwelwataanvullinggebruiken.Maar.
jongens we zijn op de goede weg.

LEO

FOREHOLTE I LENS I ,.,1n''i.i:ti:,.,.
'{.ti.

DE BUS STAAT KLAAR

vanaf 11.30 uur

VERTREK om 12.00 uur

f 5,oo
- v.v..BcamP - Voorhout
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DE T-ENSREVUE

. w@kilad van de voethahrereniging LENS

69e iaargang, numrner : I

28 september 1995

1920 1995

LENS

IN MEMORIAM GERARD VAN DEN STEEN

Diep geschokE onEvingen wij het berichE van het overlij,den van ons aller Gerard
van- dén SEeen. IÍoeweÍ ,e wj.sLen dat hij de laatste E.ijd met gezondheidsproble-
men kàmpEe kwam he.E. beriche van .zijn heengaaÍl volkomen. onverwacht '

De verslagenheid in de vereniging was dan ook grooE. t.oen het nieuws zich "
verspreidóe. En dat. is nieE vèrwónderlijk. Gerard wa6 een àeer bekend LENSeT'.
ttij ias 59 jaar Iid van onze club. die hij na zijn acEieye voetbalperiode ín
diierse funéties heeft gediend,. zo was hij o.m. ieugdleider. j eugdsecretaris,
algemeen secretaris, peíningrmeesEer en barmalager. ÉIke Pgging om Ee beschrij-
vei. wat àij voor de vèreniging heefts beEekend is èchEer bij voorbaat tot'
mislukken iedoemd. net bJ.ijveí slechtss woorden. die hoogur-ts een opsomming -kunnen ge..ón ''ran functies, tsaken en de manier waàrop hij.die.heefE uitgeoefend,
maar dié geen uiEdrukking kunnen geven aan de gedrevenheíd die Gerard zo eigen
was..Daaríoor moeE je hem gekend hebben en meÈ hem hebben samengewerkL. Degenen
die dit voorrechE hébben géhad zullen beamen dat een.dergelijke bevlogenheid
uniek t.e noemen is.
Hij was g.doràrra. een lange reeks van jaren de kurS wa4r LENS op dieef' Èed-
p.i=oon óie .de probl.emen iiet uit de wèg ging en nie; te beroerd was om heE-(veela1 onzichtËare) vuile werk op te knappen. uen IrENser in hart. -eÍr-nieren,
die altijd het verenigingsbelang in het, oog hièId. i

LENS heefts één ían de markantsEe personen uit haar geschiedeais verloren.
doets ons verdrieÈ daÈ hij de 75e verjaardag van ,'zijn"-LENs niet meer hee
mogen meemaken.
Heg is moeilijk te accepteren dat we zijn persoonlíjkheid en inzeg vóorEa

Het
ft

an

Nog moeilijker is heE uiteraard voor zijn naasEe familieleden die zonder hem

"uÍIen moeÉen verder leven. onze gedachÉen zijn in deze moeilijke tijden in de
eersÈe ptaats dan ook bij Annie, René. Pau1. Eric, Rob, schoondochters,
kleínki-nderen en verdere- famir,ie . Wij wensen hen de krachE toe diÈ verlies Ee

d.rageÍr .

zul,len moeEen missen.

Moge hij rusEen in vrede..:

Het, . BesEuur

Te,. nagedachëenie aan Geratd wan den sëèen werd afgeloPen zondag
ééa minu:të sÈi]Ëe iD achë genomen bíj de eehv lg .uan de wedÉErijd Foteholte l. - Í-tl's t'

I'de LENSREVUE'
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Na.maandenlang lijden en veel geEob is Ehans een eind gekomen aan een moeilÍJke perlode
door hea overlÍiden wan.onze goede. tlouwe lrENs-vriend Gerard van den SEeen.

Mijn oualste herinneriÀg in onze kÍing aan hem gaa!'àver een wédstrijd van.llENs - junioren
op een Lerrein aan de Houtweg te Loosduinen
Hij speelde Eoen rechtshalf en viet gedurende heÈ hele spel duidelijk op door zijn
acÈiw-lteit, blijkbaar gedragen door zijn devies : doe alles zo goed mogelijk. -
En toen hij eenmaal hé-t zelf bespelen van de bal beëindigd had, bleef hij Eoch in zijn
club LENS acEief, door heE vervullen wan a1Ierlei bezigheden..:

En nu.is er weer in LENS een leegEe gekomen. Erger ls die leegEe voor zijn zorgzame
vrouw en zijn kinderen. ÀIs v.rij onze goede voelbalvríend nlet wiIlen vergeEen, laten--
$rij dan een beroep doen op Gods liefde voor ons allen door te bidden : Heer, wees onze
Gerard van den SEeen genadig en troost zijn geliefden. Amen.

P. J.

ÀFSCEEID VÀ}I EEN EOEK-STEEN ,

Ik speelde in de pupillen, Eoen ik voor het eerst kennis maakte meE Gerard van
den SEeen.-Hij kwam bij'ons thuis om de contribuÈie op Èe ha1en. glanE dàt ging toen
blijkbaar op die manier. Het is alweer lang geleden, maar nu we zo ploEseling afscheid
wan-hem nemèn haal ik de herinnering op, oàdàt deze rol zo kehmerkend is voor Geïard
a1s vrijwilliger. in heE verenigings leven van LENS: NooiÈ te beroerd om eenvoudige, soms
ondankbare, klussen op te knappeh. i I

Naast gezin en weik §ing hij bijna een leven lang voor LENS. Àlle mogelijke
fuícties heefÈ hij vervuld:.Hlj lras ooiE, zoals aI genoemd,. contribut ieophal er, verder
onder meer jeugdleider, j eugdsecretaris. algemeen secreEaris, kant ine -coördinator en.
voorzitcer. Hij stond klaar als de vereniging hem ergens nodig had, _of waar anderen een
gaE lieEen vallen. Een man als een hoek.-gteen, op wie je kon bouvren.

Hii zou die vele ',re..nigingsacc iviteiten nèoiÈ tréulen kunnen vervullàn en 7

wolhoudei als echEgenoEe Ànnié hém daarEoe nieÈ de ruimEe had'wil}en geveh en nieE Ee
vergeten: hem daarbij had wi11en sEeunen. Ànnie.is daarmee aI evenzoveel .jaren als
ho'ek-sEeen van IENS te beschouwen. '

Ook buiEen LENS zijn de act,iviteiEen van Gerard van den Steen niet onopgemerkE
gebleven. Enkele jaren geleden t erd hlj onderscheiden meE de haagse GoudvÍnk, een
ereEiEel voor personen, die zich in" het. haagse verenigingsleven als vrijwilliger r-'
buiEengewoon verdlensteLij k '.hebben gemaakE. À1 eerder benoemde de Algemene wergadering -
hem tot ere-Iid van onze vereniging. I

De EiEel Goudvink doeE vermoeden daE we in Gerard van den.Steen een geluksvogel
herkennen. Dat geluk zou je hem als LENSeT van harte hebben gegund, maar dats was hern'
vooral de laausce jaren door zijn gezondheid.niet gegeven. zijn verdienst.e blijfE, dat
hij samen met Annie de wereniging LENS zoveel goede daden heefE geàeven en zonen, die
in de voetsporen zijn geEreden. zoon PauI zeE - op zijn manler - als j eugdsecretaris en
bestuurslid een Èraditie voorE .

Gerard van den St.een, we hadden hem nog een poos in ons midden geÈÈnd, maar' heE is
anders beschikE. Moge hij rustsen in vrede.

cuido Halleen

nieuws uit de hestuurskamer
.-. .-,

D OMEN WEG ,rr» deze week worden de zeven bomen die heel hinalerlijk langs ons
fD eersee veld staan en daar het hekwerk verbuigen en bovendien de t aÈeïhuishouding!!Z wan ons eersEe veld ontregelen doot de gemeenEe weggehaald. Een.eerste succes van
ndiplomatiekï önderhandelen. Wi-e. weet. waE er nog meer gaaE volgen. tÍij doen ons best.

4a RAINERS OPGELET >>>>> de afgelopen weken hebben wij regelmaEig EraihingsmaEeri-
I aaI op onze velden §evonden. Bovendien -werd de deur van het Erainings -maEeriaalhokÀ een aànEa1 keren opén aan geEroffen, DiÈ kan niet, de bedoeling zijn.

caarne een ieders- atEenEié en nogmaals : na de Eralning alle doelujes aan de
zijkant van de Èrainingsstrook en Erain zoveel mogelijk op de trainingsstrook want echL
de velden zijn nieE ar t.e best en kunnen zo Eoch r\'aE onEzien worden.

HET BESTUI'R

-2- ue Letusng.vue'



adrepak
voor kopiegemak .

w C4t

fu"r
Fotokop

I

rc§efu!ce

formoot A5 tot A2
s nel le u e rw e rk ing s t ij d

uerga?en, uouwen, nieten
lage prijzen!

' Kerketuinenweg 5' Tel. (O7O1359O7í 6
2544 CW Den Haag
Fax (O7O)3295168

advertentiB

{

B A R N I E A W S.

kontaktpersoon :
A. Krol, tel . (070) 364 r7 25

BARROOSTER
zat.eïdag 30 september -,

openen

' s -ochÈends

's-middags

sluiEen

hi. Lenting.

rnge en MariaÍme
,f,acky en ileroen

BI.TSPRINGERS gevraagd

Jan & Henk

BI.TSPRINGERS gevraagd'

'." 'ir
BARROOSTER

zondag 1 oktober

openen

kleine bar

sLuiten

ieàh is weah een berichie van de ENrcE EGTE HÀGENEES I I I
wat hep lk allemaal kunne leze in heE LENs-krantje ???

Peler en Tinus

Rein Helde1
Àchmed Bouali

BfiISPRINGERS gevraagd

...: LJe€n

BI,ISPRINGERS gevraagd

2'.t') )

innengeulogen herichten

H
Dat op ate donderdage heE klubgebah dich b1èf omdat'er geen rrrèvrilligers zèn
oè cnóts KLUBÀKTrB weeh van sEagt gaaÈ Haah LENS lekkeh an ken verdiene (en diE
zekah nie gek zah zèn in het jubileumjaah)
pàÉ ae iruíienaktie geen succés ie geóorde (helaas)
Dat er veschillende ainge t.e kaup zèn bè de jubileumshop (succes hiermee)
De kaegtavonde weàh gaaí beginne en dit. ech óezellag is
DaE Í,ENS 1 aI één auwerivinning en een gelèkspel op zak heef
DaE de here Ièders goed op verschillende dinge moE lett,e
(o. a. de kleedlaukale schaun)
Dat er sponsers gevraag worde voah diverse Eeams
vàur "ei'sragu 

- - .'
(Here van de realaktie Eis een goede zaak daE er een wedst.rèdvés ]agformel ier in de
vakke van de Èeams sEaan.zaudaE iedereen een verslag ken make, zo b]èf de familie
op de haugEe van de presÈaties

wel geagEe lezers jullie zien dat keE krantje van voàh naah agt.èh lees. Ik kom zekah
weàh es langs op de velde en neh hah ik op. 

DE ENrGE EGTE HÀGENEEs

D

D

'cteLENSREVIIE'-3-



er we
K LAVERJAS- EN JOKERAVONDEN ,',r» he! voeÈbalseizoen is gelukkis ueer

begonnen en konien ook'de vragen over het kaarEen weer los. fÍeesÈ allen gerust
het klaverjassen cq jokeren gaat weer van sEarE - noEeert u vast in uu àgendaergekaart,kanwordenopdevo1gendevrijdagavonden:.-.

6 en 20 oktober - 3 en 24 november - I decàmber .'

HeE inschrijfgeld blijft neÉ als de voorgaande jaren / 5,OO per
persoon voor het kLaverjassen en Í ?,50 per persoon voor het jokeren.
We hebben de prijs laag kunnen houden ondanks de st.ijgende koàten.
IJaat daE voor u een argument zijn om Ee komel.:-

ZoaLs geeroonLijk spelen we RoElerdams' en verplichE gaani verzaken be-
tekent. een "pitn voor de t.egenstander en dat zijn 262 punt.en. ÀIIe
andere roem verval! dan,

l{e hebben gekozen voor verptlcht. gaan omdaÈ dat aanmerkelijk in de t.ijd scheelE e; eraLtijd mensen zijn die meE openbaar vervoer naar huis moeEen. we hopen dat u daaÍ
begrip voor heefE.
Bij heE klaverj assen/j okeren gaan rre een aantal zaken belonen meE graEiÈ 1oEén, welke
op de- laaEst.e avond geÈrokken gaan worden.

ook

,u..

KIÀVERjIÀS sEN :

JOKEREN

een upiÈ" belonen meE 1 graEis toE per persoon

een gewonnen spelleE.je van 16 maal delen levert. ook l grat.is IoE
persoon op

de avondprijs geefE recht op 3 graEis loten peÍ peÍsoon
t

2e prijs geefE recht op 2 graE.is loten'per persoon ri

3e prijs geeft. rechE op 1 gratis Ïàt p"r per.§oon' ''..
i.,i r

de poedelprijs krijgt ook l grat.is IoÈ per persoon

de normale geldprijzen blijven gelijk .

per

ledereen die elke

avondprij s 5 grat.is loEen
de nummer Ewee 2 graEiE loten
poedelprijs 1 graÈis lot
de normale geldprijzen blijven gelijk
avond geweest j-s krijgt ook nog eens 3 loten gratis.

".tot ziens op vtijdag 6 oktobe+ dé eerste kàartaioàd ll!
Jan Ham & ,los wit.Eing

LENZ

Meneer lJenz iÍil dat de voeEbals lavernij nordE afgeschafE. Meneer Lenz is advocaat.-
generaal bij heL Europese Hof van ,Just.itie en na jarenlang sEuderen is hij EoE de
slotsom gekomen, dac heE aan- en verkopen van voetba1lers in strijd is rneE de Europese
wetten. Volgens meneer Lenz moeten voetballers zich - neE aIs a1le andere werkriemere -
wrij kunnen-ber',egen binnen landen, die aadgesloten zijn bij de Europese Unie.''

De Belgische voeEbalprof Bosman, die diE zaakje heeft. aangekaaiÈ, zal er zel-f geen
profijt meer van hebben. DesEijds werd hij door de club, waar hij weg wilde dwars
gezeEen bij heÈ vinden van een nieuwe club. De atudie van meneer Lenz heeft echter zo
Iang geduurd, dat Bosman inmiddels stramme knieën heeft gekregen en dus door geen
enkele club meer wordE begeerd, Pech voor Bosman, die vond en vindE daE het Eransfer-
systeem een vorm van voetbals lavernij is,

Nu ben ik ook verslaafd aan voetbal, maar ik befl daE vrijwillig; een soorE
vrijwlllige voeEbals lavernij dus. Bij de pechvogel Bosman is dat onEaard in een
wrij wi l tige -vóeEbal- euEhanas ie . De Europese voetbalbonzen hebben inÈussen van heE
advies van meneer Lenz de zenuwen gekïegen. Maar ze hebben er alvJeer waE op gevonden.
ÀIs heE Europese Hof,van ,Justit.ie heE advies van meneer Lenz overneemE, dan gaan ze in
Hoger Beroep. En dat geeft weer jaren werk voor een duurbetaalde andere advocaaE.
De handel. gaat onderEusgen gewoon door.

SPUIT EI,E

-4-'dsLENSREVUE'



S(BIí@ Voor.teleÍoonnummars: zie de colo n oD oao. 1

k
,Hg* Se

a.
IOren L

.'l, r 
_'

UITSLAGEN
LENS 1
RKDEO 7
],ENS 2
IJENS 3

- HPSV 1
- I,ENS 2
. HMSH 2
- HPSV 3

n.rr.u

WEDSTRIJDPROGRAMMA
datum tiÍd thuls ult

2
3

)

10

klasso zael scheidsrachter

vru,29,09
diag.03.10

vrJ.J .13 .10

I,ENS 1
ÀRENTBURG 2,ÀRENTBI'RG 

1
IJENS 1

932/38
971lR3À
932/38
932 /38

De Bllnkerd
oranj eplein
oranj eplein
oranj eplein

E .,J . v. Maanen
B-scheidsr.
C . ,J. HarEgring
R. Ogier

20.40 GARRT'ND 1
19.00 ,LENS 3
19.45 IJENS 1 .- r
20.45 POG 1 6

"LIGGING VAN DE SPORTHALLEN
OPSTELLINGEN IJENS 1, 2 en 3

AIs bekend

! 1 ' ÀIs. vorige week,

Senioren ERDAG

UITST,AGEN
t

GDA 1
RÀVÀ 1

],ENS }
],ENS 1

WEDSTRIJDPROGRAMMA

1
4

4
4

datum llid lhuls ' ult §aheidrcchte, veld

zat.30.09
Zat.07,10

14.30 LENS 1
14 .30 DZS 1

BIÀI'W ZWÀRT 1
I,ENS 1

Fred Lancel

Lo24 / 006 t"t .' .,, ouyn
to26 / 006 H,J. Moerenhout

4E,r
AFSCHBIJVEN tel. (010) s213 9S 0

OGGETUIGE SCHRIJFT
RÀvÀ 1- rrENS l (4-4)

Na een pijnlijke 4-1 nederlaag op woensdag Eegen GDÀ, moesEen we zaEerdag aanEreden
tegen nevÀ.'ttót mindei Éunten op de ranglijBE, moest RÀvÀ du8,Ee doen zijn: LENS opende
de eerste 20 min. goed, waÈ leidde Eot een 0-2 voorsprong. Daarna gooide de tegenstan-
der er een exEra schepje fysiek geweld Eegeíaan, wat resulteerde dat. er bij LENS een
aanEa] spelers hun beÀèn gingen lopen EerugÈïekken. RÀvÀ zag daE, rook zijn kansen en
kwam 10 min, voor rust terug in de wedstrijd (1-2) - |

'de LENSREVUE -5-
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Na de thee een nog fel lere . Eegenstander , LENS werd _vasÈgezec op eigen herfÈ,ën "vrij rrroeg eras de stand weer gelijk-(2-2). RÀvÀ g1n9 op de grens ,u" hé;"I;.i;;;Èu;;speLen, en r,ENs schrok nog -meer-vàn dat- gewèta. xet-waèhten-was op-ii"t-se_ goar van.-RÀvÀ, maar zie: LENS scoorde 2-3 en vtak daatop 2-4 (75 min.). De'wedsrrrid wasgespeeld, leek heE, maar doordaE.sommige speleis hun ,man, nlet meÈi-trierden en het ooknlet op konden brengen, eerst luisÈereà naàr medespelers, heÈ niói -àaËe".ài-'.àËr."ià"-Ëi
de bal, sridings niet. doorvoeren. gaven we volkomeà onnóàit àrË"àó àà-ó""rwinni"g-uít--handen .

-. - . RlV. A klram met nog 5 min. op de klok Eerug (4-4) en LENS mocht ziin handengi:l!I.ri!:l Tpt ge! punr. zarerdas Brauw-zs,arÈ, mer de uit.siasàn 
-van-íorig jaar in dehanden, geef ik alleen heE advies er voor de volIe 1OO ? tegenàan te gaan, mer z,nalren. ResE miJ alreen nog de doelpunEenmakers te noemen! dé te weril !èmaakt door de,a1jareninhet'1ezaEerdage}ft'alÈpe1ende,BasBrulm(wie?)ennactriÉehssane!x.

L . VERKI.]K

tl

@, Senioren ZONDA
UITSLAGEN odvenonb

FOREHOI,TE 1
HMSH 2
LENS 3
HBS 6
DSO 9 i
LENS 6
EENS 7
LENS 8
I,ENS 9

- LENS 1 .

- IJENS 2 ..
- VELO 5
- LENS 4 ..
-'LENS 5 . .
- 81. ZWÀRT 6
- 81. ZWÀRT 7
- DUINDORP sv 5
- GDÀ 9

4
6
3

4
4
0
6

1
2

10
5
7
3

10
0
1

WEDSTRIJ,DPROGRAMMA
datum t1d thuls ult tef veld

^VonderVelde zrtVeentje ffiffijÍffi'

Zinkwerf 27
2544 EC Den Haas
Tel.:070-3663134
Fax:070-3675393

Zoetemeet
Tel.:079-6102i3

zond. 01.10 14 . 00
10.30
12.00
11. 00
11.00
12.00
13.00
10.00
12 .00

IJENS 1
I,ENS 2
RKDEO 3
I,ENS 4
IJENS 5
POSTÀLTA 2
SCHEVENING.
.TWENTÀS 4
svH 5

r1Lo/s2
Lroo /62
3059 /54
3108/s6
3703/s6
3t4s/56
444L/62
4479 / 62
4494/64

1
1

3

6

- LUGDI]NUM 1
- DHI, 2
- I,ENS 3
- NÀÀIJDWI,'K 4
- RKDEO 4
- IJENS 6
- Í,ENS 7
- I]ENS 8
- I,ENS 9

- I,BNS 1
- LENS 2
- HMSH 3
- ÍJENS 4
- I,ENS 5
- SEP 3
- DHC 7
- I,ENS I
- GONÀ 6

1iI
1C
3G
2n
1n
9n
7ír
8n

1C
1J
3D
2n
1n
9n
7t
2n
8n

.G. P. zuidlrijk

. Do Rosario

. Huis

.n.

.n.

.n,

.n.'.

.n.

.n.

dlad.

doDd.

zond.

03.10 19.30 LENS L

05.10 20. 00 LENS 9

cDS 1 . vriendschappèl ijk
DUINDORP SV 7 vriendschappel ij k

2

2

08 .10 14.
11.
11 .
10.
11.
1.3 .
11 .
10.
11.

00
00
00
00
00
00
00
00
00

10].2 /52
r1.0'L / 62
3060 /54
3ro5 /s6
3].04 /s6
3145/56
444s/62
4420/ 62
4498/64

M. Govers
van Hérk

M. Àndrade

n.
n.
n.
n.
n,

or,rvEo L^
ROODENBURG 2
I,ENS 3
CROMWIET 3
OUINTUS 5
IJENS 6
LENS 7
QUrCK 1L
IJENS 9

1

3
)

2

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 20.45 uur

OPSTELLINGEN
r,ENS 1rlE 3 :
IJENS .[ È/E 9 :

-6-'deLeltsnevut'

worden door de trainers bekend gemaakt
als bekend



AFSCHRIJVEN LENS 4
IJENS 5
I,ENS 6

de GrooE
Heij nen
Wasserman
Zupe1lÍ
Du ive s t. e].n
Gungör
Lensink

(070)
(0?o)
(079)

'(07o)
( 018 91)
(070).390
(070) 360

t.eI.

Eel .
reI.
teI.

w
R
A
G

P

Èe1
tel
tel
Eel
teI
Èe1
rel

325
345

51"323

15 s0
10 88
20 56.
68 61
17943
03 33
25 2L

b.g.s.
LENS 7
LENS 8
LENS 9

koEtaktperBoon S€nLorèn zoldag t WIE RouwanhoveÍr - T61.. (O7Ol 39L 24 74
kontaktperEoon WadBÈrlJdaiag : BerÈ Vlerllng - Tel. (0?0) 391 3? 49

LIGGING,VAN DE TERBEINEN :
RKDEO
POSTÀIIA
SCHEVENINGBN
.JIMENTAS
svH

,I

sporEpark CenÈrum, Sportparkweg Nootdorp
Groenendaal 11, W'naar (T. M. Bouwmeesterpad)
Houtrust
Huis Ee Landelaan / t,o Eennispark
Erasmusweg / t.o. oedemvaarEweg

(0173 r. ) 9090
324
36s
390
(01

24
31

) 96511

34
3I
50

742

LENS TOPSCOORDERS - TROFFE (eeIàoen 1995/1996) >>>>> ook diE jaar wordr èr weer om
deze t.rofee gesEreden. Wij verzoeken de h.h. aanvoerders vriendelijk om de doelpunEen-
makers te vermelden op de achEerzijde van heE wedsErijdformulier..-..

KEEPER GEZOCHT TT,>r, voor LENs 4l
Wie weet. er op diE momenE een betrouwbare doelwachter voor dit
elfEal. voor informatie en/of aanmelding even bellen naar
ArEhur de droot, EeI. 325 15 50.-

o OGGETUIGEN SCHRIJVEN
ToREEOÍJTE 1 - LENg 1 (4-1)

MÀRCEL JÀNSEN

LENS I - DuINDoAP 6v 5 (6-0)

ROB ELSTNG

r,Elrs9-GDÀ9(2-1)
Een recxLficaËje : I8S 73 - LENS g : 3-3 (i.p.v. 4-3) " i'' 1

Door inzet, afechrijvingen, karakter, doorzetÈ ingvernogen begonnen wij deze wedstrijd op
tijd (dib dankzij de wincerEijd), De 1è heLft begon moeizaan; we gtonden a} enel not 1-0
achter. Maar na een beauty-goal van chrig v.d, Berg kwamen we gelijk en gingen pauzeren,

De 2e helfc kwamen we a1 snel voor na een lop van René ifansen. Haneje nog even pijn
aar, z,n lieeje moeu nogÍ even vermeld worden, ook mede heE aublieme verdedigingowerk van Paul
Lensink de eindBtand 2-1 bIeef.

._a
PÀUL.tENSSINK , '

Na de prirna overwinning vorige week Eegen scompwijk trok een groot aanEal IJENsera afgel-open
zondag naar VoorhouE woor de uiÈwedgErijd van de LENs-hoofdmachÈ tegen Foreholte. Supporters
en spelers haalden jammer genoeg aan.nat pak,...- Vanaf twee uu-r gingeí de ËIui.j"" o-pen. Na zo'n halfuur bleek ForeholÈè toch waÈ' -
beter uit de voeten Ee kunnen op het epekgladde veld, MeE Ewee doeLpunten binrien één minuut
(beide veroorzaakE doordaÈ LENS niet Echerp genoeg in de duel6 was) beBliBte de Voorhoutse
formaEie heÈ duel eigenlijk al in een vroeg aEadium. HeÈ leek er echter nog even op of LENS
Eerug kon komen. Nadat Eans Verheij in het EtraEechopgebied wag gevl,oerd kon Ricat do TetsEelo
de EÈand nog op 2-1 brengen, maar even voor de lust was het boch weer PoreholÈe da!, door
een mooi genomen vrije Èrap de marge op twee doelpunten bracht.

Na àe ruet apeè1de r,ENs met aIle mogelijke rieico E achÈerin. Het bedoelde powerplay
bleef echEer zondei resulEaat. Het mag een wonder heEen dats de ecore door heE 'open huie'
achtserin niet veel verder opliep dan de 4-1 die nu ale eindstand werd genoEeerd'

IENS moeet afgelopen zondag zijn meerdere erkennen in Foreholte. Niets meer en niet6
minder. De voorhouEàe pÍoeg wae, -in àit etadium van de comPetitie', gewoon $rats verdar als
ploeg. tENs za1 moeten proberen Ledere week een atapje verder Ee komen. Kijken wal het
zondag thuie begen LUGDlrNlrl,l vrordt.

Op deze regenachtige dag moeEEen wij om 13.00 uur aanEreden tegen D. Dat iedereen er veel
zin in had bleek vànaf àe eerEte minuut. Met, bij vlagen zeer goed voeEbal gingen wij met
een 4-o voorBprong de rugc in.

De eerete 10 minuton van de 2e helft kregen wij even hoeilijk, maar de nul bleef
behouden. Hierna pakcen h,ij heÈ Epelletje weer op. Uiteindelijk werd de wedotrijd afgeglotsen
meE een dik verdiende 6-0 overwinning. GA ZO DOOR ,IONGENS !

,dè LENSREVUE' 7-
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Jrrtí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
HooÍdleider A/B/C jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat I03, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01 .s

Hoofdleider E-jeugd: RuudVereecken
tolefoon 391 :04.89

HooÍdleidcr F.leugd: Harry t6r Linden
telefoon 361.61 .43

HooÍdleidcr O-jeugd: Edwin Kuik
telefoon 367.73.00

zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond voor de wedstrijd, tussen 1 8.oo 6n 19,oo uur, bij de desbetreÍ-
fende hooÍdlaider. ln uiterste nood nog op dè dag van de wedstríjd op LENS, telefoon 366,13.14
(zaterdags vanaf 8.o0 uur en doordeweoks * 30 minuten, en niet eediit, voor verzameltijd) . r

Aíbellen traíninoen: r 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366.13.14
: bel in €srste instantie ds hoofdléider opl

WEDSTRÍJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

elítal datum aanvdna leoenstander veld/tcraÍn sam.k LENS

r A l 30 sepE 14.30 vtc A1 uiL . - 'r Kleine Loo 13.00

Daal en Bergselaanv2.. -.
13 .30
13.45

Tanthof - zuid/DeLft
MeIiB stokelaan

vl .v3 . ;
Melis Stokelaan

v1
v2
v1
v330

30
30

R1
B2

c1
c2

1

2
3
4
5*

E2
E3
E4
E5
F1
F2
F3

c3
c4

30 sepE
30 sept

30 sepE
30 sepE
01 okÈ.
30 sept
30 sept

30 sept
02 okt.
30 sept

sepE
seP.t
sept

30 sepE
30 sept
30 sepL
30 sept
30 sept

30 sept
30 sept
30 sept
30 sepE

11.00
18.30
09.30
09.30
10.4s
14.30

11.00
09.00
11.15
11.15

uiE
thuis

uÍt.
uit

thuis
thuis
uit

Ehuis
thuis
thuis
thuis
uiÈ

thuis

uit
uit.

t.huis
t.hu i s

10.00
08 .15
10 .45
L0 .45

15.00 HBS 81
14 .30 GDA 82

13.00
]-2.45
12 .15
t2 .00
10.30

ViEesse
vros c2
DUNO C].
ODB C2
vros c3

Delft 11.15
11.45
11.30
11.30
09.30

(auto)

( auto)

(auto)

(auto)
(auEo)

c1
.t

I

D

;
D
D
D

LaakkwarÈier DI
Feijenoord
Oliveo Dl . .
DT'NO D2
RÀS D2
Blauw ZvrarE Ml

AlbardasEraat
..'v3.

. Gunt.erst.einweg .
Daal en Bergselaan

v2. ..u2....

10 ..0 0
17.30
08 .30
09.00
09 .45 (auto)
13 .45 r

( auto)
(auto)

09.30
09.30
72 .00
09.00
13.00

Ehuis
thu is
uiE
uiE

t.hu i s

v2 -..v2.
Àlbardastraat.
Mr. Nolenslaan

v2...

09.00
09.00
11.00
08.15
12 .30

Quick EI
Vredenburch
ODB E2
DI'NO E4 . .
.,AC E4

E3

Oranje Blauw F1
HBS F4
Triomph FL
Gravenzande sv F5

è!!E ouders en spelers van I,ENS D5 verwachEen we a.s.
om 13.45 uur op LENS voor een bespreking

zaÈerdag

IJZONDERHEDEN,
aanl.rezig van de jeugdkoÍrmissie op zaterdag 30 sepEeÍrÈer

B . Kuik, ,f . Muns en !r. Taal - -

- vragen ? BeI dan even naar de hoofdleider.
. Í,ENS D5 OP6EI.ET :

a.s. zaE.erdag om 13.45 íur bespreking (OOK atle ouders aanwezig)

B

-8- ae LENSREvIJE'



.' - opBteLlingen als

0 ],ENS À1 E/m C2 worden

o r,ÉNs À1 .. -, zonder

0 ]JENS C3

O ]JENS DL en D2 worden

o LENS D3 zonder

O LENS E3 - zonder
iÉ

vorige week met uitzondering van:,\'
door de Èrainers bekend gemaakÈ.

, R. Laari (afgevoerd ale tid)
D. Lorsheijd en iI. veldema

door de Èrainers bekend gemaakt.

D. Unnu en R. Sardjoepersad
(allen geschorsE wegens nieÈ opkomen)

M . v. d. Lee en G. Roos " : -"' ''

L. sahin (geschoràE wegens nieE opkomen)

O LENS F3

0 r,ENs F4

N. Houwel ing, K. Lef ebre, C. Lira, R, de Munnik, v. Ramautar,
S.sewcharan, 1,. sEraub,À. Thohamachsun, D.Wille. Lel'der : L. SLraub

N. Bakker, S. Chong, v. Dagli, D, Heeneman,.f . Jemil, A.r,oilargosain, 
.

O.Oredein,R.Sookhoo,E.v.d.Spek,I.Yonyul. Leidèr :

KUIP v
die Fe

uiterl
weL ]rr
f 2,50

vier b
moeiEe

Nog li
Natuur

It AAR FEIJENOORD >r>r> op woensdag 18 okEober, in de herfstvakantie, wil]en wij
er met de c-D-E- en F-jeugd een Leuke dag van maken. Eerat 's=morgens een
tÍaining.op LENS en ireiwolgens naar heE mooisEe stadion van Nederland E.t',. DE

an reijènoórd voor een zeer ÍnEeressanEe rondleiding. Jullie zien de Europacups
ijenooid gewonnen heefE, het spelershome, de kleedlokalen en nog veel .meer. '..
Bóvendien-mag je ook even de grasmaE op. Een te gekke beleving. wij ttillen
ijk 2 oktober doorgeven aan Feijenoord of we komen en met hoeveel personen.
alen wij .een kleiné financÍele bijdrage van iedereen die mee wil. spelers betaLen
per persoon en le iders /ouders /ch4uffeurs betafen Í 5,- per persoon.

DiE geld moecen wij irnmers ook aan Feijenoord beEalen. Opgeven kan bij de leiders_van
de tóams en wel t/m uiterlijk zaterdag 30 sepEember a.s. we1 moet er direkE bet.aald
worden. Zijn er te v.reinig dèetnemers of is er Èe weinig vervoer dan gaaE ale trip nieE.'
door en krligen degene die bet.aald hebben hun geld weer terug. Wij verwachten echEer
een hele groEe tceloop

G ROTE KLttB AKTIE ,rr» ars net goed is zijn een grooE aanEal c-D- en E-klassers
meE de iiltekenlÍjsEèn aan de slag gegaan. I,lij zijn benieuwd naàr de resultaten.
?oE op heden is èr nog nieEs terug. Er zijn leuke prijzen beschikbà:àr voor de
esÈe ierkopers van , iso,-, zs,-, 50,- en 25,-. DaÈ ls niet mis en beslist de
waard. poè je bést voor.je club en wie weeE win je zelf ook een leuke prijs.

UiÈíerkocht : lever dan je lijst in op LENS.
jsten erbij nodig ? vraag er dan om op LENS. ÀIIe loEen moeten echE weg-
1iikmogenookÀ.B-enF-k1assers1oEenverkopen.

4 OUOne r4.S: , r,sNs - r,uGDIrNUÀí, vooRwBDsrRrirD, LoTERrrT EN SPELER vÀN DE etEEK

L on zondag r'oktober vreer een dagje L,ENS - óm ro.so uur speelE LENS 2 tegen.DHl
Daarna weer eén vOorwedsLrijd om 12.15 uur tussen LENS C2 en DUNO C1 . NaEuurlijk n
wedsErijd op de foEo meE IJENS 1 en ook levert c2 de speler van de week die op de f
mag met zijà favorieEe speler. Te gek naEuurlijk.

ade
oEo

De hoofdschor.el is LENS 1- TJITGDITNIIM 1. Om 14.00 uur begint deze wedsErijd en zoals
gebruÍkelijk is er rond om deze wedstrijd weer een leuke loEerij

De loEen zijn vanaf zaterdag a1 op IJENS Ee koop voor Í 1,- per sEuk..De- trekking is op
zondag in dé rusC van de wedsgrijd van.LENS 1 om 14,45 uur. Naguurlijk komende de
,i"neiAe loEen ook in ale volgendè lfltsrewue Ee staan. Tot. zondag en na afloop gezellig
j.n ons klubgebouw blijven hangen hoor- |

PONSORS >>>>> LENS c1 heefE nu ook de beschikking over sporttassen.
via ,Jack v.d. Heijden kregen zij moole'Eassen van I

§
. HUMPHREYS LIMOUSINES

t,. (verhuur groEe Àmerikaanse auÈols)

aflóoD van de weslriid bovendien een drankje van deze 9u11e sponsor. In
de foto meE zo'n schítterende limousine. Namens Cl' : harEsE.ikke bedankE

okEober nog
voor aIles !

Na
op

'cteLENSREVITE'-9-



I UBILEUM LEAIS ",,' dar LENS diE seizoen, op 18 decernber, 75 jaar bestaat is nu
I weL bekend bij de leden. Er zijn een aanEa1 festiviteit.en in voorbereiding. De

* jeugd moet zeker 30 april 1995 vrij houden. Meer nieuws volgE, Op dit moment zijn
er vele j ubi leumartikelen te koop op IJENS. Een sweater,een t-shirt,een mok. Teveel om
op te noemen. Loop er zaÈerdag of zondag maar eens langs ën koop gerusÈ eens wat.

uit- en ueÍslagen

UITSLAGEN
zateEdaq 23 seDÈeEb€r

))

»
LENS À1
I,ENS B1
I,ÀKÍ{A 82 . '

IJENS Cl
IENS C2
RÀVÀ C2
LENS C4
RKÀVV D1
ORÀN,JE BIJ . D1
VR. BURCI{ D4
IJENS D4
GDS D2
I,ENS E1
IJENS E2
I,ENS E3
SCHEVEN. E7
],ENS E5
RKÀW Fl
TÀKWA F3
IJENS F3
LENS F4

I'AKWA À1
BIJ. ZWART 81
ÍrENS 82
ÀDO C1
ODB C1
IJENS C3
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VERSLACEN
VoordaÈ we overgaan EoE de ver§lagen wiI-
1en r,rij; als redakEie, heE volgende onder
uw aandacht brengen i ,

- koÍffnentaar op scheids- liJnrechters,
worden door ons geschrapt.

- schrijvers zijn zelfs verantwoordel ij k
voor de inhoud en daarom is het belangrijk
dat er een naam onder het verslag sEaat.
Pseudoniemen a1s 'iemand.die .." of "een
speler" etc, Eenzij bij de redaktie be.
kend, Í.rorden vanaf heden NfET meer gepu-
bliceerd ! !

- veel verslagen worden door speler(Ejels
zelf geschreven. Dit. winden wij geweldig
en moedigen dit ook aan. De tekst. nemen
wtj leEterlijk, inclusief ntaal- stijlfou-
Een", over; heE is 1euk, zel heE soms
moeilijk, Iezen. Maar daE maakt het zo
aanErekkelijk.

de redakEie

LE§g 81 - BIJÀI'I{ ZI{ÀRT 81 (5-O)

Ook in de 3e sredstrijd, nu È,egen het zwak-
ke B1.2., heeft Í,ENS een zege behaald. In

een kort v€rslag . een schot in de loos

de Ie helft. waren er genoeg'kansen, maar
deeLg door gemakzucht werd er niet. ge- .

scoord. Na de rust werd dit herstèld en
vielen er 5 doelpunEen voo, LENS.

Àangezien B1.2. bíJna nieE bij ons .

goal kwam, werd moeíteIooÉ achÈerin de nul
gehouden. vogende week tegen HBS uit, een
tegenstander die niet. zo eenvoudÍg Ee I

kloppen is als di! BLZ. Inmiddels is door
81 de maximale 9 punten behaald, met een-
saldo van 15-5.

TON , S-GRÀVENDIJK

- fn het begin begonÍren rre met 10 man. werd
goed overgespeeld, maar met zijn elfen
bakte we er nieÈs van. We sEonden meE de

.. rust 3-0 achter. Na een donderpreek in de
rust werd er in het begin Ín de tvJeede

- helft goed gevoetbald, we kwamen Eerug EoE
3-2. Toen we zagen dat de Eegenstander
overlopen kon worden.

.Toen vrerden de posiÈles uit handen
gegeven en denken daE vre KluiverE zijn.
Pingelen niet elkaaï helpen en maar blij-
ven denllen dat. je meE egoisme de Eegen-
sEander op Ee rol1en, IS NIET ZO t I Meer
kaaÈsen en het resulEaat was dan ocik beter
geweest.

p.s. sEoor je nieE aan de ouders van de
tegensÈander, als je geconcenEreerd voët-
bal speelt. dan hoor je ze nieE.

AUESE-oNEEXEND

r besEe schrijwer, s.v.p. naam onder het
verslag, anders uordÈ het volgende verslag
NIET meer gepubliceerd. (de redakEie) ..

Í,ENS C3 - vredenburch C5 17-41

Na een goede sEarE Eegen RÀS, dacht.en ze
bij r,ENS C3 heÈ loopt. vanzelf wel en ja
hoor na Ewee ml-nuten werd er een doelpunE
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gemaakE 0-I voor vredenburch. Toen dachten
er een paar als ik ga pingelen dan gcoor
ik vanzelf wel, cerwijl we voor de wed- 'l
strijd afgesproken hadden omdaE nieE te
doen en net zo te voet.ballen aIs Eegen ':
RÀS. En erat'gebeurden er ze liepen zich
vast, vJaardoor ze in dè problemen kwamen,
na Eoch weer wat samenspe] scoorde ze de
gelijkmaker. ÍJe gingen meÈ een 2-3 achEer-.
icanó de rust in; tóen hebben vre het. een I

en ander besproken en tkree plaatsen ver-
wisseld. ''.r ,., ,.*

In de Eweede helfE srerd er Eoch waE
beEer gespeeld dan-in de eefste he1fE, /
nadat. LENS C3: de gelijkmaker scoorde, 1ie-
pen ze uit. EoE 5-3, ook vredenburch liet
heE hier niet bij ziEten en vochE Eerug en
kregen weer een verdiend doelpunt 6-4.

'. rJENS tOch weer.waker geschud zeEt.e
de sErijd Eoch maar vreer aan om deze met
moeite gekregen voorsprong Ee behouden en
zelfs Ee vergrot.en, diE Iaat.st.e lukt.e en
LENS C3 wisE dan toch nog met 7-4 Èe win-
nen. ,rongens.ik hoop daE ju1lie aansEaande
zaEerdag tegen RÀvÀ beter zullen spelen
als waL juIIie eegen vredenburch hebben
gedaan, eanE er zullen ongeEwijfeld ster-
kere ÈegensEanders in jullie poule zit.t.en.
Helaas heb ik een speler voor aanst.aande
zat.erdag moeten )schorsen, wegens zijn hou-
ding en groEe mond.

WTIJ]'EM

RÀVÀ.C2 - LENS C3 (3-5)

I-vÍet de- gedachEe van afgelopen' zàuerdag
t.egen vredenburch, wilden IENS C3 toch
taten zien dat ze we1 konden voetsballeri.
Er waren drÍe spelers van C2 meegekomen,
bmdat er twee geblesseerd waren en een meE
een lichte blesure 1iep,'een had afgebeld
en een was er geschorst, .

Er werd toch vJeer meer overgespeeld,
waardoor jul]Íe op een verdiende 0-1 voor-
sprong kwamen, helaas waren er dan Eoch
weer enkele die hun plaaEs nieE zo goed
hielden, de linksback was'ceveel naar vo-
ren Eéschoven, hierdoor kwam de rechter-
spits van tlÀvÀ helemaal vrij en onze

' L.inkshalf was teveel woorin bezig, dan dat
hij de acht.erhoede hielp. (Ja, je zou an-
ders moe worden) hierdoor kwamen Ourpheu

kleine maar zeer sneIle spiEs van RÀVA,.
nieE makkelljk sEoppen, maar gelukkig
stond Daniel tussen de palén om hec een en
ander op te lossen. Toch wist IJBNS op een
o-2 voorsprong te komen, hierna werd men
weer wat overmoedig, zodaE we meE een 2-2
stand de rust ingingen.

In de t.weede helfE is C3 Eoch weer
beEer gaan spelen dan in de eersEe helft,
waardoor de 2-2 sEand_ werd vergrooE naar
een 3-5 sEand. Er war.en Eijdens deze wed-
strijd nog wel meer kleine foutjes, maar
dit. za1 Èijdens de Eraining nogmaals be-
handeld en besproken worden. ,ful1ie hebben
Eoch een goed resultaat neergezeE om Eoch
meE een 5-3 overlrinning naar huis t.e gaan.
.fongens a.s. zaEerdag tegen ODB C2 Ehuig,

laat zien daE. jullie werkelijk kunnen
voeEballen.

Dennis, Bas en Kalin bedankt voor
het. invallen en succes a.s. zaterdag. ,

WILLEM EN FRED

IJENS C4 - ITMIGIYÀRTIER C4. (5-O)

Het was een leuke vredst.rijd waar wij weer
de betere Í{,aren. In het begin kregen we
veel kansen, maar verder dan 2 doelpunten
kwamen wij nieE. Na de rusE kwam er een
groEe verandering, want, IJ. kreeg 3 enorme
kansen, maar L. vond onze keeper op zijn
weg. Klasse Jhonny !. Toen rraren wij geschrokken en gingen
vJe verder meÈ goed combineren dat werd
beloond met 4 goals. Dat kon IJ. nieE heb-
ben en ging Èoen maar ruzie zoeken. Er.
werden maar llefsE 2 spelers van Ír. uitge-
stuurd. Dat vond de leider niet leuk en
hlj st.opEe 10 min. voor het einde ermeé !

Ondanks alles kunnen we Èerugkijken'op een
leuke wedsErijd. Klasse jongens I

ROY

LENS Dl - nKAVlr Dl (4-8)

Onze helden maken een zware Eijd door in
de compet.iEiet zo vrí) als er in het oe-"
fenprogramma werd geEpee1d, nu lijkt ner-
vositeit. de overhand te hebben. zo kan het
gebeuren dat RKÀw toE hun eigen sEomme c

verbazing in no t.lme op 4-0 komt.
Dat. is erg jammer, wanE het is niet

écht nodig. Blijf wooral a1s Eeam je eigen
verzoïgde spelleEje op de maE Eoveren en
hou de achEerdeur op sloE, dan blijft deze
periode beperkE toE een daltetje en wordE
heE geen vaIkuil.
- OngeEwijfeld zal heE een rol van
betekenis spelen daÈ veel spelers nog nieE
volledig verErouwd zijn met heE grote
weld, waarnaasÈ ook de fysieke inzeE nog
moet. groeien.
NEGATIEF ??, ben je be1a....,- Euurlijk
niet.. ÀIles wenE, ook voor een LENS-venE
en ben je er geen, kom je nevernooit. in
Déén.
hLatorLe ! score,- Roddy (2), Cocky en
Robbert. -- Sland . .r 3 - 3 (15-19)',

ROB VERGEER

oRÀ!IJE BLÀUW D1 - I.ENS D2 (13-0)

Een wedstrijd óm hééé1 snel Ee vergeEen !
De tegenst.ander was vele maten Èe groot
(C-spelers t!) en had nÍks met onze leef-
Eijd en niveau t.e maken.

Een posiLief puntje ? Dat we .in de
2e helfE hebben bewezen dat wq weI dege-
lijk kunnen vechEen. En daE Mohammed heefE
bewezen een hele goede keeper Ee zijn; ..
NieE waar mannen ? !

IEMÀND,'die het volste verErouwen in jul-
Iie heefE , ' r

Ae LENSREVUE' - ll -



VlcdGDburéh D{ - LmrS D3 (2-6)

Eindelijk hebben we de organisatle'r", orr"
e1fta1 voor elkaar. Het reEultaat iE er
naar. Zéér goed gespeeld. Topscorer eaE -

Fred meE 4 doelpunten. Een daarvan wag een
beauÈy: uitblinker en aanvoerder Tarik (zeIf
ook een keer ecorend) gaf vanaf links een
voorzet die zo op maat was dat Fred maar'.
hoefde in te knikken. Orhan, die meE ingang
rian deze wedetrijd ons Èeam iE komen verl
eÈerken, epeelde een degelijke parEij, maar
dat verbaaede mij ,niet, wanE ik ken hem uit
de E-cjeE (bedankt voor het aseisteren in de
verdediging) . Komen we bij de volgende eeo-
rer; Omèr. Hij wil za graag in de 6pits 6pe-
len. Nou, van mij rnag hij. Àchter omer de
EtyliBt Imraan. Een Éierlljke en goede
voétballer. Nog een oude bekende van rnij,
Kema1, toonde zich in de kleine ruinEe a1E
altijd vaardig. Philipe en Sander bleken
verbeten verdedigere Ee zijn en gaven maar
weinig kaneen vreg, cuueje demonEtreerde als
Iibero weer eene zijn goede ErapÈechniek,
,rammer daÈ Philipe en Guueje een helft re-
Eerve Etonden, maar julIie hebben voor de
volgende keer weL een hele wedetrijd ver-
diend. Bedanku UmuE daE Je cuuBje een helft
in de verdediging verving. Dat ging je goed
af. ThÍerry iB paE dit Eeizoen met. voeÈbal-
len begonnen en heeft duE een paar jaartjes
achterBtand op zijn collega'4, rnaar hij is
nu al zo goed bezig, dat ik verwachE daE hij
die achEerstand binnen afzienbare EiJd goed
m-aakt, .feffrey Btsond gewoon goed Ee keepen
en had aan de Èegentsrèffero geen Echuld.

Ik ben blij neÈ jullie jo4gene.

G. van OorE Sr.

r,BNs D4 - gmcr D4 (6-0)

I{IjI moeBten allen eerder verzamelen (en met
t{rJ bedoel ik nleÈ alleen de EpelerB maar.
ook de oudere)
De leider (leee Harry) had een paar regele
waar nLeÈ alleen de epelere maar ook de ou-
dere aan dienen te houden. om dit al1e9 nieE
Ee vergeten kregen wij 3 (jà drie) velleLjeE
A4 mee om dits goed ln tse prenten (Nietvraar
MEIJIS) . Dan de wedÉcrljd :

Deze begon 10 min. te Iaat, omdat.er
nog geen Echeidsrechter aanwezig wag. Binnen
10 miruten waE heE aI raak (1-0) door een'
uitbraak over rechÈe die direct op het doel
gegchoten werd en de keeper verraELe. Ju1lie
gingen goed door waE 5 minuten later een
kane opleverde die net naaBÈ werd gegchoEen.
weer 2 minuEen later Etond de paal ju1Iie in
de weg. Dat jullie (veel) betser waren beweeË
we1 heE feit daE de keeper pag na 30 mÍn' de
eeïEte ba1 kreeg te verwerken.

Dan de 2e he1fts; voordat wij (de boe-
6chouwers) wiBten dat het begonnen was wer.d
de eÈand al naar 2-o gebrachts. Qulck vriEt.
niet wat er gebeurde en hopla nummer drie
(3) lag a} Eegen heÈ net. In de 15e min. van
deze helft moest de keeper ihgrijpen om de
we1 bekende nul (0) te houden (waE hij heel
goed deed), Na 25 min, hadden jullie er ge-
noeg van om Quick kanEen te geven en dachten
jullie zeker nu zuIlen wij even laten zien
Àoe je moet Ecore. In de laaEste 10 min.
werd er nog 3 naal ge6coord waardoor de
eindEEand weÍd bspaald op een 5-0 zege. Een
leuke anekdote was dat er bij ieder doelpunu

heE liadje uit de ehow ,.rr' nolf l{ouÈerErrVergeet je ÈandènborBtel niet.' ,inelueiefbel Ee horen waE, Na afloop wae er voor.de
jongene allemaaf een zakjè chipa en voor de
oud-er6 koffie net gebak omdat Danny 21 eep-
teinber jarig vJaE geweoaÈ. Nog van lfants ión-gen. Dit verglag werd in eamenwerking , .gemaaakt door :

????? ???? en PÀPÀ DÀ COSTS

IJBIE E1 - QI'ICK SltsPS El (5-{)

Voor de. weotrÍjd ging Nordine de kaeper in-
Echieten, In hec begin Ecoorde e,S. a-1. En
scoorde Jordi van IJENS 1-1. En Eoen Ecoorde
Q.S. vJeer 1-2. Q.S. gcoorde weer 1-3. En."
Deniz scoorde voor LENS 2-3 en 3-3. Q.S,
ecoorde 3-4. Soefianne maakte wèer gelijk 4-
q. -

En Eoen kvJam Martin en hij scoorde de
winende goa1. Hij Echoot vanaf de cornervalg
door de keeper zijn benen het doel in, de
keeper dacht dat hij achÈer ging. Het wa6
een spannende wed8Èrijd.

!!! RICKY'r!!

IJENS 82 - ORÀl{rB PIJEI}Í E2 (7-3)

Ilets waB een leuke wedgtrijd, De eèr6te helft
ging het niet zo goed. De tweedE helfc ging
heL een EEuk bgt.er. ÀIleen de voorhoede
bleef alleen maar voor. Kooe de leider zei
ook dat ze terug noeEten korlen. tÍaar daE d6
maar dat deedeee niet..
En Eoen opeens Ecorde oranjeplein. Toen was
Kevin booe en scorde twee keer achter el-
kaar. En een kleine Epelervan oranjeplein
haalde Riza onderuits. Maar een dun jochie-
ecorde eigengoal.

Bij afloop van de wedEtrijd moeÉten we
pinalEiee gchieÈen. En daarna kregen we een
bekerEje net. l imonaderiroop.

! !! RIZÀ en .TOHNNY ! ! !

I.Ià.KK[{}RTTER E3 - nÉNS 12 (0-9)

Een bèeÈje molregen, een nac veld, eèn leuke
tegertEtander, virat wil je dan op zaterdag nog
moer, Een parÈij voetbal zien van ÍJENS F2,
Dè supporEerE zagen een zeer goed Bpè1end
LENS. Er werd goed overgeEpeeld en wij zagen
een aantal goede combinatieB.

- Kevin zorgde voor.heÈ 1e .doelpunt, zo
zie je maar aIE je doorzeÈ lukE heÈ vaDzelf.
Bilal èn Edwín Ecoorde vandaag niet, maar
gaven wel een paar belangrijke voorzelten,
De ïest r: Rodney, Kevin, Ronan, Àrvind en
Ricardo zorgde voor de eEand van 9-0 voor
LENS. ,rongènE fantaetiech gevoetbald. '

RlruD van HERP (reillèr I2l
IJENI' E3 - TEXÀE DEB F1 (21'1}

Deze tsegensEanders waren écht een maatje of
Ewee Ee klein,"Maar a1s we nog meer hadden
eamengespeeld wae de uitslag zeker nog ver-
dubbeld. Dus we voLgEaan vandaag met de de
doelpunten makers :

. DenniB 8, Àlvi 7, :l'etoy 3, carloE 1,
RamauÈar 1 en AIviruE 1 ? Íle hebben bijna
een voIEaIIig team en ik ben momenteel zeer
tsevredan.
LEO
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HeE gebeurd zeker één, zelden Ewee
keer-in heE seizoen dat uw redaktie
zich aan het voetbalgebeuren waagE.

ceinsDireexd door Prinsjesdag, de mi1-
iarde-nnota én de daarop volgende A1-
iemene Beschouwingen, waarln we sLeeds
maar weer vernemen wat we nu aeer
graag willen, konden wij nÍeE achEer-
Èr:,iven.

Een waaÍschuwing is echEer oP zijn
plaatsi wij zijn Eotaal geen experts
àD voetbalqebied (daE wigt u naEuur-
liik wel), maar als u de moed kunt. oP-
bréngen om heE Ee lezen, gaaE u er dan
maar eens rusÈig voor ziEEen ....

OueÍ de trzaaI" valt helaas weinig te
beschouwen en daarom gaan we dÍrect.
over naar de zaterdag en tr'e1 ons
àó"io.é"éliiur. oit iit nog steeds 'in
de hoek waar de klappen vallen. ze
blijven echEer positief en proberen-.
uiE heÈ da1 Ee klimmen. DiE gaat zeker
lukken met die enEhousiasEe, zei heE
kleine, groeP supporters. ze verdienen
dan ook uw support.' Kom gerusE eens
kijken I !

over de jeugd vaIt. regelmaÈig genoeg
t.e lezen in de ,rtlKo-algemene be-
schouwingen, waarbij helaas somg de
ulageretr e1fEallen weleens worden ver-
geEèn. Dit laat.ste Í,rordt echEer ruim-
óchoocs gecompenseerd door 'de velen
(kan o..i. meer) ingeleverde verslagen.

Te uerer informatie : er zijn ln de
komende niaanden jeugdvoeEbalavonden
tegen Feijenoord, SparEa en Engelse
clubs en sre verwachEen op deze avonden
veel toeschouwers.

Ook bij de zondag worden de verrich-
Eingen van ons vlaggeschip breeduit
beschreven, dus ook hier geen be-
schouwing van ons derhalve. Opgemerkt.
dient t.e worden daE gelukkig ook de
"lageren elftallen zich gaan roeren,
qua verslagen in ons klubblad.

zo, d
mene
laaEs
echt.
nemen

iE
be
Èe
ni

waa onze eerste (zeer) alge-
schouwing -en 't za1 we1 de
blijven ook. we kunnen het

et, dus moet u hiermee genoegen
n heE ons maar vergeven I

I
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zoveel moge
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SLOTEN VERVANGEN >>>>> de laatste weken werd er regelmat.ig gesEolen uic de
kIeedlokalen. Reden voor het. besÈuur om alle cylinders van de deursloten te vervangen.
Bovendien zÍjn de kleedlokaals leutels die achter de bar hlngen ook weggehaald. De laat
koÍners dienen zich te melden bij de Erainers en EegensEanders bij de medewerkers van de

niduws uit de bestuurskamer

29-LO-19A2, Zonneoord f47, 2544 KC Dèn Haag, ÈeL. 3214766
06-'08-1984, ÀpeldoornEeLaan L22t 2573 m Oèn Haag, ÈeI. 3609504
F, 14-01-19S8, Hezelradè 6t 2544 XD Den llaag, EeI- 3662399
3-07-f9A6, hèt Oord 95t 2544 TIJ Den Haag, Èel. 3661334 :
3-08-198S, het Oord 95, 2544 TIJ Den Haag, teI. 366133é
SEZO, 03-05-1971, .Tacob MosBelBCraats 17 II, 2595 RD Den H^ag,E.-L. 347-!47.t

07-l.978, Zoutkeetsingel 3, 25L2 HL Den Haag, teI. 3805523
. TuC, C, 02-03-1943, HerÈénrade 260, 2544 MB _Den llaag, EeL. 3660a53
. chrisÈiani, C, 31-05-1983, Randveen ZZg, ZSel+ nK Den Haag; Èel. 366668?

.-.

bij de aanvoerders van de seniorenelftallen. De nieuwe sIeuEeIs zijn
k uiEgereikE aan de medewerkers. Nog níets ontvangen en wel in heE beziE
leuteL: meld je dan even btj Wtl Heijnen, Ons advies aan alle spelers en
E echEer toch :

of
rij
ES
ijf

AQREPAK BEDANKT ,rr» in samenvrerking met ÀDREPIK werd afgelopen zondag voor de .

wedstrÍjd van LENS - Lugdunuh zoals altijd de lENsjvredstrij dkranE ult.gegeven door de-
redaktie. Normaal gesproken ziet. diE boekje er altijd aI zeer goed en verzorgd uiÈ.
Deze keer echter wa6 heE weI een hele speciale uitgave meE van de Eotale begeleiding en
de voltalliEe À-selektie een pasfoto in kleur met een aantal bijzonderheden van .

iedereen.erbij, Een leuk idee wat bijzonder.op prijs werd gesteld door de aanwezige
LENS-ers. )

t I I I GEEF !{TÀRDEVOLLE SPI'II'JEN À.Í'TIJD ÀF ÀCETER DE BÀR I I I I

HeE besEuur is nieE aanspÍakelijk voor diefatal en zal dan ook nooit .toE vergoeding -ovèrgaan na diefst.al van eigendómmen.

oLlvEo-I'E/VsenLENS.RVc.,>>>>koEendezondag§peè1E1ENs1debe1angrijke
wedstrijd tegen O1lveo Ín PLJaacker. we hopen op veel Èoeschouwera van I,ENS en
naEuurlijk op een overwinning want die is hard nodig.

Een week laEer komE het sterke RvC bij ons op bezoek. Een van de ueinige echte
derbies dit seizoen. Reden voor heÈ bestuur om in samenwerking met de begeleiding van
LENS l- lets speciaals te doen. We denken aan iet.s van live-muziek in ons klubgebouw na
de wedstrijd. Meer níeuws volgt. volgende tíeek, NaEuurlijk houdE iedereen deze dag en
wellicht ook de avond vrij voor een bezoek aan IJENS.

HET BESTT]UR

LEDENMUTATIES pe| SEPTEMBER 1995
aleuwe laden i
1866
2714
3067
3416
3471
3474
34?9
3480
34 81
3442
3483
3484
348S
3446

M.H. CrooÍrenburg, SEZÀ; 30-03-1973, Ilengelolaan 185, 2545 Jc Den Haag, tel , 3292501
I.R. RaÍncharan, SEZO,24-L2-L9 6 7, FahrenheiÈstraae 286, 2551 EJ Den Haag, teI. 3622118
S. Schaapveld, Àr 20-03-1978r llertsenradè 224t.2544 HM Den Haag, tèI. 3675307
M. SerÍla1, B, 21-06-80, TerwesÈensEraaE LL), t 2525 GG Den Haag; teI. 3882209
J. RilI, B, 2A-O2-19A0, Mosveen 43, 2544 RV Den Heag, EeL. 3à]-2079
c.M. Schmits, C,
T.R. Í,iotard, D,
À. IroiJ,argosain,
E. Terronea, E, 0
D. Terroneg,. E, 1
.r.N.T. wigbolduÉ,
F. Yildiz, À, 01-
M
.,

- 2 - 'de Lmsievus
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3487 V,K. Ramautsar, F, 09-01-1988, Suze Robinaonstraat 20. 2526 WA Den Haag, Èel-- 3895344
3488 E.P. v.d. Spek, F, 27-o6-L99ot Tèr1étstraat at 2573 Èx DeD Haagr tseI. 3806250
3489 J.E-À. VeLdema, c, 13-05-1983, Hematerhuisetsraat 205, 2513 RC" Den Haag,tel, 366086?/3642609
3490 N. Bakker, F, 29-O7-1990, KraneetraaÈ 44c' 25!2 ÀE Den Haag, te1.'3601302
3491 D.F.IJ. Heeneman, F, 29-05-1990, schalkbutger6tiaeE 77, 2512 ÍP Dèr, Haag, tse.I. 3656838
3492 M. BreedvèId, sEZo, 13-08-1968, Convivastraat SS, 2522 XE Den Haag, tse].. 3193625
3493 s.E. Zuppe1li, SEZO, 3O-06-1969, Gooilaan 90, 2s14 XS Dèn ltaag. Èe1. 3236345
3494 S, Chong, F. 30-06-1990, Schalkbur.gerst teeE 26É, 2512 lE Den Haag, tel. 3893657
3{95 ,f, .remil, F, 29-t2-a989, wolmaranBBtraaE 68t 2s12 Er, Den Haag, ÈeI. 3635417
3496 À. EIni Has6an, sEzo, o1-of-f97ot De Radà rL4, 2s+4 \rK Den Haag, teL. 3299435
349? R. de Munnik, F, 28-08-1988, llèrtsènrade 2AO, 2544 IIN Den Haag, Èel. 366s808
3498 E. de wiÈ, IJEIDER, 08-02-1957, Landzijde 337, 2543 EG Den Haag, tel. 3566377
3499 N. Houerè1ing, F, 08-06-1988, Meppelweg 551, 2544 ÀN Dcn Haag, tseI. 3664637
3SoO D. Í,orsheijd, C, 23-09-1982, Tamboerijnlaan 199, 22A7 AG Rijewijk, teL. 3360720
3501 !'I. v. Egmond, F, o3-0s-1988, Meppellleg 7-314 t 2544 cP Den Haag, ÈeI. 366266s
3502 M. Choukoud, A, 29-05-1978, v.d. NeerÀgraae L42, 252s cv Den.HaaE, tel' 3295166
@E-Étz-ls&s!
fgso L.p. Endlich'i{ordts WesEersingèI 6, 2651 CP Berkel en Rodènrija, Ee}' o10-5114?54
2350 M, Koning wordE coPernicusEtraats 2L9t 256L vfl Dèn Haag
24'tZ A.rl. BaI ÍrordE IIof van Smaragd L3, 26!4 TN De1fg, tel. 015-2133922
2508 c.G. v.d. Eoogaaldt wordt winkelEtede 81, 2543 BN Dèn Haag, tsel. 3291376
3203 R. Walravena wordt WinkoLÉtede 155, 2543 EN Den Haag, teL. 321-4Af2
3356 .r. da co6ta wordts,r.v. RiebeekBtsraats 469, 2595 Tx Den Ilaag
3395 À.M. van Rijn wordE Ir.B. Rengerelaan 29, 2273 cP voqrburg, tel' 3872539
t llzl<ÍLlrq 1 alrraat6chaD t
o3o3 I{.M, KouÍ{eDhoven van SEzo naar SEZOZAÀL
2405 M.c. v.d, Donck van .TEUGD Daar Ns
2593 J- LamerB van NS naar 9EZO
Àfwo6rèp aId 1Ld:
2l-22 L. Pèek 27Oa F- el Masoudi
2897 O. Gokgul 2898 O' Gokgul
3155 E. Keloglu 3363 R' IJaarl
33?2 T- Endlich 3404 N. Oukblh
3415 af.R. aÍansen 3453 .r, de Bruin

2SO9
3L42
3367
3405
3461

À. smit 6
M, sariogLu
M. v, d. Ire e
G. L. supiÈ
e.,r. Roo6

adv€Ítentia BAR NIEUWS
kontaktperaoon :'

À. Kro1. t.e1. (o?o) 364 77 25

BARROOSTER
zaEerdag 7 oktober

openen fnge en Marian

,Jacky en .reroen
Jenny de Groot

. Henk en 'Jan

sluiten Jan

BANROOSTER
zondag I okÈober

openen Tinus en PeEer

Inge en Rina

???sluit.en

zott ! 
'aa! 

op uv Eeus k!,keB a7, het
hlubgebouw, gezlea bovea.a taaade bezetÈlng
gerTotca zou zltD ? ? ?
De bar,/kajaÈJ-ae.!,ezetElug ,t zó E.lnlÍ'aal
dat wtj hcÈ, c'gaBe v'ezen...

t

adrepak
aö

Fororopieíiffii'

formoot A5 tot A2
srclle uerwerkingstijd

' uetgaten, uouwen, nieten

. voor kopiegemakI

prijzen!
KeÍketuinenweg 6

Tel. (o7ol3s9O716
2544 CllY Den Haag
Far (o7O)3295.Í 6A
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f,,innengevlogen hericht

DIERENDA G r>>>> gist.eren werd er weer' wereld -dierendag ,,gevierd" en we hopen
daE u deze dag goed benÈ geweest. -voor iedereen.
een dÍer, is dit zeker-nÍet voor een mens l!

want u weet heE : wie nieE goed is voor

DE SPELER VAN DE WEEK advertefltie

VíaE is nu nieE mooier dan daE. er op een LENS-
zondag onze jeugd een voor$,edstrijd speeIE
tegen een jeugdelfE.at van de opponent van
LENS 1 ? NieEs toch ?? 

a

LieE eerder, ondanks Eoezeggingen, Stotwijk
het afvret.en, nu !,ras heE de beurt aan
Lugdunum, want ook zij haakte af. r

Gelukkig zijn er clubs die alEijd (neE als
LENS) we1 willen woetballen. DIrNO i.s één van
deze clubs en daarom was een Eelefoont.je
genoeg en zij zeiden danook voor de twàe keer
geen trneeI t.egen heE verzoek. DUNO C1 hielp
ons uiÈ de nood en zÍj traden aan voor eeí
sportieve krachEmeting Eegen IrENS C2 (waar-
voor onze dank).

Wie regetmaE.ig komt kijken naar deze jeugd-
maEches is het misschien we1 opgevallen, daE
de voorwedstrijden altijd gelej.d worden door
een, goed fluit.ende scheidsrechEer, n.l. de
heer Frana MarkuB. Ook hij is iemand waarop
we kunnen rekenen, als het om heE bet.ere
"fluitwerk" gaaE..

De uitslag van deze wedst.rijden
eigenlijk niet zo veel Eoei het
er op een sporEieve manier, een
ke, spannende part.ij voeEbal op
wordt neer gelegd.

doeE er
gaaE erom daE
aanErekkel ij -
de grasmat

LENS C2 kan rekenenen op de steun van een
zeer hechte en fanaÈieke supporEers schare,
getuige het nkabaalÍ (dit ter ondersteuning)
dat. kwam vanaf de tribune en Eot in het club-
gebouw Ee horen was.

DirekÈ na,afloop ging IJENS C2 op de foto met. onze selekt.ie, $raarbij opviel dat leider

ROBIN v.al. TOL was de gelukkige en hij werd deze zondag de speler van de week, Robin
speelt mid-mid en is, volgens zijn leider, op deze positie zeer beErouwbaar. MeE wie
Robin op de foto wilde was door hem a1 beslisE en hij koos BRrÀN BRITNNINGS a1s zijn
sEerspeler en poseerde troEs voor de foEograaf.

tàe 'speciaar.aak voor

ToE slot bedanken wij nog Erainer PeEer Bos, de begeleiding en de gehele éelektie '

voor hun medewerking.

uw redaktie : :-

't
NaEuurlijk onEvangt de speler wan de week van sponsor E.À.F O
foEo en video) de foto's aIs aandenken.

5?tflaalrrttvo

Wrgan!Ís!l 67
25t2 

^R 
O.n Hsrg

T.l 360880{

Í)6 Si.d. 23
25al gG O.n tl..C

Tsl 3679431
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Een zrrarEe dag in ale IrENS -higEorie .. op 6 mei 1955 ín Sassenheim degÍadeert IJENS

e Derde Klasse B. Ripperda is de E.egensÈander op deze bloedhete zondag, waarop
duizenden landgenoEen Naar De Bo1len gaan, S1echt.s één seizoen verEoefde LENS in
fel begeerde 3e klas, die na vele jaren wacht.en een jaar tevoren was beleikt.

tT DE OLIDE DOOS : 6 mei 1956 : NAAR DE BOLLEN

rn heE café van ,roop en Jeanne Hierck op de Apeldoornselaan, de vasEe
uitvalsbasis bij uitwedsErijden, was het allemaal nog koek en ei.
Trainer Joop willems had van de elftalcommissie toestemming gekregen
om ziji bekende pep-ta1k te houden. HeE drietal strenge Í,ENs-heren in
deze èommissie durfde daE nieE te verhinderen, hoeweL ze overigens

goedbedoelende, maar buitengewoon hinderlljke, sEoorzenders waren
In het trainersbeataan bij, heE toenmalige LENS. i k '' - .

gereedsEaande au
de voorkeur aan
fungeren .

HeE was die zondag erop of eronder. Er moest tenminste 1 punt. gehaald
worden om niet te degraderen. Bij LENS zagen ze'daE wel zitten.
Ripperda was immers aI veilig en zou nieE veel Eegenstand meer bieden
...,. fe 12.00 uur stsapEe heE e1fEa1 en een schare supporters in de

tobus van de Wateringse firma VIOS. voorzÍtEer SEef van der Laan gaf er
in zijn privé-bollde voorop t.e rijden en zo letterlijk a1s boegbeeld Ee

Bij Wassenaar begon heE aI mis te gaan. Half Nederland was op de gedachÈe gekomen dP
deie warme zondag 1JÈWS Nàar De Bo]len t.e veÍgezellen. Veel ander verEier was er nog
niet in die tijd. HeE Cempo van voort.gang had heÈ karakEer van een 81ak. De temperatuur
in de bus sEeeg met de minuut.

I

HeE was aL 14,OO uur. Eoen de bus door VoorhouE kroop. De flerveuze LENSers depten hun
bloed, zweeE en tranen. ,'We komen te Iaat, er alreigt 2 punten in mindering", siste het
door ale bus. Op het dorpspleln van Voorhout, eraar de verkeersboel muurvast zit., wordE
temidden wan biikken wiiwàr van auEo's en auEobussen sÈoeanerààa be1ègd. voorzitÈèr
sÈef van der laan moeE vooruiE om de scheids en de tegenparEij ertoe Ee bewegen enig
geauld Ee beErachEen. Joop vlillems krijgt de rol van werkeersagent om de.bus verder'te
loodsen.

I
Inderdaad wordt Sassenheim een uur laEer stapvoets bereikt. het degradatiespook hadr
Eoen zijn klus al geklaard nog voor de wedst.rijd uit,eindelijk kon beginnen. heE is een
ongelijÈe strijd. De oververhitte zenuwen hebben de spelers "dikke benen" bezorgt.'LENS
veiliest ÍÉ-t 4-? en'degradaEie is een feit.,

'r. r. . . . i
De terugreis naar Den haag verloopE aI even traag en EriesÈ. Onderweg hangt een van de
vele bo]len-meisjes langs de rouEe een half-verlept.e bloemenkrans aan de neus van de
autobus. Het is èen fraàle illusEraEie van de grafsEeÍrming in diE vervoermiddel. De

LENs-schare wil de eersEkomende jaren het woord 'bollenu niet meer horen. ..- ..! .

In het rijÈje tegenst,anders van daE seizoen treffen r,re Roodenburg en RVC aan. Rooden-
burg is fàmpioen, In daE seizoen werden 17 spelers "gebruÍktn. l{e. treffen onder hen
zoveel illustere namen, daE anno 1995 de verbijstering over de degradatie nog sEeeds
niet is weggezakÈ. 

:

DE EINDRÀNGI,I.]ST DE SPEÍ,ERS

01.
(\)
03.
04.
05.
06.
o7.
08.
09.
10.
11.
].2.

ROODENBURG
WP
RVC
Í,. KWARTIER
GDA
RIPPERDÀ
HPSV
HII,I,EGOM
TYBB
wsB
A],PHEN
IJENS

t_tÀ

5-24
3-41
1- 41
7 -3L
9-47
7-43
3-51
9-44
6-46
8-58
7 -56

2 35 5
2344
2 30 5
227 5
2253
2234
2203
2r7 3
2 15 3
2143
2 13 3
2!!3

a

2

2
2
2
2

2

Ton ten Dam t-cerard Kochl ï
Henk Eisenberger t

Hans Kortekaas
lterman Keàpér - Koos Ras

,raap Àdmiraal - Harry HakeE' Ton van Luxemburg
' Itanniè van den Toorn

Frans de 'rong - Pet.er oranje
.Ioop wustefeld

Ed van Laarhoven '- 1

Jan walsteij n- Gerard verhaar
\ Peter van Elferen .

,ONGENS
VAN BLAUW

I
I.lH DE

EN VAN
I
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Voor tele oon um ers dec lofonoD oaoZE
I

1

s
,.
NIo n

UITSLAGEN
I.ENS 1
IJENS 2,
BOi,ÍBERS 2
sEv 7

- GÀRRUND
- IIMSH 2
- LENS 2
- I,ENS 3

1 7
3
9
2

1
9
3
3

WEDSTRIJDPROGRAMMA

vr^iJ . 13 .10

uaaa.16.10

20 .45 LENS 1

19 .4
20 .3

LIGGING VAN DE

GONA 1

- HONSELERSD 4
- PGS 2

R. Ogier

À. Broekhuizen
P. Botman

3ENS
ENS

5IJ
OL

932 / 38

971lR3À
951/R1À

Oranj eplein

OranJeplein
Oranj eplein

SPORTHALLEN À1s bekend

Als bekendOPSTELLINGEN LENS 1, 2 en 3

a
SenIo n É DAG

UITSLAGEN
TJENS 1, - BIJÀUW Z}IÀRT 1 0 5

WEDSTRIJDPROGRAMMA
datun tii l thdt ,Et r.ld

zat. 07.10

zat. 14.I0

14 .30 DZS 1

14.30 rrENS 1

IENS 1

RTiISWIiIK 2

1026 /006 H..r. MoerenhouE

vriendschappel i j k

AFSCHRIJVEN

LIGGING TERREIN
DZS : Ockenburgh WijndaelerÍreg

Fred Lancel

-6-'deuusnrvug

ÈeL (070) 3681804

tel. : (010) 5213980



@,
a

advert.enÈieUITSLAGEN
LENS 1
LENS 2
RKDEO 3
I,ENS 4
I,ENS 5
POSTÀIÍÀ 2
SCHEVENING. 6

JÍ'UENTÀS 4
svH 5

- I,UGDUNTM 1

- DHI, 2
- ],ENS 3

- NÀÀIJDrlI,lK 4
- RKDEO 4
- I,ENS 6
- I,ENS 7 .
- I,ENS 8
- I,ENS 9

4
3
2

"4

I
1
L

11

2
2
1

3
1
3
5
3

WEDSTRIJDPROGR.AMMA

)

VonderYelde
'tVeentje ffimrm

Zinkwerf 27
2544 EC Den Haag
Tel.:07G3663134
Fox:070-3675393

Zoelermeer
Tel.:079-610233

dond. 05.10 20.00 LENS 9
19.30 SOCCER BOYS

zoBd. 08.10 14.00 OÍ,IVEO 1 '

11.00 ROODENBIJRG 2
11 '00 LENS 3
10. OO CROMVI,ÍET 3
11. 00 QUÍNTUS 5
13.00 LjENS 6 r

- 11.00 Í,ENS 7
10.00 QUrcK 11
11. O0 LENS 9 '-

DUINDORP SV 7
I,ENS 4

vriendschapPel ij k 2

1

- I,ENS 1
- IENS 2
- HMSH 3

- I,ENS 4
- I,ENS 5
- SEP 3
- DHC 7
- LENS 8
- GONA 6

3060/s43
3L05/562
3r04 /56L
3145/569
4445 / 627
4420 /622
4498 / 648

. Andrade

R. v.d. Water

. van Rij

. do Rosario

. v.d. Bergh

.n. - , . . .

.n..n. I :,n.

.n.

roL2/527 c.M. GoverE
r]-1l/ 62L ,f . van Herk

D.M
n.n
n.n
n.n
n.n
n.n
n.n

1C
tc
3B
2n
1n
9n
7n
2n
8n

.3 )

zond.

althB. 17.10 19.00 GONA 1 IJENS l nederlaagserie E.b.v- SE.GehandicapEe Kinderen

TRATNTNGEN N\ET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 20'tl5 uur

ains. 10.10 19.30 LENS 1 osc 1

A. de GrooE

15 .10 14.00
10.30
12.00
11 .00
11 .00
11.30
11.00
13.00
13.00

I.ENS 1
IrENS 2
RKSVM 3
I,ENS 4
I,ENS 5
GR.W.VÀc 6
WESTT.ANDIÀ
LENS 8
BMT 6

16

- R.V. c. 1
- TONEGIDO 2
- Í,ENS 3 ',

- RKÀvv 7r- coNcoRDrA 5
- r,rlts e
- ÍJENS 7
- TRIOMPH 3

.. - I,ENS 9

Lou/52
tloz /62
3058/s4
3a05/s6
3L02 /56
3L43/56
4447 / 62
4416/ 62
4496 /64

t

1
1

3
2

OPSTELLINGEN
,,ErÍs 1 t/o 3 :
LENS 4 E/B 9 :

AFSCHRIJVEN LENS 4
I,ENS 5

s6
. 9..
S7
s8
S9

Í,EN
b.g
LÉN
IJEN
I,EN

,oràen doot de trainers bekend gemaak!
als bekend

w
R
à

G
z
P

He ij nen
wasserman
zupelli
DuivesEeyn
Gungör
Lensink

EeI.

tel .

EeI.
EeI.
Eel ,
le1.

: '(070) 325 1s
: (070) 346 10
: (079) 5L 20
; (070) 323 68
: (01891) L7
: (0?0) 390 03
: (070) 360 2s

50
88
56
61,

943
33
2L

kontaktperaoóa gànloren zondag t TÍ18 Ko\r-rí€r-t+ovan - TBl': (o?O) Xg]- 24 74*'ffi;ffi;Ë;;w.a;a"rjeà"Ë i ià't vl€rlins - ral' (070) 3ea 37 4e
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LIGGING VAN DE TERREINEN :

SOCCER BOYS
OI,ÍVEÓ ,

ROODENBURG
CRO['Í\TLI ET
QUINTUS
OUICK .

BleiswlJk
Pij nacker
Leiden

Kwint sheul

te1.
tel .
ÈeI.
tel.
teI.
Ee1.

: (010 )
: (015)
: (071)
: (070)
: ( 0174 )
: ' (0?0)

525759 . .
3692L4L
5217 7 g5
38883s2
294208

3680323

cöEzenhainsingel (RoEtemeren)
Sportpark De Groene WiJ dEe
PieEer Bot.hsEraaE .:,' ..--
Ànna Bijnslaan
Leeuwerik
De Savornin Lohmanlaan 215

LENS TOPSCOORDERS - TROFFE'(aeL;oen Ligs/t995) >>>>> ook' dit. jaar wordt er weer om

deze Erofee gesireden, Wij verzoeken de h.h. aanvoerders vriendelijk om de doelpunEen-
makers Ee vermelden op aè achterzijde van het. wedsErij dformulier.

OGGETUIGEN SCHRIJVEN
IjENS 1 r.uGDENrrIí 1 (2-{)

... Het zag er zo mooi uit. Een lekkere gramaE en een kleurrijk programmaboekje .... wab wil je
I nosÍ meer !? llelaa6 weinig publiek en ook het reeultaat was nieÈ zo goed. KanEen kleeg LENS
" bèsc, maar we gaven ze ook (hee1 makkelijk) ir,eg. HoE verechil tuBEen IJENS en LUGDITNUM wae

hun Epelmaker, de nummer L0, die wij zo node misEen en de koelbloedigheid van het bènubcen
van de kansen. Een Ëerechtse nederlaag I

' Zondag tegen olivea moe! er wlnBÈ behaald worden om enige afEÈand Ee houden naar de
degradaÈ i eplaatEen toe. DOEN DUS !!

PÀUL v.d. STEEN

P.s. ! de doelpuntennakerE - waren Fedor den Bock en HanE Verheij.

randIOSE
o

ens
a

Zaterdag
. 21, oktober

!
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Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

1 SV Den Haag, tet. 397.01 '5

Ruud Vereecken

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en ' 1

iio"tli.ia., ÀlelC jéugd: Paul van den steon' 'chopinstraat 
1 03' 255

HooÍdleider

HooÍdleider

E-jeugd:

F-jcugd:
teleÍoon 391 '04.89
Harry ter Linden
telefoon 361.61.43D-ieugd LET OP : alleen deze week afbellen bii

Paul van den Steen telsfoon 397.01 '54

AÍbellen vooÍ do wedstÍilden: 
,

- .""1 
".l"rd',ik,d*h 

uiterlijk de avond voor do wèdstriid, tussen 1 8.oo en 19.00 uur, bij de desbetref-

fende hooÍdtoider. ln uitersre n-- J nog op de dag van dà wedstrild op LENS, teleÍoon.36-6.' 1 3' 1 4 '

i;;Ë;;;;;^;i a.ào ,r, en doordowàeki r 30 minuten, en nÍet eetder, voor veÍzameltÍd)

eiletten-trainínqen: r 45 minuten voor aanvang van de training, atleen op LENS, telefoon 366'13'14

VÍagen/pÍoblemen : bel in eerste instantie do hooÍdleider opl

WEDSTRTJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

ok
ok

B1
B2

A1'07okt.',

07 okt

14.30
19.00

okt
okt
okE

09.30
09.30
09.00
09.00

HMSH À1
sparta BI

LaakkwarEier C1
SVH C1
PEC Den Haag C1
HTSV CI
Quick Steps c3

.. v1.'.

. vI.
t.errein VIOS

Erasmusweg
. v3.-.

sav. lohmanlaan
Kerkehout./W' naar

Daal en Bergselaan'
.. v3 .v3 .

Dedemsvartweg
sp.park Pr, Irenev2..
.: v2.'..
. ockenburgh

v2.v2..
" teÍrein VIOS
. MadesEéi.jn

11.00
09.30
09.30
18.30
14.30

11.00
12.00
10.00
12.00
09.30

07 okE
07 okE
07 okt
07 okt
07 okt

09.45
09.00
11.15
11.15
09.00

1
2

1v
v

sI

E

okE
okE
okt.
okt
okt

07 okE
07 okÈ
07 okt.
07 okE
07 okE

o7
o7

72.30
14.00

vEr,o 81
HS Texas DHB 81

t,huis
thuis

t.huis
thuis
uit
uiE'

t.huis

Quick Dl
Wassenaar D1 '.
HBS D4
Duindorp sv Dl
HS TexAS DHB D1

' uit '

r uit
uit

thuis
thuis

thuis
hu

uiE
uiE

thuis
Ehuis
uit

thuis
thuis
uiÈ
uit.

13.30
18.00

11.30
13.15

1

3

;

c
c
c-

C

07
o7

09
o7

07
07
o7

D1
D2
D3
D4
D5

E1
B2
E3
E4
E5

F1
F2
F3

10.00
08.45
0s.00
17.30
14.00

09 .45
10.30
09.00
11 .30
09.00

(auto)

vcs
Rvc
GDS
ODB
Die

E1
E2

E3'
Haghe M3

09.00' '
08.00 (auÈo)
10.45
10 .45
08.00 (auro)

08 .30 r*i
09.00 .*r
08.15
09.15 (auEo)

Scheveningen
ODB F2
PEC Den Haag
GDÀ F4

F1

F1

TEAM - 8ES PREKINGEN

.' Een aanEal leialers vindt heE noodzakelijk'om a.s, zaterdag een ( Eeam) bespreking'te

. t ó"oE"l-Éil ói *"É oe spelers _en bij.F1-en F2.met de ouders'.Natuurlijk spreekE het
vàài zictr óar iedereen öp tijd daarbij aanwezig is :

T.ENS
speleïs

IJENS
Í,ENS

gesprek
dus ook
geEprek
gesprek

aLle gpelers.
die gebleseerd zijn ! l)
a}le ouders.
a1le ouders.

(met. a1le
C3 :
wordt
F1 :
F2t

om 08 .00 uur een
bedoeld iedereen,
om 08 .30 uur een
om 10.45 uur een

met
zij
meE
meE

'dd LENSREWE|. -9-

(auto)
(auto)
(auEo)



B IJZONDERHEDEN.
- aanwezig jeugdkommissie op zacerdag z okEober : ' . ' ." ' ..

- H, ter Linden, P.v.d. Steen en R. Verëecken.
- vragen ? Bel dan even naar de hoofdleider.
- opstellingen als vorige week met uitzondering vanr

P?- zonder - I. eI. Haddioui (geschorsc wegens sl.echE gedrag)c4 zonder c. Schmit.s ' -- -D4 , zonder .,. B. Blans (geschorst wegens niet opkomen)D5 zonder S. Haddouch
E5 zonder R. Dul.ndam
F1 I meL 1 À.. ,Thohamachsun
F3 : M. v. Egmond, N. HouweLing, C. Lira,.'À. IJoilaxgosain,v. Ramautar, s. sewcharan, R. sookhoo, L. st.rau.b, D. wi}le.

I

I0
0
0
0
0
0
0

IJENS
I,ENS
IJENS
],ENS
LENS

, IJENS
I.ENS

0 LENS F4 , í1"Ë!ín"', .ï'"ffiff:ï.'gËilï: i:::H,ï"5."3Hïil'
. ; R. de Munnik, O. Oredein, E. v.d. Spek, y. yanik, I. yóny:l.

À ROTE KLttB-AKTIE >>>>> her is akelig sril rondom aleze akEie. Toch
\!. zouaen wij graag a.s. _zaterdag dè meeste voorinEekenL i j sten Eerugkrijgen om.Ee

- 
zien waE onze jeugdleden-op voorhand a] verkochÈ hebben. Op 12 oktober komen

immers de echÈe loEen binnen en dan wilren wij de werkopers hun loEen meegewen. ceef
dan_ook a.s, zat.eÍdag je voorinEeken - l ij s cen af op tENS. NaEuurtijk mag jé daarna nogveel meer 1oÈen verkopen, De verkoop van de echEe loten loopE immers dóoi t/m .16
november. De vier beste veïkopers krijgen van IJENS een mooie prijs t..w. konEant geld :
í r5O,- / 75,- / SO,- of Í 25, - is er Ee winnen. NieE mis fiiÉt one en bovendien
houdt. LENS er FI. 4000,: aan over als alle IoEèn verkochÈ eorden. Dat is mooi meegeno-
men. zeker in zo'n duur jubileumjaar. DOE JE BEST,

a, WALL|WENJELIGDTOERNOO| ,"" 
""n 

verzoek aan alre reiders van E1 E/m F4 om
,- a.s. zaÈerdag aan de hoofdl.eiders- door Ee geven of ze wel,/n!-et mee willen doen

er dan begeleiding aanwezlg is en daE. er voldoende spelers inEeresse hebben. Nu
inschrijwen beEekent ook daadwerke-lijk aanwezig zijn op 2 of 3 januari. Horen wij
zaterdag nieEs van de teiders dan schrijven wij nieE in.

I- ENS-JEUGD NAAR FEYENOOBD ,,,,, de retders van r,ENS C1 r./m F4 hebben allie-
lrr. maal een verzoek gehad om Ee j-nvenEariseren of er inEeresse bestond om op

= 
woensdag 18 okEober een bezoek te brengen aan heÈ Feij enoordst.adion. Van-veelleiders hebben we inderdaad een aanEal namen doorgekregen. De t.rip gaaE dan ookdefj.nitief door. voor de twijfelaaÍs is er toE en mec a:s. zat.erdag de gelegenheid omzlch alsnog op tse geven bij de leiders. Speleïs bet.alen Í 2,SO per persóon én ouders/

leiders -f 5,-. Bij.aànmelding graag direkt beEalen. NaEirurlijk zijn wij we] afhankelijk
van het. vervoer. Dit moet via de leiders geregeld !,rorden. Meer nièuws volgt. we1 hebbén
we op heE informatiebord op L,ENS een lijet gehangen meÈ de woorloplge deelnemers. SEaje er niet óp maar heb je vrel betaald reageer dan zelf even naar iaut v.d.. SCeen.

I EUODKADERAVOND ,rr> op vriJdag 10 noveÍÈer organiseerE de HVB in samenwer-
king met. de NKs een Èhema-avond woor jeugdkaderleden ( trainers, leiders en ook
kommissieleden). Het thema is : FÀIR PI-rAY. De avond wordt gehouden in het Tinber-

gencollege, aan de filzerwerf in Den Haag en zal duren van 19.00 E/m 22.30 uur.
Interesse of meer informatie nodig ? Loop dan zaEerdag even langs bij paul v.d. SEeen
of Harry Èer Linden. De inschrijving sluit op I okÈober.'

u en uerslagent
vros c3
I,ENS D1
LENS D2
LENS D3
RÀS D2
BL. ZVIÀRT M1
LENS E1
LENS E2
ODB E2
DUNO E4 .

IJENS E5
ORÀNJE BL. F1
HBS F4
IJENS F3
LENS F4

- LENS C4
- IJÀI(WÀ D1
- OLIVEO D1
- DUNO D2
- LENS D4
- LBNS D5
-- QUrCK E1
- VREDENBURCH
- LENS E3
- LENS E4
- .JÀC E4
- LENS F1
- LENS F2
- TRIOMPH F1. GRÀVENZÀNDE av Fs

3-8
1- 0
3-2
7-O
3-0

14-5
4-4
r-7
L-3
0-9
0-3
7-!
0-13

UITSLAGEN

vl,c À1
HBS B1
IJENS 82
VTTESSE
vlos c2
LENS C3

D. c1

30 a.pt.Eb.r
- LENS A1
- LENS 81
-, GDÀ 82
- IrENS C1
- IJENS C2
- oDB C2

,- lO - 'de rcnsnevur

L-3
1- 3
2-4
o-7
2-A

4- t n



VERSLAGEN
Reporiera kijk Éven uil ae ruUrfe-t .Binnen
ge-vlogen borichteni I Il
vrrc ÀL - LEN9 À1 (1-3)
Eeí kort veralag : een zeer hard werkend
LENS wiat vt,c heE voeÈballen orunogelijk te
maken. Eèn verdi.ende overwlnning mec alE
doelpuntenmakerE I shaun, willèn en Ronald,

OTTO

maakt in de kleedkamer. K1a6ee. Vanaf 14
oktober begint c1 aarr een zvíare reeks wed-
otrijden, tegen ploegèn uit de bovenste
helft, waaronder heÈ nog ongealagèn DSO, en
verder Tonegido, Rvc, DHc, quick en Vcs. ,

Half november weten we hoe (goed /
BlechE) dab gegaan ia.
FRED

tEts D1 - LÀÀXXWÀRTTER Dl (1-0)

,JENII 82 - @À 82 (2 -tl )
Na Ewee teleurgtellende wedetrijden begonnen
jullie genotiveerd aan deze wed6Erijd tegen
de koploper. ilultie gingen goed uÍ8. de
Et.artblokken, maar kregen al gaut, een onge-
Iukklg een doelpunt tegen.. KoppeÈjeE gingen
niet hangen, in Èegendeel I MeÈ goed ver-
zorgd voeEbal drukten julIie de tegensEander
in eigen Etrafschopgebied, waar er handa
gemàakE werd om de aanval af te elaan ,..
gtrafBchop duB. Die werd goed benut'. Na heen
en weer'leuk aanvalspel k[ram G. weer op ,
voorBprong en ging de ruet in met een kleine
achterrtand. Na de rusE werd de Btand aI ge-
lijk gecrokken met zeer gaed voeEbal (klaeee
jongene), het elftal werd gàandeweg de bete-
ie p1oe9. MeE nog 10 min. Ee gaan rakenden
we op een ovenrinninj of gelijk sPel, maar
we kregen 2 penaltleÉ Èegen (terechE l!??).
Da4rdoor verlofen juIlÍe-de wedEErijd en dat
ie pech ! ! Goéd gewerkÈ jongene, mijn èom-
plimentsen.
P.S, : probeer de poeiLiee Echerper bezet te
houden, jullie worden dan een goed elftal.

Het is weliawaar nog geen sÀHBÀ voeLbal Ee
noemen, maar daÈ de goede weg cerug iE ge-
vonden moge duidelijk zijn. onder zeer i{ig-
Eelvallige ta,eersamÈlandighedgn en onder het
kriÈigch oog van de vaEte en immer aanwezige
BupporÈeraschare werd heE 6trijdperk betre-
den. Hier en daar nog een wat wits weggetrok-
ken amoeltje ale gevolg van een enerverende
Echoolkampweek. De Etrijd ging gelijk op
heEgeen, zoale vaak het geval ie, zorgde
voor een wedEErijd met vele kanBen aan beide
zijden, maar bovenal SPAI'INING lll. Het duur-
de dan ook LoE in de tvreede helfE voor er
beBligt werd welk t6an er net de drie felbè-
geerde punuen naar huis zou gaan. Uiteinde-
lijk Íerd het Bas Brittijn die de matchvrin-
naar zou worden. Àle rechtgeaard goudhaantje
dropÈe hij de ba1 vanaf de.16 in de Èouwen.
Hij zou er nog lang wakker van Liggen, zowel
de- gepaeeeerde keeper ala BaE.

Nu de vorm vaothouden en proberen uit
Èe bauwen, bijvoorbeeld afgelopen
maandag Eegèn FEYENooRD. '
Helaas ie de wedst.rijd van afgelopen woene-
dag t€gen de Haagge meidenselectie niet
doorgegaan vanwègè dé ovèrvloedige regenval,
Jarnmer, had een mooie reportagè kunnen wor-
den.I,BIS C1

c1 Íe de competitiè goed begonnen. Uit vier
wèdetrijden werden 9 punten gehaald, wat een
tweede of derde plaata oPlevert. EchÉer. het
beeld ie wat verEekend. -

De drie overwinningen zijn behaald
tégen plqegen die onderin Bcaan, en die ont-
zeÉtenà zwàk waren. ÀDo, een ploeg uit de
bovenBte helft. be2orgde onE da eergte ne-
dérIaag. Een 1íchEpuntjo is wellichts heÈ
feÍE dat C1 eigenlilk beEer wae dan ÀDo.
H-e1aae betekende drie groEe verdedigende
fouten en een buiÈenEpeI doglpunt een var-
loren wedgtrijd, -waarin ook IJENS acoorde, en
we1 twee keer.

In etke comPeEitiewedgtrij d, en op é6n
uitzondeïing na oók in elke oefenwedetrijd,
wordt er geecoord. Bijzonder i6 heE, daÈ dan
ook nog eéne heel veel grote kaneen gemiet
worden. Met de EpeeLwi)ze 4-3-3' en Ewee
cent rumverdedigeis op lijn die eigaeland nee
oD. komen, lopen we EomE risicolB.

tai<ciEch iB heE moeilijk, maar voet-
ballen in de jeugd betekent ook daE je veel
moeE leren, en fóuten mag maken. Ju1lie p!o-
beren heE elke keer weer !íat beter te doen,
en àts het aLlemaal perfekE loaPc komen de
overtrinningen tegen stserkere
ploegen ook wel,- voorlopig ie de sfeer harteEikke ge-
zellig, en het vaetbal soms best l-euk om
naar Eè kijken. En, nog belangïijker, heÈ
voeEballen iE ook altijd leuk on tse doen'
Tegen ÀDO, r.rat toch een beladen wedstrijd
is, hebben juI1ie eportief ge6Peeld,'
eportief verloren, en EPorEief weer 1o!. ge-

EL.torL. : Ecore BaB etand ! 4-6 (16-19)

8EryE&EEB

rErrs D2 - orJrvEo D1 (3-2)
we moeaÈen vroeg opgÈaan on Cegen Oliveo Ee
Epelen. In de beginfaee ging het nog moei- -

lijk daardor Ecoorde O. 0-1. Na 5 minuten
acoorde Michael DroÉten de geliJkÍnaker. we
gingan de ruEt. in. Door een goed geeprek van
Reno gingen we BEeedE beter vogEballen en
cornbineren.

Door een mooia hoge ba1 van stefan
eeoorde Michael de 2e treffer. Na positief
epel van LENS gingen we sEeedB beEeï voet-
ballen, waardoor heE 3e doelpunt snel vie1.

Na veel aarivallend voeÈbal van I.ENS
lieten ze ook éen eÈeekje achberin vallen
waardoor o. op 3-2 maakEe. Door een prach-
tíge redding van MohamÍned is het toch nog 3-
2 gebleven. Waardoor Reno helemaal uir zijn
dak ging van blijdachap. Hè Reno.

ÉENS D3 - DI,NO D2 (7-0)
Het grote probleem bij deze wedstrijd : geen
BcheidsrechEer. NaarsÈig zoekwerk leverde
nieEE op. Maar daar eraB dE heer BarE vier-
1ing. Het verzoek om onze vredatrijd Ee lei-
den honoreerde hij onmiddellijk. Mijnheer
Vierling, namènE D-3 hartelijk dank. De uiE-
slag doèt vermoeden. dat jullie een zwakke
ÈegensEander hadden. Dat iE nieu zo. Bij
DUNo liepen aen paar knapen die echÈ wel

'de LWSREWÉ - 17'

ÀNDRE, TIlEo. HÀNs + de rest van de familie



konden bàIlen, maar LENS D3 hEeft een grote
wi1 om te winnen en liefEE mèE grote
cij fera .

Dat geconbineerd neu goed voétbaI,
geloof ik erin dat wij de kamende wed-
EÈrijden aLlemaal gaan winnèn, vooral die
meiEjea met die grotse ogen uic Scheveningen
hebben een leaje tegoed.

DoeLpuntenmakeï§ : omer (2x), Ínraan
(2x), Volkan (1x), Fréddy (1x), Kemal (1x) .
Àanvoerder : Freddy.
P.s. LeeE aandachtig de brief die ik ju1Iie
deze week sÈuur.

leider.
zo, nu ietB over de wedetrijd : de

jongeno hadden nu wef meer tegenstand a16 de
eeraEe paar vredatrÍjden, maar toch door goed
te voetballen en heE luisEeren naar dè nieu-
we leiding leonnen ze de wedBtrijd.

Wie alle doelpunten hebben gemaakt
weet ik nieE meer, dat za1 ik volgende week
wel bij gaan houden. .Iongene ga zo door,'
want voetballen kunnen julliè wel. .oh ja,
nog even dit : E4 heefÈ nu een vaBtse keeper
en hlJ heeE Ed, Ed veel plezier met keepqn
(er ia voor jau op naandag keeperetraining r
van 17.00 tot 18.00 uur op LENS)

EEN OUDER . .

lEilg E3 - ERIoXPE 11 (7-1)
Na een gelijk opgaande 1e helfE (2-1 bij
ru6t) werderr wij gedurende de 2e he1fE
EEeedB aterker, heE ene doelpunt nog mooier
dan de andere. De inzet wag van a1le epelere
van hele grotE kIaEEe. Vermeldeirswaardig van
de El,a om van carloa. helaae ging de ba1
over. Maar met 6 doel,punten van Dennig en 1
van Leroy 19 heE een mooloe afgeÈekende uit-
Elag geworden. Het $raE a]leen jammer daÈ er
een aanEal EoeBchouwerg van de tegenpartij
incI. hun leider voortdurend aanmerkingen op
de leiding hadden en dus de westrijd 2 min.
voor tijd werd afgeflot.en. Ik vind daE dit
EoorE gedrag niet. ap de voetbalvelden thuiE
hoort en ben bLij daE onze toegchouwers (ou-
der6) zich van deze prakEijken bedienen. Tot
volgende week.

PC KUBEN

VerElagen 6taan er opeene dubbal in of ver-
dwijnen, wijzigingen zijn nieÈ,meer Eerug te
vinden. KorÈom, de IJENS-PC verÈoont kuren.

' DiE is knap la8Èig en voor de veretag-
geverB/leidero, alemede voor onE zeer verve-
1end. t{ij doen er alLeE aan om de Bchade zo
beperku mogelijk te houden. Soms neE aucqes,
alleen deze keer hadden wij het geluk niet
aan onze kant en onEbreekt er weer een
j eugdverelag ,

Sorry fii11em, maar er ruet. een vloek op: !

G. van OORT EE

RÀg D2 - IJENS D{ (3-0)
Jangens na de afgelopen dagen die nogaL wat
regen bracht wag het op deze dag een lekker
zonneEje die zich van ziJn goede kanE lieÈ
zien. Ricardo K. had zich ziek afgemeld
vraardoor Ricardo B: in de eerEEe helft het
doel verdedigde en ik mag r,re1 zeggen meÈ
Buccea, Het epel ging nieÈ echE zoals ik dat
de afgelopen weken zag. Ik miBÈe het. half
veld waardoor de spiteen naar zelden de bal
aangeapeeld kregen. De ruslstand was en
bleef 0-0 omdat RÀS de kracht nleE had om
Èot scoren te komen. In de bweede helfE
ging Michael B. keepen wats hem zeker niet.
elechE afging. Het Epeelbeeld bleef echtser
heE zelfde. Dat RÀs èchter 3 doelpunten kon
maken waE alleen te danken aan heE feit daE .'
JuIIie Eeveel Ln de aanval gingen en niet op
tijd terug waren om te vèrdedigingen.

Ik denk dan ook dat deze wedotrijd een
echoonheidEfouEj e was en dat de toeEchouvrerg
zaterdag weer een elfÈal zien aEaan die 1ek-
ker enthousiagu aan heÈ voetballen ie.
MELIS KIPP

rdrs rr - eurcK E1 (6-2\
Dit. wae alweer de 4e wederrljd in de eereÈe
poule. Na 1 nedarlaag en 2 overwinningan
zagen we vandaag de beBte wedBtrijd tot nu
Eoe. Na een moeizame oefenperiode (Iate va-
kantie,weinig wedstrijden) met een hele
nieuwe groep iE er Eoch een }èuk E1-Eeam
onÈEEaani er wordt enEhoueiaBt geEraind en
in de wedetrijden kun je duidelijk de voor-
uitgang zien.* Vandaag waE Ee zien dat Q. (met een
paar goede epelere) het spelen moeilijk ge-
maakL werd met fe1 Épel , Ramon, de keeper,
IeEtse goed op en speelde een prima wed-
strijd. De verdediging (Ricky. Nordinè en
Ewaldo) gaat sEeeds meer beeeffen daÈ verde-
digen. ook heel belangrijk iE (en helemaal
nieÈ zo makkelijk l). Dennis en ,Iordi op.'E
nidtlenveld moeten veel lopen om voor en weer
acheer Ee zijn. Soufiane en Martin maken
vaak hele mooie actieB.

Tegen Q. zagen $re dus een fe1 epelend
LENS, dac verdiend won, maar nog wat beter
moet cambi,neren. De mooiEte goa1 wa6 de kop-
bal na een mooie voorzet van de
vleugeL ! Tots nu Eoe 4 wedsÈrijden - 9 punten
(20 voor - 17 Eegen)

THEO

Drruo E{ - r,!Ns Ea (1-7)
om 8.15 uur moeslen wij al verzamelen (wel
een beetje rrroeg) en wel mee 2 nieuwe Iei-
dere. Toch willen wij de vader van Ricky (Ed
de Wit.) nog bedanken voor hec waarnemen a1E

LEO ..l

EBS 14 - LENS E{ (0-3)

Een heel Bpannende 1e helfÈ hebben onze eup-
porterg gezien. LENS was coIrtinu in de aan-
val, maar de bal wilde naar niet Èussen.de
palen gaan. Edwin had ale keeper in de le
helft nieE veel te doen.

fn de 2e helfc kwam Kevin op doel tse
ataan en mochE Edwin proberen dè verdediging
van HBS te breken. Het duurde vrij lang
vooidat er geecoord werd; Ricardo-nam I-o
voor zijn rakening, Àrvind de 2e goal en
Ricardo de 3e Èreffer.
Bi1a1, Rodney,Roman en EdwÍn gaven HBS gèèn
kane om terug Ee komen in de wedetrijd. KIa-
sse,mannen. we hebben genot.en van ju1lie !

RUUD v. HERP

- 12 - 'de LENSREWE'
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DE LENSREVUE

wekwad van de vethalvercniging LENS

& iaaÍgong, nummer : lO

- 12 oktobq 1995

L920 t99s

EEN R E D A K T I E AVON(D)TUUR
(cmpuEer, vrr.end of vlJand ?)

.N
, lill, 4

we schrijven een maanddg-vcioravond Ín
septéÍnber. In de redakEiekamer gons!
het vàn bedrijvigheid; we worden be-
doLven onder de wedstrij dvers lagen en
de diverse kommissieleden lopen af en
aan om de laaEsEe wijzigiflgen door t.e
geven .

Tussen de bedrijven door hebben we nÈ
noq we] even tiid voor een babbelEje.
Na-afloop hiervàn zijn wij een geluk-
kig mens, vranE de uiEkomsE van clÍE
geiprek was, dat de redakEie versEer-
king krijgt en lveI in de persoon van
!íELIS KIPP.

op de maandag st-aac hij ons Èeïzijde
mèt raad en daad en garanE voor heE
betere E)4)evrerk van o.a' de verslagen.

OnderEussen sEaaE de. LENS-compuEer
rusEiq te kreunen en steunen. wij kij-
ken ei niet. van op, wij ziJn diE we1
oevrend. Melis heeft er een hard hoofd
Ín en schudB deze. wij kijken elkaar
aan met een bllk van " het zal ook
deze àvond wel weer loslopenn. LaEer
zou btijken hoe schroomlijk wij ons
zouden veÍgissen (diE is echter mense-
1ijk, nieE waar ?) .

Om 22.00 uur geefE de compuÈer een, na
ons oordeel, onschuldig Piepje, ge-
volgE door de mededeling "doe het zelf
maai". SponEaan verdwijnE een IrENS-
revue in zijn EoEaliteiÈ.

In dit. geval betekenE, diE weg = echt
dikke péch en wij laEen de zo juist
qecongt.aEeerde caEasErofe gelaEen ovex
óns heen komen. wel reageren wij het
af meE een, in opwelling bovenkomend,
engels 'poepn en proberen een back-up
te voerEchijn Ee toveren.

LENS

ALGEMEEN SEKFETARIAAT
P.F. Grong
Regontossqlssn 4g
2562 cN Don Haag
Tol.: (O7O) 363 54 18

SEKRETARIAAT TOTTO/LOTTO
G. Komperman Tol.: 101749) t 2602

§PoN§9!ZAIENi
c. v.d. Klsij Tol.: (O'1748) 1 8149
A.H. de Groor Tal.: (070) 3251550

sEKo : ssniorsnafdolino
sonioren zondEg
Scnior6n zaElvootbal
W,M. Kouwonhovon
T6l.: (070) e91 24 74

Senioron ZàtoÍdag
J-c. Hàm
Tel.: (O7O) 367 96 87

BARKo : BaÍkommiÈàio

A. K.ol Íó1.: (O7O) 364 l7 25

EKO : 6vo n kommis6l6
mw D. van Stiion

JUBILEUMKOMMISSIE
J.c. Hoins T6l.: (O7O) 367 36 73

JUKo : i6uodaÍd6lino
P.J.M. van den Stoon
Tel.: (O7O) 397 01 54

ÀKKO : Akkomodatiokomàiesi6
W.J.M. Hoiinoo
Tsl.: (O7O) 348 l0 88

REDAKTIE:
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Tel.: (0701 389 98 75
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DiE lukt niet en wij zien ons genoodzaakt. om, via een reservekopie (60? van heE
qéheel), rrelke op eén floppy sÈaat,' ópnieuw Ee beginnen ' HeE is intussen 23'ls uur
Ë;;;;àí àis' rrei-".,on td) tiriri ren einaè is; we vinden het nu echt we1 welleEjes.

,'.1

Zweetdrupels worden van het voorhoofd geveegd -'de LENS-revue i9 klaar en wij springen
op onze fieÈsen en peddelen huiswaaÍEs.

Op de daarop volgènde dinsdag bemerken wij daE er, naasts wat umlssers', in'de revue een
ËoÈÀ ,a, .èn caàlfout ziE en toE overmaat van ramp (een ongeluk komE -zelden a1leen)
missen we ook, om de een of andere duisEere rede, een belangrijk jeugdverglag.

Tiid om dit. te hersÈellen is er echtèr niet., want op heE tijdstip'van de consEaEering
àiààiàe àà 

-r,È11s-t r.,i=arukkerij aI op volIe toeren en is het onmogelijk. om de persen sgop
te zeÈEen. ., -. . .r , r . i

CornpuËer, vriend of vijand ? wij vind.en vriend, alteen die van LENS

uw redaktie

,2

nieuws uit de bestuurskamer
.-

HET BESTT]IJR

.I.
i

l, ONTRTBUTIES ,rr» de maand okEober willen wij gebruiken om alle kont.ribut ieach-
f,. i"..tr'd.n weq Ee vrerken bij onze teden. NaEuurlijk hebben wij daarbij vrel de
rl;;à;;;;ki"s nóaig van a1 onle teden. we zljn nu aI zo'n Ewee maanden aan het

"".tUàffÉ".e" 
Ëg st.eÉ6" ,fjn er heel veel lede-n die nog geen cenE betsaald hebben. DIE

kan echE niet langer meer.'---- --Éè" aiirrs.nÉ verzoek wanaf onze kant om nu direkt de konEribut,ie Ee voldoen op
gj.ro S5àïri-[.í.". pànning*eesÈer LENS. _op 1-noveÍnber a.s. nog niets betaald dan wordÈ

ér echt niet. meer gèspeeló en get.rainal doör deze leden. Laat he! niet 2over komen: l

J) LOEMENWNKEL MAXI FLEUR BEDANKT L>>>, wie vorige week zondas in ons I

lf.lubqebouw kwam zag op de pung van de bar direkg een schiEÈerend bloemsEuk staan:
E;iË-Ëi;;ilr"Ë-i" gÉ".honke'n door bloemenwinkel MÀ)<I FLBUR uiE de Theresiast,raaE .

tta."-ö r,-Btts harEstikkë bedankt.

I ENS - RV C rrrr> komende zondag speelt l,ENs 1de thuiswedsErijd Eegen RvC '
L zi: ziin de medekoploper in de Eweede klasse. voor Í,ENS betekenE heE voetbarlen
!í Ëió".-ívc-Ë* r.é"jé-à.iÉy met een groot aantal bekende spelers. De motiwatie zar
O."rÀ"Ër ;;;ril;i;r j;iJÈ'e. "" Rvc -heE zo soed doer. lli j ?i jn benieuwd en werwachEen

echE heel veè1 toeschou1ers op ons komplex'

' '. zoals we vorige week aI schreven is er na afloop van de wedsErijd in ons :

kfutgeËói*-eË" gérèíiig" middag/avond voor_ iedereen. Spelers en supporgers.van LENS en i

RvC kunnen onder genot. *r.n ààn-à.anfje en live-muzÍek van íÀIIEN cIrBE" napraten over de

;;à"i;ira. wi.i ,oígen woor een rekkeie snack en waÈ kaas'

,, TEKENBOEG >rr* afgelopen week werd ,Joop Heijnen, de man die dagelijks

Li*iZ:2.5i::i"f,.::."ïi.*:ï11"il.::'íàilE; iESiÏïH3Ïu1",ÏÏ',ï3'."3f"il3-3i"5ïlB"ài *
vijfde eEage.

SEuur hem gerusE een kaartje of ga eenà biJ hem langq' .De 
bezoekEijden zijn.:

t/m
È/m

Joop wan hart,e beEerschap namens de hele vereniging '

- 's-middags van 14.30
- 's-avonds van 19 .00

15
20

-2- ue LErusnevue'

.30 uur

.00 uur
..f



adrepak
,öé .

Fotoko,r,ie:;;,ffi

formoot A5 tot 42
snelle uequt erking stij d

uetgoren, uouwèn, nieten

voor kopiegemak

/

prijzen!
Kerketuinenweg 6

T6l- (O7O)35S07t G

2544 CW Den Haag
Fax (O7013295Í64

advertentie BAR NIEUWS
kontaktpersoon :

À. Krol, te}. (070) 364 17 25

BARROOSTER.
zaterdag 14 oktober 'l

openen

09.00 uur

10.00 uur

13 . 00. uur

aluit.en

'fheo Massa 'en Inge

Jacky, Shaun en ,Jeroen

. Henk en Jan
" è i.. ,ran

Leen

BARROOSTER
zondag L5 oktober

openen Tinus en Peter

13.00 uur Achmed en Rein
Gerrie de lTong en Coby Siliakus

15.00 uur Theo Massa en Marcel Keus
en Henk

BT.'SPRIUGERS GEVRÀÀGD

BlulEen '), ),

f,innengevlogen berichten

'MOGEN WJ ONS EVEN VOORSTELLEN >>>>> onder deze kop bracht de redakEie op
zondag 1 okEober een wel heel bijzondere wedsErijdkranE uiE. AIs exÈra was een fuII-
coulor bijlage lngesloEen van onze selekEie. Deze Íras Eo! sÈand gekomen in samenh,erking
met de selekt.ie en de redaktie,

À1berE Milt.enburg maakEe de foEo's en Èekende i.s.m. de firma ÀDREPN( voor dè-Iay-ouE
van deze unieke uiEgave. Een bijzonder exemplaar derhalve en voor de verzamelaars onder
ons kan, volgens insiders, deze uiEgave we1 eens een collectors-iEem worden.

Voor de mensen die op deze zondag nieE de weg naar LENS konden vinden of helaas verhin-
derd waren, wordE binnenkorE deze collage.'zei heÈ in zwarE-wiE, a1s exEra bijlage in
de LENS-revue gepubliceerd, 

i
VAN OVER ZEE r>r» diE wa6 de titel in de "grijze oudheidi en had een vaste
rubriek in de LENS-revue. veel tENS-leden verbleven, soms door omsÈandigheden gedwon-
gen, in heÈ buitenland (b.w. Nederlands fndië {thans hdonesië), zuid-Àfrika, grazilié)
en corresÉonderden, via de redakEie met de LENs-familie. Zij lieten regelmaEig heE
ÈhuisfronE meèleven met hun ervaringen en hoe zij het lENs-gebeuren zo ver weg van heE
àoedeiland beleefden. Ànno 1995 verblijven er nog enkele leden àin den vreeÍnde'r, te
vreten Duitsland, Frankrijk en ZÍveden. . .
Graag verzoeken wij deze leden vÍieridelijk om iees op papier te zeEÈen over hoe zij
meeleven met. LENS, heE c1ubb1ad. Maar speciaal zijn wij zeer benieuwd naar hun reakÈies
op ale daEum 18 decerÉer 1995, IrENS 75 Jaar,

'deLENSREWE'-3-

. i l: '



Àfgelopen maandag belde, Èijdens ons redaktieberaad, de heer 1,.B.' zwaanshoek ons op. Hij reageerde op heÈ artlkel nNaar de bollen 5
gewag werd gemaakE over de wedstrijd Ripperda - LENS. Voor de goe
de Weert, die overigens nog met de vader van één van de redaktiel
t.e melden daE Ripperda nieE in Sassenheim maar in heE verdèrop ge
velden had. Vandaar dat de t.rip zo lang duurde, waardoor de wedsE

REAKTIE.OP""UIT DE OUDE DOOS"
de tleert. ult.
mei 1956', waarin

de orde wist de heer
eden heeft geyoetbald,
legen Haarlem z'n
rijd pas rond 16.00

uur z'n aanvang kon nemen. DaE heE die dag een zwarEe dag ffaa, bleek ook uit de
degradat.ie van LENS 2 en 3.... r' ,:, : ..- I

Voor de volledigheid meldde de heer de weert. ook nog dat. \fan walstein het tsijdige voor
het eeuwige heefE verwj,saeld. waarvan akte.
Uw redakEie is maar waE blij meE dit soorÈ reakEies,.het is.Èenslot.Ee een bevrijs dat de
LENSrevue ook buiren Den Haag met belangstelling wordt gelezen. BedankEl I

GEVONDEN >>>>> vorige week zondag.is er na de lredstrijd IJENS - IJugdunum
horloge gevonden op IJENS. De eigenaar kan zich melden bij Paul v.d.Steen.

't I i'. :"-'

een

fvenementen Kommissie

Op zaterdaq 21 oktobex
Senioren + de À- selekÈi

De opbrengst. komt
om 20.30 uur. Mieschien
het. is is een bingo voo
mensen op deze avond.

KLA V ERJA S S E N/J O K ER E N .

GRANDIOSE BINGO-AVOND

organiseerE de EKO een grandiose E I N c O - àvoid,-. v;-or
e. Er víorden 6 rondes gespeeld en 1 SITPER-ronde.: -
ten goede van het jubileumfeest en de aanvang van deze avond is
ten overvloede (de posters doen namelljk anders vermoeden) :

r senioren, dus NIET voor de jeugd. Hopelijk.zien wiJ weel 
.

1

a t

Àfgelopen vrijdag, 5 oktober, was de eeiste van de 5 geplanale kaarEavonden op IJenS.'-De
opkomst was, zoals de laaEste jaren gebruikelljk niet groots, Er waren 5 kl-averjasEa-
fels en geen jokeraars. De Jokeraars hadden om uiÈeenlopende reden afgezegd. volgende
keer, 20 oktober, komen ze weer wel. Toch was het wel weer gezellig en is weer
fanatiek om de punE.en gesEreden. HeE koppel Signer : de crooE vras wanavond voor -
iedereen !e sterk. Zij werden meE 5855 punEen eerste._À1s tweede,". op eerbièdige
afsEand, is heE koppel van-IJoon - Dahoe geeindigd meE 5456 punEen. Derde, met SO15
punten werden lammie Ham efr haar dochEer Àgnes. Ook om de póedelprijs iE stevlg
gevochten. Hiervoor'kwamen maar liefst. 4 kóppels in aanmeri<ing. i{et-verschil tissen
deze vier koppels was bedroeg maar 164 punEen. De enorme eindsprinE wan het. koppel Ham
- Kluennen bracht hen uitendelijk op de zo feI begeerde laatste plaats en daarmee dus
de poedelprljs. Samen meE de loEerij was het toch weer een gezetlige avond. De volgende
avond is vrijdag 20 okEober. KomE u allen op tijd, !.rant wie het eerst. komE wie heE
eersE maalt. D,w.z, daE de volgorde van inschrijven bepaald of u die awoi:d kunt spelen
als er een incomplete t.afel is.
ilan Ham en Jos Witting

Jubileum Kommissie

a

koDEa*ëpeËEoou , ,r. C. EetE,E

. . lN DE WNKEL >>>>> van sinket is alleí te koop. Een bekend kinderliedje.
Maar nieE. atleen in deze winkel, ook in die van Í,ENS. fn het kader van I]ENS 75 JaaÍ iser in het. clubgebouw op de zaÈer- en op de zondagen daE Í,ENS 1 thuis speelt een st.and
ingericht, waar u diverse LENs-promot.ie arÈikelen zult aant.reffen.

Wat dacht u van een LENs-kalender voor maar Í 2,50 el voor maar r l,OO heefE u aI
een mooie LENS-pen, Maar ook mokken, glazen, spiegelEjes enz. Wat dachE u anders van
zo'n fÍaaí T-shirt of sweaEer ? Kom gerust eens langs .... Í,redden daE u maat er ook bij
ziÈ. De opbrengsE van deze arEikelen komE.ten goede aan de viering van het jubileum.

.-4-'dercNsnewE'

-- i.



SeIÍ@
Voo r telëfoonnummers: zie de co ofon oo oao. 1

KONTRIBUTIE BETALEN MOET !

we verzoeken alle leden die nog geen konEribut Íe betaald hebben over díL
seizoen om nu direkt de helft tse betalen op giro 3367L1 E.n.v. penning-
meestser LENS .

, Voor 1 november nog niet,s betaald, betekent nieE meer spelen en
Lrainen. Laat het niet zover komen. Vragen: be1 dan naar Martin Reuver
tsel: 01891 - 15936

';'
Eet besÈuur

a
LSe roren

UITSLAGEN
GÀRUND 1
I,ENS I.
],ENS 2

7
4
4

1
1
3

WEDSTRIJDP.RO'GRAMMA
drtaD ,d lhuis - ttit 2Drl

vrtJ . 13 .10
-roaan.16.10

20.45
19.45
20.30
20 -30
21.15
22 -O0

],ENS 1
IJENS 3
,,ENS 2
I,ENS 1
I,ENS 2
],ENS 3

- GONÀ 1
- HONSEIJERSD.4
- PGS 2
- I,YRÀ 1
- NOORDZEE 3
- MFC 2

932 / 3B
97 L/R3A
951/R1À
9t2 / 38
9s1lR1A
971lR3A

Oranj eplein
Oranjeplein
Oranj eplein

Iein
Iein

R. ogier
À. BroekhÉizen
P. BoEman
F. Bauman
F, Bauman
B-scheialÍ.

dinE.24.10

LIGGING VAN DE SPORTHALLEN

OPSTELLINGEN ,LENS1,2en3

Oran
Oran
Oran

j
j
j

ep
ep
eplein

ÀIs bekend

ÀLs bekend

Senioren ZATERDAG

UITSLAGEN
DZS 1 - I,ENS 1 0

WEDSTRIJDPROGRAMMA
' ttful thalr - ait fl.nLd6taD

10
10

tei.'30 LeNs t
14.30 LENS 1

vriendschappelij k
LO2O/0O6 C.R.E. Haftzat. 14.

zal. 2L.
- Rr,lswr.rK 2
- ÀRCH. ORNÀS 1

-,de LENSREVUE, - 5 -
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- ],ENS 1
- ÀRENTSBURG 1
-. ÀRENTSBURG 2



AFSCHRIJVEN Fred Lancel 'tel. 1: (0r0) s213 9S o

s nIo'a re z
advertent.ieUITSLAGEN

IJENS 9
SOCCER BOYS

-. DUTNDORP SV 7
- IJENS 4 ..

n.n.b
n.n.b

oÍ,rvEo 1
ROODENBURG 2
],ENS 3
CROMULIET 3

QUINTUS 5
],ENS 6
I,ENS 7

ourcK L1
I,ENS 9

],ENS 1

- T,ENS 1
- I,ENS 2
- I.IMSH 3
- I,ENS 4
- ]JENS 5
- sEP .3
- Dlit T
:, I,ENS 8
- GONÀ 6

osc 1

1
1
1
5
5
I
2
0
6

.n

1
3
2
3
3
1
4
4

n b

WEDSTRIJDPROGRAMMA

VanderVelde
'tVeentje ffiru',m=

Zinkwert 27
2544 EC Den Haag
Tel.:070-i66ilia
Fax:070-3675393 Tel.:079-610233

donat. 12.10 20.00 IJENS 4 -
votgenale week meer informatie over

ait

HÀNENBI'RG , neder
deze'nederlaagserie'

laaqserie 2
in Ëet kader van LENS 75 

'IÀÀR 
'

7-.

zond. 15 .10

dlaE. 17.10
zond. 22 .10

I,ENS 1
Í,ENS 2
RKSVM 3
Í,ENS 4
I.ENS 5
GR.W.VAC 6 -
WESTIÀNDÍÀ 16 -
],ENS 8
BMT 6
GONA 1
BIIÀUW ZWÀRT 1 -
I,ENS 2
I,ENS 3
HMSH 5
vocEl, 2
I,ENS 6
I,ENS 7
I,ENS 8
iLENS 9 ' -
PÀPENDRECHT

R.V.C. I -
TONEGIDO 2
I,ENS 3
RKÀW 7
CONCORDIÀ 5
I,ENS 6
ÍJENS 7 - '

TRIOMPH 3
I,ENS 9
I,ENS l nederlaags
Í,ENS 1

. van Rij

. do Rosario

. v.d. Bergh

.r t-

.114.00
10.30
L2 .00
11.00
11.00
11.30
r1.00
13.00
13.00
19.00
14 .00

toLr/sz:- c
1.L02 /62L C

3os8/s43 B
3]-05/562 Ír
3702/s6]- n
3t43/569 n
4a47 / 62'7 Ít
4416/622 n
4496/648 n

èrie t.b.v.

n.
n.
n.
n.
n.
n.
SÈ . Ge_handicapte Kínderen

3e bekerronde
VRIJ
HOEK v. HOLLÀND 3 3036/54
LENS 4 3085/56
LENS 5 3078 /s6
DHL z 3tt9 /56
GDCPH 3 44L5/62
ToNEGrDo.ll 44rg / 62
wÀssENÀÀR 6 4498 / 64
IIENS 1 , .I

er3 À. viss
2 ír.n.
L n.n.
9 n,n.
7 n.n.
2 n.n.
I n.n.

1
11.00
10.00
10.00
13.00
11.00
L3,:00
11.00
20 .00

3
2

3

d1n8.24.10

OPSTELLINGEN
r,ENg 1tlE3 :

LENS 4 È/rB 9 :

AFSCHRIJVEN

worden door de Èrainers bekend gemaakE

als bekend

TRATNTNGEN N|ET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 2O'45 uur

t
3

0
u.

ITENS 4 :

],ENS 5 :
Í,ENS 6 :
b. g.g. :
I,ENS 7 :
I,ENS 8 :
I,ENS 9 :

À. de GrooE
w. Heijnen
R. Wasserman
À. Zupelli
G. Dulvesteyn
z. GungÖr
H. Se1ier .

r (070) 325
: (070) 346

0
I
6
1
2

3

15 5
10 8
205
6S 5
r794
03 3
66. Í

6 - 'de TENSREWE'

t.eI.
Eel.
teI.
te1 .
Ee1 .

t.e1 .
ÈeI .

i' (079 ) 5
: (070) 32
: ( 018 91)
: (070) 39
: (070) 34 7,/362 0s 22



Irotrtaktpergoon SeuloieD. zondag : !íln Eourratlhovea - Tèf.. (0701 39L 24 71
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LIGGING VAN DE TERREINEN:
RKSVM.
GR. W. VÀC. r I
T{ESTIÀNDIA
BMT
QUICK

3 SporEp. Polanen, v. DulrvenvoordesEr..Monster
: Roggewoning, Buurtweg,' Wassenaar
! Hoge Bomen, Naaldwijk,
r. Escamp I, naasE. LENS
: De savornin Lohmanlaan 215

Eel.
te1 .
tel .
teI.
EeI.

(on4) 245723
(070) s17 90 83
(0174) 626638
(070) 355 21 67
(070) 3680323

OGGETUIGEN SCHRIJVEN
or,rvEol-r,ENs1(1-1)

Mooi weer, een prachÈige grasmat. Ewee ploegen,die de punten haïd nodig hadden; kortom,
niets sÈond een goede poE voeÈbat in de weg. Goed werd heÈ nieE, de spanning was echte!
te sníjden'."-' , + : .. ,, jr
celijk vanaf heÈ begin bleek aI dat oLIvEO nieE. voor niets de week daarvoor meE groÈe
cijfèrs van RvC had verloren (8-2). De verdediging rammelde aan alle kanEen en IJENS had
nieE de minste moeite om de Pijnackers op eigen helfE vast. Ee zeEuen. Na een kwartier
was heE aI raak. Maurice Schuurman slalomde weergaloos door de defensie en zoxgde voor
O-1. Daarna gebeurden er enkele dingen die het verloop van de wedsErijd behoorllJk
zouden beLnvloeden r doordaE IJENS achEerin 1 op 1 ging spelen (?) kwam Peter KIorÍQ a1s
achEersÈe man een aanEal malen in de problemen. HeE ]everde hem nog voor de rust een
tweetal gele kaarEen op (dus rood), nieE nadat hlj eerst aI een keer binnen de beruchte
lijnen aan de noodrem had moeEen tsrekken (strafschop .1-1).

Na de rusE, meE Ricardo TeEtero in de plaaÈs van de tegenvallende ,f,im Spaans, rnoesE.
IrENS het. hoofd boven waler zien ce houden. Dat lukEe nog vrij gemakkelijk. ook omdat
OLIVEO heE veldoverwicht niet kon omzet.Een in een effecEief powerplay. Tien minuÈen
voor tijd kreeg IJENS zelfs de kans om Eoch nog met drie punten naar huis te gaan- weer
waa het Maurice schuurman die zich een lreg door de verdediging wurmde en hij kon alleen
nog maar door middel van een overEreding worden gesEopt. DaE Hans verheij de sErafschop
qièt benutÈ,e Eekent een beeEje de malaise binren de ploeg op heE ogenblik. we hebbën
besL een behoorlijk aanEa1 goede voetballers 1open, maar heE is nog sEeeds geen
coIlecÈief. Er zijn nog steeds een aangal sPelers die aLleen ""voor zichzelfrr lopen te
ballen en die, als het even EegenziE, de koppÍeB laÈen hangen,

zondag a.s. ale wedsErijd tegen één van de koplopers RvC. Dit is echt zo'n wealsErijd
waar LENS z'n C-gblg gezicht een kan laten zien.

MÀRCEL JÀNSEN

o

Na een takEische bespreking sÈonden we om 11.00 uur oP heE ve1d. In het begln liep heE
goed, we kwamen al vrij snel op voorsprong door doelpunten van Ed en Ralph- Daarna
volgde eèn kleine inzinking, waardoor de ru§Estand 2-3 werd.

De 2e helfE begon ook niet goed, onze spelers kwamen niet ÈoE hun eigen spel_toe,
waardoor de SEand al-snel 2-5 was. Ineens zagen de jongens heE, LichÈ ereer. de stand .

werd 3-5 door werom een doelpunt van Ralph. De motor ging weer draaien en de eindstand
werd 6-6. door mooie doelpunten van Rene, vincent en Paul.

À1 meE aI een leuke wedstrijd, maar een Èraining zo nu en dan zou geen kwaad
kunnen .

DE SUPPORTERSCI, T'B TJÀCOUELÍNEI

a.s. zondag 15 oktober

RVC ILENS I
,'do LENSREVUE' 7



Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT,

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en ..
Hooídleider A/B/C jeugd: Paul van den Stsen, ChopinstÍaat 103, 2551 SV Den Haag. tel. 397.01.5

1r

HooÍdlàider

HooÍdleidar

E-jeugd:

F-jeugd:

Ruud Vereecken
telefoon 39í,04,89
Harry teÍ Lindsn
telefoon 361 .61 .43 ,.

Hoofdleider D-jeugd: Edwin Kuik
telefoon 367.73.00

Aíbollen voor de wedstÍiiden: , , :

zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond voor de wedstrild, tussen 1 8.oo en 19.00 uur, bij dg desbetref-
fende hooÍdleideÍ. ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telefoón 366.13.14
(zateÍdags vanaf 8.oo uur en doordewéeks r 30 minuten, en niet eetdeh voor vezameltijd)
AÍbellen tÍaininqen: t j45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, tolefoon 366.13.14
Vraqen/oroblemen : bel in eerste instantie de hoofdleideÍ op!

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D..E en F JEUGD

elftal datum aanvanq taoenstandeí iiUthuis vetd/wrcín nm.k LENS

14 okE . 14.30 ' Rtjswijk À1 uit. sp,park Pr. frene , 13.00
,l

v. Tuylsp. park /z' meerv2....
..ockenburch..

B

B

c

1

1

;

1

14 okt
16 okE
14 okt

àr
ok
ok
ok
ok

ok
ok
ok
ok
ok
ok

11.15
19.0b
11 .30

uit
Èhuis
uit

DSO 81
SparÈa Cl -.
Die Haghe 82

DSO D1
B1auw ZHarE D1
ouick D5
De Ster DI
RVC D3
Concordia D2

JÀC E1
Cromvliet. E2 - .
Scheveningen M3
Laakkwartier E4
Tonegldo È7

v.rrrflsp.park /z' neèx-. Erasmugweg

Sav. Lohmanlaan
. A. Dekenlaan

VL
Brasserakade/DeIft

BuUrEr.reg/I{' naar
Rederl j kerst,raaE

Houtrustweg
' \f )

Roode laan,/vrbrg

09.30
18.00
10.15

(auto)

( auto)

(auto)

(autoL
(auto)

14
L2
14
14
14

L4
!4
!4
14
15
74

é;
c4
D1
D2
D3
D4

E1
82,
E3
E4
E5

FI
F2
F3
F4

t
E

E

E
c
t.
E
E

1r. . 15
19.00
09.30
12 .00
12.30

DSO C1
GDS 81
vredènburch' C3
RÀS C1
Br4t c2

09.30
1?.4i
08 .45
LÍ .30
12.00

r1. 00
09.30
12 .15
09.30
12.15
13.00

uiE
uit

Ehuis
Ehuis
thuis

thui s
thuis
uit
uit

thuis
uit
uit. _uit'
uits

thuis
uiL

thuis
thuis
thuis
,uit

10.00
09.00
08.45

.45

.00

v2
v3
v2
v1
v3

Í

r-0.00
08 .30
11.00
08.30
11 ,45
11:4 5 (auto)

(auÈo)
(auEo)
( auto)

(auÉo)

(auto)
(auÈo)

D5

14' okC
14 oËE
14 okt
14.okE
14 okE

r.1.00
10.00
09.45
11.15
09.00

14 okt.
14 okE
1,4 okE.
14 okE

09.30
09.30
11. 15
10.00

RVC FI
Vios F2
Duindorp
VeIo Fs

'09.00
09. oo ;
10.45 i I
09.00, (auto)

10
08

:

sv F1
ngen

. lt,
v2,

Noordweg/w'ri

KONTRIBUTIE BETALEN MOET ! *',

!{e verzoeken alle leden die nog geen konEributie betaald hebben over diE seizoen om
direkE de helft te beEalen op giro 336711 t..n.v. penningmeesEer IJENS.

Voor 1 november nog niets betaatd, betekent. niet meer spelen en Erainen. l,aaE
niet zover komen. vragen: ,bel dan +aar MarEin Reuver Lel: 01891 - 15936

t .{ -'-;
Het b6Btuur

- I - 'da twsrcvttt'

nu

heE



B

- opeEell
0
0
0
0

. 0.

,o'0

IJZONDERHE'DEN,
.. :\i.

aanwezlg Jeugdkommissie op zaEerdag 14 oktober:
E. Kuik, ir. l[uns ea ir. Taal

op woensdag 18 okEober vervallen a1le t.rainlngen voor de jeugd
i.v.m. heE bezoek aan Feijenoord ( a11een Àl trainc wel )
vragen ? Bet dan even naar de hoofdteider.

lngen a1s worige week met uitzondering wan:
IJENS C3 zonder
LENS C4 zonder
I]ENS D3 zonder
LENS D4 zonder
IJENS D5 I zonder

meÈ -

iI. christiani

LBNS E5 zonder
LENS F3 ' met

N.Malouki
R. sardj oepersad
B . Blans
K. ÀuEar
E . Yilmaz
À. v. d.Veen
K, Lefebte

(vregens nieE opkoqen)
(wegens niet opkomen)
'(afvoeren als lid) .(afvoeren als lid) '

(wegens nieE opkomen)
(svl) bellen naar H.ter Linden)

^ 
ROTE KLUB AKTIE >>>>> afgelopen weekend kregen we inderdaad een -

Lf .urt.ul voor- intekenl ij sten tetug. HeE. resultaaE was nÍeE èchE geweldig. Net als

- 
vorig seizoen laren Michael w.d. voort en Dennis v.d. SÈeen ook nu weer zieh daÈ

heg verkopën geen probleem 1s als je maar wl1E. i

. Natirurlíjk höeft niet iedereèn hetszelfde te verkopen.maar een beeÈje inzet voor
je'wereniging -is roch nieE Ee veel ge#raagd. zaterdag a.s, hebben we de echEe Ioten. De

ópelers die íoor- incekent ij sÈen hebÉen ingeleverd 
_ 
krijgen. de loEen mee en zul1en nu heE

gèId moeten gaan vangen. Hèb je nog voor- inEekenlij sten thuis Iever ze dan a.s'

oé speleis die nog niégs verkocht hebben krijgen a-.s- zaÈerdag via de leider
loten mee 

-naar huis om Èe verkopen. A1Ie kleine beeEjes helpen iruners. De. verkoop van
de echEe loEen loopE immers dooi t.,/m 16 noveÍnber. Op zatserdag 21 oktober verwachten we

àan her meesge gelà weer terug op LENS in een envelop meg je naam er op. De vier beste
verkopers krijgén vàn LENS een móoie prijs !.vr. konEang geld: F1.'150,- of FI. 75.- of
FI. 5b,- of F1: 25,- . Een.Ieuke. uitdaging. lijkt, ons. 

.... 1j .:..
LENS-JEUGD NAAR FEYENOORD >>>>, op rg oktobeï sEaaE er een langzaam rijalende file
richtino het. Fei i enoordstaation Ee Rotterdam. Zeker weEen. Maar liefsE 225 M,ENSERS
daan op-deze dag- een bezoek brengen aan heE stadion'
Ë"r, 

""'l,oc 
in de-roos bleèk dit. iàee te zi3n. ' I

Bóvendien spelen een aanÈal teams nog tegen SparEaan '20 in Rotterdam'
HeE programma is aIs volg!: -' cí, c2, D2 eo D3 vérzamelen om 11.00 uur op LENS en verErekken vanaf Í'ENS direkt

naar Feijenooral. Na heE bezoek aan heE st.adion nog voeÈba]1en bij spartaan '20:
15.00 uur SparÈaan '20 - LENS C2 r

sËartaan '20 - LENS D2lD3 coÍÈinaEie
15.15 uur. Spartaan '20 - LENS C1

SparEaan '20 - LENS Dl
D4, E1 6Ít E2 verzamelen om 9.OO Uur Op LENS en verErekken naar sparEaan-'20. Erst
voeEballen om!

.10.30 uur Spartaan '20 - LENS D4 
"tSlart.aan '20 - LENS E1

SParEaan '20 ' LENS E2
. Daarna naar. Feij enoörd voor het stadionbezoek. LunchpakkegEen meenemen! !

De overLqe t€aEa verzamel-en oE 9.00 uur oP LENS
;;.;;;;Ë-;;[:Ëaiié"Zei"tiren toc ].0.30 uirr. Daarna douchen en de ze]f meege-brachÈe
tunchpakketsEen op eEen. Om 11-oO uur verwachten we zeker alLe ouders op rJENS die
*eegaàrr,. zodat wè om 11.15 uur kunnen vertrekken. we hopen- op-voldoende vervoer. we

"éiÉóàÈàn 
àiie fetaers om dit a.s. zaterdag zoveel mogelij! af te steÍunen- Er kunnen

;ó ;Èéaà" èhauffeurs mée. aanmelden vla dé leiders dóor Èt. 5,- Ee beÈalen'-HeE wordE

Ëéi tàiià:oàs: ne iondleiding duurt zo'n 90 minuten dus om 14.00 uur gaan jullie weer
iiànii.g LENÉ. om r5.00 uur iijn juuie-aaaï weer terug. veel.plezier en de deelnemers-
ifj;;-Èà"óa *re., op hec mededei inlentord op IJENS. Sta je er niet. op maar wil jè alsnog
meè neem Aan kontakE op met Paul v.d.Steen.-- --Ë 

iàutéfesctrri3 ïing is alsvolgt: Neem.de groEe weg Den Haqg naar RoEterdam. volg
bii het Kleinpolderplein iichting Do;drechE. Dan afslag Éordrecht/sreda nemen richting
;;í";;;;;db;í;: -oé; de rechter-rijbaan blÍjven rilden Íicht ing. Feij enoord ' over de

i;iil;;à;dbru§ en daarna 'dírekg reóhtsaf richEing Feijenoord. Elnde afslag e,eer--
irEt iiiià- r'Jil 

"ioord. 
rij dèn en je kan de "KUrPr dan at recht voor je zlen. Doorrijden

i;;";;;'"i;;íi;h;a; Éij heE sHÉr..,r,sraE ion voor he! sradion en rechEs af. r,inks ligE.dan
frÉi ,pàrXàert"rrein waai we onze auto's neerzeÈEen. vervolgens melden bij de recepti,e op
àà 

-uËöàiià-giónà 
"àn 

rrec Maasgebouw. EvenEjea zoeken maar zorg ertoor dat je daar om

ii.zO-uur ÉenE. Heel veel pIézier en zorg er voor dat, je de zelfde Personen ook weer
m€ie, terugneemts naar ],ENS. . -

'de LENSRfuUE: -9-



LENS - RVC, VOORWEDSTRIJD. SPELER UAN DE WEEK, LOTERIJ EN FEEST >>>>> zondàs
moet iedereen op LENS zijn. De Eopper Eegen RvC sEaat op het programma en J,ENS D4 mag
de voorwedaErijd spelen Eégen RvC D3. Ook gaan zij op de foEo meE rJENS 1 en mag een
speler als speler van de week de warming-up doen, in de dug-ouE zitEen en met. zijn
favoriete speler op de foEo. Te gek toch. Natuurlijk is er deze keer een superloterij
met. vele mooiè prijzen. De loten kosten-nog gteeds F1. 1,- Éer sEuk. Na de wedsErijd
nieE direkE naar huis gaan maar gezellig op LjENS blijven. Er is echte live-muziek en
ons klu.bgebouw b1-ijfE deze keer waE langer open. ÀIIe support,ers zijn van harEe welkom.
KorEom het is feesE op LENS voor iedereen. Doe er dan àok aan.mee.' , 'i .--.; '

HAAGSE JEUGD >>>>>> oI) 1,6 en 1? oktober spelen Lourinho Bukmaí en givard sprockel
van Í,ENs C1 mec de Haagse jeugdselèkEie een Eweedaags toernooi in Alblasserdam.
TegensEanders zijn andere afdelingsselekties . Een vrij hoog nivo dus a1s het. goed is.
Doe je besÈ en maak er twee leuke dagen van. fnmiddels heeft william Mulder van ÍrENS D1
ook a1 meegeÈraind bij de Haagse jeugdselekÈie van L2 jaar. Best vrel spamend zo de
eerste keeï. Probeer er bij te blijven door nog scherper te Erainen en Èe voetballén.
Dit. is pas de eersEe stap.

LENSJUBILEUMWINKEL >>>>>> komend weekend is naEuurlljk weer de LENSjubÍ leumwinkel
gdopend. waE daE is ? Kom nou zeg ! LENS bestaat. dit jaar 75 jaar en de jubileumkommis-
sie heeft een aantal leuke arEikelen ingekocht welke bedrukE zijn met heE' l,ENsjubileum-
1ogo. T-shirE.s. mokken, sweaÈers. gtazen, kalenders en pennen. Teveel om op Ee noemen,
Loop komend vireekend gerusE eens langg de wiÍlkel in ons klubgebouw en koop gerusE.wat
spullen. ÀItíjd leuk om Èe hebben. : i

LENSBINGO >>>>>> op zaterdag 21 oktobeÍ is er een bingo-avond op rENs voor lief-
hebberg van 15 jaar-en ouder. We verwachEen dus heel veel ouders. trainers, leiders en
familieleden van onze jeugdleden alsmede de A-en B-klassers'op deze avond op IrENS vanaf
20.30 uur..voor meer nieuws zLe elders in deze LENsrevue. .:' ,'r.:

I
t

!

OP DE FOTO >>>>> afgelopen seizoen hadden eij een kampioen'àn wel
IENS D1. Nu is het zo dat kampioenen altijd.'op de,foEo gaan..Dit zou
v,,el even geregeld worden ..... zou, wanE tdt. op heden is er nog niets
gebeurd.
Een beeÈje slordig heren fotografen ! MneI doen, wanE belofEe maakt
schuld.

(de redakt ie)

uit- en uerslagen

UITSLAGEN
. 7 oktober

VERSLAGEN
IJENS 81 - VErO 81 (a-2)

I,ENS À1
IJENS BI,
IJENS 82
LENS C1 -
I,ENS, C2
PEC D .IT. CI
IJENS C4
QUICK Dl
WÀSSENÀÀR Dl
HBS D4
LENS D4
I,ENS D5
vcs El .''
RVC E2 :,

LENS E3
LENS E4.
DIE HÀGIIE M3
I,ENS F], {
IJENS F2
PEC D. H, Fl
GDÀ F4

I{MS}I À1
VELO 81 , ".
TEXÀg DHB 81
LAKWÀ Cl
svl{ cl
LENS C3 .
OUICK S?EPS C3
Í,ENS D1 . .
IJENS D2 . .

LENS D3 .-. .
DUINDORP av D1
TEKÀS DHB D1
LENS E1 .
IJENS E2 .,.
GDS E2
ODB E3
LENS E5 :
SCI{EVEN. F1
ODB F2
],ENS F3
I,ENS F4 ,

, 0-0
. .. 4-2
. 5-6
- 8-3
. a-o'
. . 5.-3
. 3-0
. . 1-3
. L-Z
."1-1 ,)-n

. 6-2

. 3-0
10-0

. 6-1.2-LL

. 1-1

. 4-0 .

. 0- 3
L2-O

De opening wa6 voor LENS, wats ook de le
_ duele aanging, vrat re6ulEeerde in een wroege'goa1 van clyde6. LENS bleef doorzetEen en'deze inzeÈ werd beloond met een pènaIty van
de Echelde .(kadbotje):" ' "

Na rusÈ een fel VELO, wa! het
' LENS moeilijk Ínaakte. À1, dan niet-zat he!
'.LENS en kreeg zowel een 2e penalcy door een
ongelukkige handÉ-bal. Hierna vraE heÈ. v. wac
van afsband onze.keeper uiEprobeerde, wat
hem in de 2e helfÈ we1 lukÈe, --lukEe hem nu
neL nleg (1-3),. Via een goede LENs-aanval
ecoorde (weer) Karim 4-1. Het elotoffensief

- r{as voor V. waE de mouwen opBEroopten en nog
één keertje ecoorde. ,

À.6. .zaEerdag Dso en Èegen
hen Èan je lalen'zlen waar.vle EEaan.

- DE, LEIDER. . . ,

rrENS 82 - sS TEXàS DEB 81 (5-5)
Dooï ongeorganLgeerd voetballen vèr1orèn

- julIie de wedetrijd, waarln hot elftal
geenezine de mindet'e was. LinLee B1oÈen nieÈ

.' aan met name heE middenveld, waardoor de
aanvallen geiooleerd .kwamen Èe eÈaan en. de

- 7O - 'te twsaevue'

t.



voetsballen kan hèE elftal, dat:hebbèn JuIIie(biJ een achEerBEana) vaak genoeg bewezen.

druk aëhEer groEer vrerd. GevolE : onnodige
fouten en doelpunten tsegen.

Het motEo vras : elkaar zo min
mogelijk coachen - veel lopen mèÈ de bal in
heB hart van de verdediging terwijl er gE-
noeg aanepeeJ.punten zijn - de aanwij zingen
en orders van de trainer niet aPvolgen.
Met zo'n ineÈeIling kunnen juI1ie §!!! wed-
sErijd winnen l!!!ll

,.ENS c,l - QITICR sTEPs c3 (3-0)
Een wedeErljd dle heE kijken waard wae. Di-
rekt vanaf hec beging Ían LENS hets initia-
lief en zeÈEe Q.s. onder druk, waE resul-
Eearde in veel kaneen, maar niet in doelpun-
gen. Toch na t 25 min. brak Dogan door op
Iinke en gchoot de bal in de kortè hoek,'
eindelljk de verdiende 1-0 ! Toch wi6b 0.s.
net Enelle couníèrE onze verdediging op
proef te steIlen, rnaai die wag zeer goed op
zijn hoede. 1-o met de ruEE wag Ee vreinlg om
dE 2e helfÈ met een goruet gevoel Èe begin-
Ien en waardoor de.spanning erin bleef I

. "weer nam LENS het. initlatief
meE nog meer felheid op zoek naar de 2e
Ersffer, Diè kwan er eindelijk na t 20 min.,
een voorzeE van MichaeL naar Dogan, die mooi
afronde. Direkt daar overheen knalde Roy
doelpunt nummer drio erin. HeÈ wae gebeurd,
Q.s. vraB geklopt.. Ik wil jullie a1lemaal een
flinke p1uím geven en niemand er bovenuiÈ
tillen, want. diÈ wae een verdiendè overwin-
ning van het collectie ! I 'KIaÉBe jongen6 ! !
TEIrN ! '

'de LEI\ISREVUË - 17 -

P,s. : volgen ju}lie nu eenE de orders op en
probeer iets harder, voor elkaar Ee lrerken t !

Doe heE voor jullie trainer, maar hec meeEË
voór je ze1f, DeE'Ea neer woldogning héb je
na de wedetrÍjd. De trainer en ouderg hebben
nog Eteedg vertrouwen in Jutlíe I
@
r,INa c2 - sv8 c1 (9-o)
HeÈ wag eindelijk zaterdag en vre moesten
onze laatEte poule-wedgtrijd tegen svH Bpe-
Ien. Het duuràe even voordaÈ de wedBtrljd

. begon. Toen we eindelijk begonnen, hoordèn
we dag s, met 9 man epeeldEn. s. waB niet zo
sterk, maar daar profiEeerde tENs niet van,
want we hadden wel meE 20-0 moeten winnen.
Score i Roger 3x, Dennia 2x en Robin, Àb- ,

doel, Raumónd en Monier 1x.. Jongena en Iei-
der (loeschouwera) wij hopen dats we ook in
een hogere poule blijven winnen.

PEc D.! Errg el - IJEN9 c3 (5-3) .-

Na een BlechEe wedstrijd tegen oDB c2, ee\
wedEtrijd waarbij
eommige jongene heE niet nodig vonden om te
JuiBÈeren, terwijl wB voor de wedEErijd had-
den afgegprokon hoe -te voetballen.
Tijdene de ruat vrèrd hier !Íeer over gÉProken
en in de Eweede helfÈ in de eerete 10 - 15

-minuÈen kvram c3 van,een achterEtand van 1-5
'" lerug naar 4-5, bij deze 6tand lieten ze da

tegenEEander weer makkelijker €peLen, zodaÈ
de wedeErljd mee 4-10 werd verloren. Hoè. zou
heL a.s. zaterdag gaan tegen PEq Den Haag'

Na een elfEal bespreking oP- de ber^riiete 'zaterdag om o8:00 uur, gingen we' om 08:30 uur lopend naar PEC Den Haag (kop-
loper). rn de kleedkamer werd de opacelling
waÈ veranderd eir iedereen wiet due weer waE

, ze moeBten doen: Hat wag jammer dat LENS na
een paar minuten aI achEer kwam te gcaan en
dat Éerwill ledereen er Eoch zin in had.

- Binnen een kortse tijd stond r,ENs mets 2-0- achEer. LENS liet. zich nlet, oP de kop zÍEEen
en qinq nog beter epelen (aangernoedigd door
de ieEérve-spelere ) I waarbij ae rusEstand
4-1 waE . ' In de tweede helft !.ieten-'onze jongenE toch wèI zien wat ze in huie

, haddei. Èr werden Èoch nog leuke combinatiee
demaakE en iedereen had wat voor elkaar
óver, door deze inzeÈ kwamen ze terug toÈ

'een 4-3 achterEÈand, naar heE geluk was dan
',. toch tegen ona, hèe ze ook vochÈen PEc kwan
. dan tocÉ met 5-3 voor en tserwijl .wij in de

. tweede helft toch de betsere waren. Maar he-
- Iaas, jongene jullie hebben vandaag toch

weer :.àeen zieir dat jullie besÈ kunnen voet-
ballen en latsen we hópen dat diÈ zo blljfE.
$raardoor we Eamen een leuk geizoen hebben.
À.8. zagerdag sPelen lve Èhuia Èegen RÀS.

tsMEU

grrlcK D1 - rrErÍL D]. (1-3)
Niet alleen de velden waren nat, maar ook de
spelersploeg van Quick. Dat kan ook niet
andere aIE je de oren gewaEgen wordÈ door
een fel en tustig LENS D-één onder coaching
van een aI even LuEtige Ramon, grote vriend
der acheíderechtere . Quick zetÈe er vanaf de
aferap fika de bouk in, heÈgeen, profeseio-
neè1 door LENS werd afgevangon.

' De.D-één bleek aI Enel ster-
ker Èe zijn,'maar heE vrachten wae op de-doelpuncèn. Drie minuten voor tijd werd de' kwalitèit van de doeLtóuwen opnieuw stevig
geEeEt èn wae de koerE gelopen. Àanmoedigin-
gen van Quick publiek daE uít z'n dak Eing
door Ee roepèn I'Ram die ba1 erin", in p1aatsÉ
van heE bekende "Druk een punt !tr (Daar zal
nog lang over geeproken worden,), mocht_en

, niàt meÀr bacen, èompliment aaR de ploe-g,
maar mèts name aan invalkeeper I Àchmed à,
wan! het valÈ nieE mee om na de warming- up
ploueeling daE groEe goal te noeÈen dichE-
Èimmeren". Beter6chap PaErick I Daarnaa6t
uiEeraard eelt wàrm welkom aan Rlchard, die
de gelederen iE komen vergterken.
Àfgelopèn wsek een oefenwedetrijd Eegen FEY-
ENOORD D1. Lekker geEpeeld, maar helaaB met
1-2 veiloren, ondankB een fraai doelpunÈ van
Robbie. w61 mooi 121 toegchouwera an 4 hon-
den lange de 1ijn. Gezellig. -
hkÈorLo : ' 

.

ecore: Roddy, BaÉ (acoorE altijd aIE z'n
ouderg er niet zijn), Robberu.
etand : 5-9 (19-20)
pe ! Pau1, mieters, die ewi6tèrs ! -.

RgB VERGEER .. .

I{ÀI'EBIÀÀR D1 -' IJENS D2 (L-2\
Na een prachtige rondrLÈ door het $laBEenaar-
Be Bchoon gehad te hebban, moesten we tegen
ifaésenaar Dl aanEreden. À1 gauw blaek dat er
van fair-play weinlg ePrake waE, maar ook
dat hoorE -btj het. voeEbal. Na,een zwakke 1e
helfÈ, hebben we dat in de 2e helfE evën
rechtgezéE. Na de ecore-van 1-1 en daarna 1-
2 wieÉen we daE de ÍlaeeenaarEe-boyo dit zon-
der DgvchiaEer nieE konden verrrJerken, De
winei íae terechE, de inzet Perfect en dat
er noà mear dingen meeepelen in een ured-
strija hebben ook geleerd, nieÈ waar mannen!
EENE--gr



!
EEs D'.- Lrtls D3 '{1':-11"" aan de craining76e 1 6 de Erouvre deeheme:
ÍI'il.iEali"ií-"'ià"' de heèr René LioÈard'
.rÀder van Thierry, aEsleEeert b1j. de eraí-
;ï;;-";;";;-;ij í' werkzaamheden daE tsoèra-

Ë3rr]' w""n.". eén vader-ziin vrije Eijd op-
Iiïàrc root D3, D4 en Ds (óaE hij- overigeno
;;;';i";r;; àlltj, a"t moeeen oP hun beurt
de gDelerE van genoemqe elftsaIIen net z'n
ïir!í=iHË"'ii"í"Ë"... roch ?

E.É à.h hà' .te wèdst'rr'lq' À1 vroeg ecoorde

Ëï:.ïi;i:";É:i:ffi":Í::'x": :;"':ffi";:ïïi.-
ïi;;; ;;;Ë í', u,o"t de ene kan' na de -andexe

' #i;;"-;;;r- j"r:'i' ' En Eoch sing die ba1 er
IliïiràË-i"l-Ën-à.n r"op je het' ri'ico daE-

.i3-i.ö."p"iÈt: zo' n -kleine ï::Ë"1;"H ::li'"
3::i; oï"3.ffi!3"Ei: Í3ÏrïiË-il'ii j -r'r""'"-
IIi-i..'.ààr, niee r'ro;nen ' Maar nieE ge-
iiË"rà, "" 

praten hier noq over en gezren
ïiÍïiË' rti.ri..iten koms h;E beBt we1 soed'
il;;-;";-;;;;a een. Paar woordjee aan heb

"àt". "í" i.r"",,, hij ie middenvelder en

iI"t-fr""f soed wats deze P1aatse inhoudÈ '
vóor èn acÉEerin was hii ré vlnden ' nlj
tïi.=ii"ïi'jià-iË*.itu' -Éijn comprírnencen'
;;;i;";;;;;;i.í : Freddv (1x)
Àanvàerder I Jeftrey ,

-de rust gaf een Eerechtq O-0 uiEElag te,
zíen.
íi"-""a viel souf,iane net èen blesEure-uit.
'Ji '"ËË"a'iËi .i-r,Ltr -ane1 2-o' vcs-werd dui-
i"riit -tt"tt.t en omdat IrENs wat EIaPPEr. en

;ïàà; ;;;;;;;"É'"àia sius. 6Peren' ï?'9..1::
Ë3"ïérài.na" 6-2 overwinning voor de buren '
iHEo

Í,ENs E4 - ODB E3 (6-1)
; ilïj-.p""ra"" .?c..::1 :::ll:"i"3 ::l'"ffi: i:.la èèïEte 10 nÍnuEen mo

il iö"iii.-àt;!àn wij Eteeds bEter aPelen' '
" ö; à;r;-;;"í1,''"" vóetballen Econden wij' aL

::^i-;.;- En in de 2e helfts zetten Í"ij dit
IËài"'""tt».f goed door, alleen wirJ'en'wrJ --il;-;"i1i;-a;"É i"t" *'"t saan oversPeren en

ïÏ!t'Ëà'i""i- iu.Lr" - takk-ie - tsokkie.' want
ïlI--I.r. i^ nneller de bal kwíjt' Toch een

ïËïaiËïà.' à".i-ínning, gef eliciteerd' sroEe
klaeee ! I
de !.eidere , ÀRÍr en nÀNS 

'

G. van orE

IJETS B2 oDB !2 (4-o)
Mat tevent oP doel, begonnen we de le helfE.
À1 hee]. snel kwamen wij àoor Àrvind met l-0

-'voor. vijf ininuten laEer Écoorde Kevin en

het duurde niet Iang of Arvind maakge zijn
2e goa lvanv andaag. Met een 3-0 voorEProng

de rue t ingaan geeft
Rornan kwam in

een bij zonder'fiJn ge-

voel . de 2e helft oP doel te-
EEaan, hij werd ook weer niets gePaeeeerd.
Edwin, Bi1a1, Ricardo, Rodney èn LevenE ver-

À1\/IÍ,819 D4 - DuiDAorÍ» D]. (2-{)
;ï;-;; nec-wlete-na van de tegenaEellingen '
;ï'.iï; iJe:<- t.tt" singen uit Éun dak' na het
;:'ÏËí; iàÏ-""rË díreóteur beeaald voetbal---
ï;i;^^; -Aar, had bi jsetsekend Èob 19e7 ' ÀJÀx

tIËàia'à"à'rr:"-Èr""Ëé' He! wa' minder. se-

;iïi* nï:":ií*.1Í"i;lr*";: [:!3it!l;"i'
ljíiàï.ià"i i"ljenoord verrieat dus zijn :
Ëï;;;;: rerus iaar het rJENs nieuwE' deze

Ë;;-;;"-;iàÉ aLreen onze Bart NeuEen jarig
lli""Ët-.à". noeEc er ook tegen duindorp. 

-
::;;;;;.il;".den ' BarE nos van harte sete-
ïi;Ï;;Ï-.;;-ià v"rj aardai namenE alle^6pe-
i;;;(;;à;.; àu-reidei, ik hooP dat er nos

i!i! ':.tà"- 
".rgen 

waar.wij geeuigen. van .mo-.
r"i-ríi". Dan iu de wedgtrijd' we h'isten- dac

B;ï"ilË'";; tterke tegenecànder wa'' alleen
íiàïà"-Ilj "r"b dat er-bij ons zoveel kragse
rond liep- Hèts v,as voor dÉ in grootsÈe gatal-
iI"I"o"Ëà*t" ÈoeBchouvlera weer een lugt voor
iI"-IlI'-^--t. zian hoe er gevoeEbalb werd'
iï ËË ËÏ"àà ilt'-aË-'"'"tË h"1rt Etond het
i:ö,';; *"ià ,."= goed- gevoetbars en tevene
;";i ii àài. .'.,,"t vérmeldEn dats jullie ar.,
Ï;; ;;.à-;P-;iia"r r"ken in gespeeld' niin
comDlimenten mannen '
iI"'EiàËiË 

-ËËlÏi--*"' 
. """ copv -van de eerEue

fr.fit, ,.c zeer mooie individuele aceie'E'
iiEiill, iióà.-à; eindgEand niet overeen met

i'Ii-Ë""ia van de .wedstriid' 'IuLlie hebben

Ëii:ïF:i,ii::=*.,;:i":i.;:: :: i:";:ï"$""
i;iÏffir;-il;t-Ë.ilià daar aan meE t'e,werker '

Ëi.à.t^'"a i-4. volgende week mogen-we wesr
;ilË;#; -uelen de-scer- D ' 1' voor . 

diesene "
:il-;;;;'-"; í"oi voetbal Í"itlen zien; er

;ií:"u9,':s::":ïe'ii:;,:i IEiB' o.

PEC DTN EÀÀG E1 - T'E{S T: (O'3)
i,II--r.^" earet dit Eeizoen vroeg uit de ve-

iàil ïÀit-g"r"kkig had -niemand 
last van èen

;iii";il;.Ë;;.' ouÉ . 
konden wi j " f rank en! --

-.ii " .an de weatrijd beginnen' Deze tegen- 
'

iii*a.i-ii"à-a"iààiiix meér voetballend ver-
i§Ëi-i*'rt"r"-àin dé me"ece van onze andere
'J;::;";;"à;;;, z-aat *i1 langzamer zeker oP,

;;:";i;;;;-k;;den saan ioeEballen'""- "-'::- cedirende d.e qehele weatrijd
h""fc o.rr. verdàdiging als een huio qaetaan'
ïI"rr"ot zeker een- kompliment vooi Michael'
iili.r., -vi"t.r en Lerov oP 3ijl PI""E: 1:,-^-)ii'iÍ'l' - 

-"-'"tbatd 'ioncene) ' Maar met alreen
J:iË:ài"Ëi";Ii-iË-"í-"iàc, er noe6t du.,ook
#;;;;ii;;;;ràen' MeE DenniE ín de sPiEe
::"Ë;ï;;;1;r"ri't '" Romano ar' aanvallen-
::i ;Ïàà;;í.ïà;ió ,é,a"' er Pae laat in de 1e

iíïi-r.à"à." voor heE doel van PDH gecre-...
'iEià, il^É-"ï.àinàe:.i1t ook toÈ een werkerijk
Iliriicàrà"a doelPunE van Dennis uoc gevolg
had. . Deze lrend werd in de 2e

halft wóorÈcÍezeL door wèer zo'n wèergalooÉ
Ë;i;;;-;;í-;à'-i' "" na een hele nooie -
I[i:-à """ L,eroy. een echte 

- 
ruBch 

. 
vanuit de.-

ï..l"aiàt"", wèrd het uiEèindelijk eEn moore

ó:i-Iiàirïii,tii!. »e''oteenae wedEtrijden.
I"irË.-ià"IJ"i;ij "rij t nÍet zo gemakkelijk
meer qaan, wanr wij worden een paar pouJ'eE

ilIl---'i..la""fd. Màar dat Beemt. nieÈ trleg dat
Ï:'E:"-;;;-b;I.t eà"" voetballen' Dus jon-
ll"Ël"r[-i rË- i,,iri" gtt"g weer oP de Erai-
íi"g'." ben nóg steedE Èevreden'
I,EO.,.

uiE Ft kwam bij
I op grooEBe
spelen, nada

íjze
Kevidedigde het LENS-doe

ts nge-loDg
bleEEeeld het vè1d had verlaben. ÀIivi
Eeoorde a16 -vanóuds de 4e treffer van van-

daag. JongenE, fan! aetiech. ge'ePaeId '
R. RP leid

b.L.

vcs EI _ ITETIS E1 (6-A) ._

ËÈi tlta*.tr.."d LÈNs gaf vcs in de eereÈe
íIïrï--"ittio kans on rusÈig t'e voeÈballen '
ïi-iàa"b"Ëti waret' d"n ook de beoEe kanEen

i"oï-iBÍÀ]-Ícs kwam eteede meer opzetten en

- 72' ue twsnewe'
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GZELLIGHEID IS TROEF
(LENS brutEl)

L920

Tijdens de laatste ÀLv (Àlgemene Leden
vergadering) presenEeerde ons BesÈuur
het Èe voeren beleid. Een onderdeel
van diE beleid was om heE verEoeven oP
ons coÍnplex Ee veraangenamen, meer
nevenakt iviteiEen en wel zo daE een
ieder, jong en oud, na afloop van een
voeEbaldag met een voldaan- en "daE
was weer gezellig" gevoel huisÍraarts
keert.

De moeilijkheid is aIleen hoe alles in
heE juiste vaE te gieEen. Nieuwe wegen
moesEen bewandeld worden en om dit Ee
kunnen realiseren kwamen eÍ enkele
frisse ideeën

De supportersbus (wroeger ook de !ram)
werd weer geÍntroduceerd en afgeLopen
zondag was het. LENS- fami liedag, meE
een voorwedsErijd - de speleï van de
r,reek - naÈuurllJk een loterij (meE een
knaller van een hoofdprijs) en na af-
loop een gezellig feesEje meL live-
muzlek.

LENS brulEt €n gszelltghoial Ís tEoef

HeE voorbeeld van het BesEuur werkt
aansEekelijk op veel mensen.

wat Ce denken van onze JÍ,KO : de jeugd
ging met maar liefsE 225 man naar RoE-
ieróam voor vredstrijden en een bezoek
aan "De KUIP.. Awondwedstri j den worden
georganJ-seerd tegen SparE.a, Feij enoord
en Engelse teams.

De EKO doet, zei heE in een andere
vorm, gelukkig weer van zich spreken
en heE eersEe evenemenE sEaat aI voor
de deur. NaEuurlijk sEaaE he! bekende
duo Jan & 'Jos garant voor gezellige
klaverjas- en j okeravonden.

LENS 4 en 5 (senioren) houden in heu
kader van LENS 75 jaar een nederlaag-
serie en de ilubi leumkommiss ie is druk
bezig met nog veel meer moois.

gezelllgheld lE troef - LENS brul8E

Dat je het nlet altijd iedereen naar
de zin kan maken is duÍde1ijk, maar
consEanE maar over alles Èe 'l@D#$1,
daar hebben wij heE volgende week
over.

LENS

ALGEMEEN SEKRETARIAAT
P.F. GrènB

R!gentosselE€n 49
2562 CN Den Haag
Tol.: (o7O) 383 54 l8

SEKRETARIAAT ÏOTTOÀOTTO
G. Komporman Tol,: l0174l 212602

SPONSORZANEN:
G, v.d. Kleij Tel.: (O1 741 418149
A.H.d6 GÍoot Tel.: (O7O) 325 r 5 50

SEKO : 6onioísnaÍdcllno
SgnioÍ€n zondag
Sonioron zaElvootbal
W.M. Kouwonhovon
Tel.: (O7O) 391 24 74

48Í!g.igq!@
A. KÍol Tol.: (070) 364 '17 25

EKO : 6v6n6menton kommissio
mw D. vEn Slricn

Sonio16n ZatoÍdag
J.C. Ham
Tol.: {O7O) 367 ss 87 - JUBILEUMI(OMMISSIE

J.c. Hoins Tel.: (o7o) 367 36 73

Jt KO : isuodaÍdolinq
P.J.M. van.den Stoen
Tol.: (o7o) 397 ol 54

AKKo : Akkomodatiokommissit
W.J.M. Heijnon
Tol.: (o70) 346 10 8.8

REDAKTIE:
. A.C.J. Miltonburg

T€1.: (o7O) 321 32 A5
C.J. Alring . 

-

Tol.: (070) 389 98 75

TRAINERS:
P. Bos T€1.: (070) 368 03 02
E.V, Gans Tol.: (O7O) 397 55 59

SAMENSTELLING BESTUUR

voorzittor:
J.G. Colpa
Tel.: (070) 394 19 74

Lid :

w.J.M. HEijnsn
Tel.: (0701 346 1o 88

§s&trlcricl
P.F. Grens

' Tel.: (o7b) 383 54 'l I

Lid :
P.J.M. van don steon
Tol.: (070) 397 ot 54

16 P6nninomocstor :

G.J. vsn doí Kloij'
T6l.: (0174) 41 81 49

2e P6nninomo6at6r:
F. Voor€n
Tol.: (o7O) 367 98 30

KONTRIBUTIE BEÍALING
Postbank : 3367Í I
RABobank t 129924229

TERBEIN .n KLUBGEBOUW
HongololaEn 600
Tcl.r (o7O) 386 l3 14

VAN DE REDAKTIE
Irver uw kop[i vóór maandag in :

- Redaldlebrievenbus, klubgebouw
- Hengelolaan 981, 25t14 GG Den Eaag

- Fax : (070) stl 88 É2 (tot mgsdlg 17.fi1 uur)

wildgirym tot maandrgavond mogeliik !

T'I'IEBSIE INLEVERTERMUN KOPU I

maandsg 20.00 uur in h€t ldubgebouw
wedslrijdverslagen r zondag 16.fi) uur

uw redaktie
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nieuws uit de bestuurskamer
^-. I

_l

KONTRIBUTIE BETALEN MOET !

lre verzoeken aIle leden die nog geen konEributie betaald hebben
over diÈ seizoen om nu direkÈ de helft Èe beEalen oP :

giro 336711 E.n.v.'penningmeester IJENS

voor 1 noveÍÈèr nog niet.s betaald, betekent nieE meer spelen en
trainen. IJaaE hets nieE zover komen.

Vragen :'bel dan naar MarEin Reuver EeiI: (010) - 511 59 36

zullen u echt dankbaar zijn.

DE ZIEKENBOEG ,rr» op bezoek bij iioop Heijnen in het. ziekenhuis zagen we daar nog
een bekende Joop van LENS. Het was .Toop de Roode heÈ maatje van Tinus achEer de bar.
Monter wist híj Ee verEellen daE het goed meE hem ging en daE hij binnenkort weer
achter de bar te zien is. zondag was hij wee present langs de IíJn.

OUD PAPIER >>>>> zoals afgesproken komen we hier no§ even op Eerug. De vorige ak-Eie
Leverde ons een kleine J 100,- op, Helaas is heÈ oud papier leEEerlijk geen cénÈ meer
waard. rnzamelen loont dus echt niet meer de moeiÈe, Een wriendelijk verzoek aan de
tjpuwe spaarders om geen oud papier meer mee naar LENS Ee brengen.

- :: i' '

BARPROBLEMEN >>>>> afgelopen maandag waren wij in gesprek meE Í,een en rnàe
v.d.Berg. Ook de barproblematiek kv,,am aan de orde. Nogmaals werd duidelijk daE het zo
niet lang meer door kan gaan. Ir. is echE veel te weinig hulp meE a1s gevolg dat. t

ons klubgebouw op donderdagawond pas na 18'00 uur open gaat Eerwijl er af
. om 16.45 uur getraind woidt door de jeugd.

- é. öp zondagmiddag een chroniach gebrek is aan sluiEers.

er onveranÈwoord veel beroep gedaan h,ordE op een klein aantal barmede-
vJerkers inet. als gevolg overbelasEing en kans op afhaken.

DaarnaaaE is er weinig ateun voor de barmedewerkers van onze eigen leden'
flesjes en kbffiebekers en -houders worden overal maar neergegooid i.p.w.
naar de bar of deponeren in de veelvuldig aanwezige afvalbakken op LENS-

Het ís duidelijk 5 voor 12 ! ! ! wij hopen daÈ er nu eens een aanEal mensen zich sponEaan
aan zullen bieàen als barmedewerker van LENS en daE alle leden voorEaan nieE meer aL
Àun tege fusE op ons komplex tat.eh slingeren. De barmedewerkers (ook de nieuwe)

Papier, lege
Èerugbrengen

DE LENSLOTERIJ >>>>> afgelopen zondag Í{as er, in samenwerking met Cees !uE, weer een
grote loteiii op uouw gezet. Rvc kwam immerg op bezoek en heE zou druk $rorden- 'Ioen
óàèÀ "i.cn 

écÉrei op. roidagmorgen zÍek afmeldde. zaten we even met de handen in:heg
haar. Gelukkig brachCen een vijfÈal jeugdspelers de oplossing en zij verkochEen een
kleine duizgnd loten. Keurig gedaan 'jongefls. Bedankt !

De onderstaande prijzen zijn nog niet afgehaald

eau de Eoilette
douche gel
pluche beesE

U kunE, Èegen inlevering van uv, Iot deze prijzen afhalen in hetl clubgebouw. -. -

blauw
blauw
blauw

347
524
527

-2-'aouusnewe'



adrepak
voor koplpgemak

q
ci,

fu"r
Fotolropíe§eÍuce

formoot A5 tot A2
'snelle 

u erwerhingstij d,

' . uergaren, uouwen, nieten
lage Prijzen!

Kerketuinenwei 6
Tel. (O7O135907í 6

2544 CW Den Haag
Fax (07o13295í 6a

BAR NIEUWS
kont.akEpersoon :

Krol, tel. (o7o) 364 L7 25

advEíenlie

{

openen

's-ochEends

' s -middags

sluiEen.

BARROOSTER
zaterdag 21 oktober

BARBOOSTER
zondag 22 oktober

Inge

Marianne Houtman
Àstrid tser Linden
. Ria Bruystens

Henk en ,ran

BI'ÍSPRINGERS OEVRÀÀGD

n.w.t. (BÍNGo!!)

openen

10.00 uur . PeEer en EI van Fessem
. Rina bij springen' Fred siliakus en Marcel Keus

sluiten 2)2r2

Joop de Roode (jawel!)
Tinus

B innengevlogen herichten

WEER f'rtl U t S / rrrrr na ruim I weken ziekenhuis ben ik nu rreer thuis. Hoewel heE
nog wel eventj es zq1 duren eer ik weer de oude ben, wil ik iedereen bedanken, die heefE
bijgedragen aan de wele bezoeken, kaarEen, medelevende t.elefoonÈjes en andere aÈten-
Eiéó, dié ongeEwijfeld aan mijn hersEel hebben bijgedragen. Nogmaals , harEelij k bedankE I

WIM DE BOCK

nooE redaktie : ÍJim de Bock is de wader van Fedor, speler van LENS 1.

WEER THUI § // rrr» ik bedank iedereen voor de getoonde
belangstelling t.ijalens mijn verblijf in heE ziekenhuis en hoop
binnenkort Eoch weer het e.e.a. voor de vereniging Ee kunnen doen.

JOOP HEÍiINEN

DAAR BEN lK WEER >>rr> ,Joop de Roode, de worsEenkoning van Í.ENs.
Na een paar maanden afwezig te zijn geweest. wegens ziekEe, ga ik
aansEaande zondag meE veel plezier vreer bardiensE draaien. Een
ieder die mij cijdens mijn afwezigheid gesteund hebben - heel
harEelljk bedankt. vriendelijke groet en veel gezondheid gewenst l

,rooP

'deLENSREVITE'-3'



- GRENZELOO S r>>r, daE voeEbal eindeloos is, Í,reten we al.
Ànders zalen v,,e nieE op een voetbalclub. VoeEbal in Den haag i9 nu ook
cRENzELooS, althans volgens de gemeente Den Haag, daE speciaal voor de
schoolgaande jeugd heE projekt "Grenzeloos voetbalh heefE bedacht.
Hierbij wordt het sEraaÈ- en pleinvoetbal gestimuleerd om zo - zo zegl
de gemeenEe - de belangstelling van de Jeugd voor voetbalklubs Ee
wekken.
Àl1emaal mooi en pracht.ig. Straatvoetbal deden we gewoon vroeger zelf.

Tegenwooratig zijn er nog maar weinig straatplekken waar je nog een - .

teÉfer poujè kunt baIIen. onze tanEes, omeà en buten hebben allenaal
een auEo en die aEaat op straaE.

En als er dan Eoevallig nog een beetje ruim.te. over is dan p1eurE de gemeente er
gauw zo'n ]euke bult. in.
ioen ik de mooie krante-verhalen over daE grenzeloze projekE las, moest ik gelijk
denken aan mijn r,ENS, daE aI ?5 jaar de opgroeiende jeugd ln staaE sEeIE om onder
deskundige leiding en begeleiding poEjes te voeEballen en te trainen. Eindeloos
toch zo'n cIub. zouden ze bij de gemeente eigenlijk weEen dat er zo,rl club bestaaÈ?

SPUIT EIJF

É uenementen Kommissie
-t

GEELLIGHEID IS TROEF

Bij het. horen van deze kreeE sEaan de LENS -kaarE fanaEen op scheip en
weten heE at precies. À,Ei. vRI,rDÀc 20 oktober organiseren ,Jan & Jos
voor de 2e keer dit seizoen weer zo'n gezellige XIÀIIERaIÀS- èÍr aIOxER
avond. 

l
Er valt vreer veel te verdienen en ook zal de loEerij op deze avond
niet. onEbreken. Àanvang van deze avond is 2O.Oo uur I

G,RANDIOZE BINGO

SPONSORS van de LENs-BrNGo zijn 3

C. J. I.EDER

filiaal rDe Stede"

SporEspec iaalzaak,
Weimarst.raaE,/
Thomaonlaan

, 

f9Èo - video. - 'CDI

GI,ÀZENWÀSSERI'I

BI,OKKER

FREE XICK SPORT

NEBO

- 1rI'IF À

- ODENKIRCBEN

- vÀN SON

tweedehands kledingzaak, HerderinnesEraat.

Ievensmiddelen zelfbediening, Bouvrlustlaan

elek. /hxishoudel ij ke arE,, bromfiets- en rijvrielhandel, BouwlusElaan

i1
om 20.30 uur en de opbrengs! van deze avond is bestemd voor de wierin§

eumfeesÈ.
De aanvang
van het jub

ZateÀag 2 1 OKT.OBER 20.30u.

BINGO
Ordurs, g""n opprr roo, tLrir? '

Ne"m de tinJeren serust mee!

Kosten: / 1,00 per ronJe

SUPERRONDE / 2,50

PRACHTIGE PRIJZEN

-4-'deLEusnewtc'



advertentie

DE SPELER VANDE WEEK
Deze IJENS-zondag had natuurlijk weer aLtes,
eraÈ de echEe LENS-fan zich kan wensen. Vlag-
gen in Eop, gezellig buitent.eÍras, veel wed-strijden, een loterij en a]s kIàp op de vuur-pijl, na de hoofdmoot. van deze dag, een ge-
zellig feest met. live-muziek.

NaÈuurlijk ontbrak tsijdens deze LENS-familie-
dag dan ook niet de voorwedsErijd van onze
jeugd tegen een t.eam van de opponenE van ons
vlaggeschip en deze zondag was dit RVC.

LENS D4 was heE elfEal dat. de sportieve
"krachtmet.ing' aanging t.egen RvC D3.

i. . . .- Op de'Eribune natuurlijk weer een ent.housiase
supportersschare, waaronder de moeder meE de
BEL (zie werslag) , die van zich lieten horen
bij elk spannend moment..

Na de wedstrijd nog even snel op de foto meÈ
onze selektie en ook nu r,reer schoof de 1ei-
der, Harry, snel erbij !!

RÀNDY SPIESSENS was de gelukkige en hij was
deze middag de speler van de week. Randy is
de middevelder (rechtshalf) van dit team. De
omschrijving die zijn leider gaf was als
volgt : sterk gegroeid, zowel menEaal- als in
he! spel - 'hard" en beErouwbaar.

Brla! LLnger was zijn favoriete speler en met hem ging hij dan ook op de foto. Traineï,
begelèiding, verzorger en nacuuilijk de selekt.ie bedankt voor de sponÈane (zoa1s
altijd) medewerking, s À F O (speciaalzaak voor foto en video sEelde ook nu weer geheel
de foto's ter.begchikking, die de speler van de week als herinnering onEvangt.

SeIÍ@ VoorJelefoonnurÍimeÍs: zié de coloíon oplaq. 1

NEDERLAAGSERIE
In het. kader van het 75 jarig bestaan van IJENS worden ta1 van activiteiEen georgani-
seerd. Eén daarvan 1s een zogenaamde 'Nedèrlaagsetie' voor seniorenelfEal len. De
zondagelftallen van LENS 4 en 5 zullen heg in een wisselende samenstelling opnemen .

tegen eIfEaIlen van 12 verschillende verenigingen. De wedsErijden worden gespeeld op de
donderdagavonden, aanwang 20.00 uur.

Àan heE eind van heE seizoen zullen alte elfEallen uit
een Eweedaags Eoernooi (wrijdagavond en zóndag), waarbi
een halve afmeLing ('z€s tegsr zego). HeE Eoernooi word
nog nader Ee bepalen daEum in mei 1996.

de nederlaagserie deelnemen aanj gespeeld wordt op een veld meÈ
t gespeeld in een weekend op een

voorlopig zijn de volgende verenÍgingen uitgenodigd:
ÀCHILLES JÀC
DUINOORD QUICK
GDA SOCCER BOYS
HÀNENBURG TONEGIDO
HBS WC ;
HVV !{ESTERK}IARTI ER

Nadere mededelingen.zullen steeds in de LENS-revue bekend woxden gemaakt.

ArEhur de Groot en l,rim Kouwenhoven

s9[Ct,-{tr.rtx vooltoto.l *t

W!ganat,art 6I
2512lB Oon Hasg

Í.1 3608Eoa

O. Sr.d. 2J
25a3 8G Oon HEsq

Tul 3679a31

==

-5-'deLENSREVUE'



KONTRIBUIIE BETALEN MOET !

we veÍzoeken aIIe leden die nog geen konEribuEie beEaald hebben,
over dit seizoen om nu direkE de helfE te betalen op : .

gLto 3367Lf E.n.v. pennlngmeester LENS

voor 1 novenÈer nog niet.s,betaald, beEeken! nieE meer spelen en
Èrainen. Laat het. nieE zover komen.

vragen I be1 dan naar MarEin Reuver Eel: (010) - 511 59 36

-W-
Senio n -/V\L

LENS 1
I,ENS 3
ÏJENS 2

nnb
nnb
nnb

UITSLAG(EN)
- GONÀ 1 .
. I{ONSEI,ERSDIJ 3
- PGS 2

WEDSTRIJDPROGRAMM,A

datum tiid thuis uit klasse zaal scheidsaechler

din6. 24.10 20.30 LENS 1
_ 21.25 r.ENS 2

22.00 LENS 3

woe . 01..1
vrlJ. 03.L

1L
L2

2

9. OO WESTIÀND 4
1.15 BIINC 1
2 .15 VOV 3

B-scheidr.
E. Oost.erbeek
B-scheldr.

I,YRÀ 1
NOORDZEE 2
MFC 2

Ï,ENS 2
I,ENS 1
LENS 3

972 /38
9s 1/Rr.À
9 71lR3À

.9s1/R1À
e32 /.38
971lR3À

Oranj eplein
Oranj eplein
oranj eplein

De Pij t
De Schil.p
oranj eplein

F. Bauman
F. Bauman
B-scheidÍ.

LIGGING VAN DE SPORTHALLEN en de OPSTELLINGEN zilh bekend

Senioren ERDAG

UITSLAG(ENI:
Í,ENS I -- Rrilswr.rK 2

WEDSTRIJDPROGRAMMA -

1

w-nr. scheidrechtdr velddetum tiid thuis - uit

zat. z!.LO

woE. 25.10

zaE. 28 .L0

LIGGING
Àrchipel/ornas

14 . 30 Í,ENS 1 r

19.30 RÀS 1 -

14.30 JAÍ HÀNUMÀN 1 -

ÀRCH. ORNÀS 1

],ENS 1

I,ENS 1

!020/006 C. R. E. Haft

vriendschappel lj k
' fO25/ 006 ,1. P.À. v. OosEen

VAN DE TERREINEN
: verl. waalsdorperlaan wassenaar cel. : (070) 324 73 4g

AFSCHRIJVEN : Fred Lancel t.el. : (010) 5213980

6 - 'ao uttsnwug



@.
aíl

zolalag 15 okt
IENS 1
T,ENS 2
RKSVM 3
LENS 4
GR.W. VAC 6
WESTIÀNDIÀ 15
I,ENS 8
BMT 6

ober 1995 .

--RVC 1 .- . . 3

- TONEGIDO 2 2

- IJENS 3 uitgestseld
- RKÀ.I^I 7

- I,ENS 6
- LENS 7
- TRIOT4PH 3

- I,ENS 9

.dwrlantio

ITITSLAGEN
dord6rdag 12 oktobEr 1995 *

ï,ENS 4 - HÀNENBURG 1 '
i-=-nèaertaag serie I'BNS 75 jaaÍ

9

WEDSTRIJDPROGRAMMA

1

1
I
0
0
3
3
5

3
3
6
3
9

)

VonderVelde
tVeentje

Zinkweri 27 -
2544 EC Den Haag
Tet.:07G3663I34
Fax: 07Ài675i93

Èmnrw

Zoelermeer
Tel.: 079-610233

zegd.

dins.
zosd.

22.1O

24 .10
29,10

14.00

11.00
10 .00
10.00
13.00
11 ,00
13 .00
11.00
20.00
14.00
10.30
11.00
10.00
11. 00
10.00
10.00
:-4.45
13.00

POOTE

visser

OPSTELLINGEN,
r,ENS 1tlm 3 :
LENS 4 t/m 9 |

AFSCHRIJVEN'

- LENS 1 3e bekerronde Íl'
VRIJ

- HOEK V. HOr,IÀ!'lD 3 3036/543 À'
- iÈns 4 3oss/562 Ír'
- LENS s 30?8/s61 n'
- DHIJ ? 3119/569 n'
- GDCPH 3 4445/627 rL.

- . ioNBotpo r:. 44tB/622 Ír.
I weSSeI.IÀÀF. 6 4498/648 n.

r}Lr / s2r
r098 /62:-
3060/543
3708 /562
3!Ot /56r
3L42 /569
4443 / 627
44L7 / 522
449O / 648

EeI.
tel.
tór.
tel .
tel.
r"1.-

van Rooden
weeÈe1ing
. wolEers

32s 15 50
346
351
511
3 90
345

352 0

BL. ZWÀRT 1
I,ENS 2
I,BNS 3
HMSH 5
VOGEI, 2
IENS 6
Í,BNS 7
I,ENS S ":

IJENS 9
PÀPENDRECHT 1

I,ENS 1
VREDENBURCH 2
I,ENS 3
WÀSSENÀAR 5
IJENS 5 ".

osc 4 "
GR. WIT'58 5
TEDO 5
VELO 17

1

n
n
n
n
n
n

3
3
2
2

1

1

2

. I,ENS 1

. SJC 1

- IJENS 2
- HW2
- LENS 4
- WIK 4
- I.BNS 5
. IJENS 7
. I,ENS 8
- LENS 9

G.

Fr
n.
n.
n.
n.
n.
n.

n

n
n
n
n

TRATNTNGEN N|ET OESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 2O'45 uur

]JENS 4
I,ENS 5
Í,ENS 6
I,ENS 7
T,ENS 8
I,ENS 9

woxden door de Erainers bekend gemaakt
a1s bekend

(070)
(070)
(07e)
(010)
(070)
(070)

À. de Groot
w. Heijnen
J. Wasserman
G. Duivest.eyn
z. Gungör
H. Se!.ier

10 88
20 s6
'19 43
03 33
66 67
522

38
97
96

' hontahÈpelEoon Seal'o!6n zondag : i{{1 KourÍsnhàvAn 
-- Te1' t lO70l 39L 24 ?4

honÈahtperg""" 
-Ë'a-"1irf àlË I'Bert vlerllan - 'i1': 

(0?0) 391 37 49

LIGGING'VAN DE TERREINEN :

B1auv, ZwarE
HMSH
VOGEI,

Dr. MansveltEade
vrederusÈlaan
GenemuidensÈraat

(070)
(070)
(070)

387
355
367

34
+4
19

Wassenaar teI . :

Eel .:

'de LENSREVUE' 7



oOGGETUIGEN SCHRIJVEN

PAI,I, v.d. STEEN

,(

Een super gemotiveerd LENS beÈrad afgelopen zondag heÈ veld om de sErijd aan Ee binden
tegen koploper RvC. Het begin verliep stroef voor I,ENS. Een snelle 0-1 achEerstand en
een tweeÈal onnodige gele kaarten. Gelukkig hervond LENS zich en wlst via sascha
èiuuàe.ans op gelijke-troogEe Ee komen. De iuststand sras 1-1 en bovendien dik verdiend.

tta de ruÉt werd een maE spelend RvC vasEgezet. op eigen helft, Een fllt.sende akEie
van Maurice Schuurman werd door de zeer hard werkende Michel Izendoorn lngeschoEen. Een
2-1 voorsprong voor LENS. ,En IrENS ging door. Peter Klomp wÍst op een sluvre manler
Sascha G1àudemans te vinden . dle 'beheerst de 3-1 binnenschoot. De zege was binnen en de
LENs-spelers en toeschouwers waren-blij . :

Ook Henk van wanrooy, de eigenaar van FREE KfCK SPORT en medeshirEsponsor van LENS 1,
liep Èe glunderen wanE RvC wordE gesponsord door zijn concurrenE t.w. : À.iI. SPORTS.
DaE was Ëem weL een rondje waard (bedankt). Het feesE kon beginnen wanE er was muziek
in ons klubgebouh,. HeE werd gezetlig en besÈ wel laaÈ op LENS. Voor herhaling vatbaar.

Het. ls moeilijk om over deze wedstrijd een verslag te schrijven. Een zeer onplezierige
wedstríjd vol gescheld en geschreeuw van de tegenpartij. In de rusÈ dreigden we heE 

-veld nlèt. meer Ee beEreden en na bemj.ddeling vari het bestuur zijn we a1§nog het veld
ingegaan. De uiEeindelijke stand werd 9-5.

Ben coàpliment aan onàe spelers. voor heE feit daE. ze zich zo Íngehouden hebben
sporEief hebbèn doorgespeeld, Àanvoerder en spelera hebben beslot.en de reEurn Ehuis
niet Eegen BMT Ee spelen

DE SUPPORTERSCI,I]B Í.IÀCOUELINE'

Jrrtí@

BUÍ6-r,ENS9 (9-s)

.VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
HoofdleÍdoÍ A/B/C jeugd: Paul van den Steen, ChopinstÍaat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.0í.5

HoofdleideÍ D-jeugd: Edwin Kuik
tetefoón 367.73.00

HooÍdloidrÍ

Hoofdleider

E-jeugd: Ruud Vereecken
telefoon 391.04.89

F-jeugd: . Harry ter Linden
telefoon 361 .6,l .43

zo snel mogelijk, doch uitsÍlijk de avond voor de wedstrijd, tussen 18.00 en 19:oo uur, bij de desbetrof-
Íende hoofdleider. ln uitersté nood nog op de dag van de wedstÍiid op LENS, telefoon 366.13.14
{zaterdags vanaf 8.00 uur en doordeweeks r 30 minuten, en niet eetdet, voor verzameltijd} ' - i

AÍhellen trlininqen: * 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, teloÍoon 366.13.14

: bel in eorste instantie de hoofdleider op!

elfbl datum aanvand

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

teoanstandei .. uit/thuis veldltefiein sam-k IENS

21 okE
24 okL
21 okE
24 okL

12.30
18.00
11.00
18.00

21 okt 14,30 Gravenzande À1 thuis

Gravenzande B1
Paramiters FC
HMSH 83 .
ParamiÈers FC

v1
v1
v2

13 .30

vrederugÈ1aan
v3::

À1
B1
B2

- I - 'ae uusnevue'

thuis
thuis
uiÈ

thuis

1r..30
l-7 .15
10.15
r7.L5

(HMSH)

' !r1s.1 - Rvc I (3-1).



'WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E sn F JEUGD (vervolg)

elÍtal dalum aanvano taaanslandGr . uity'thuís veld/tefioio sam-k LENS

èi
C4

c1
c2r

11.00
18 .15
13.00
18.15
13.00
12.30

09.30
09 .30
11 .15
18.00
11.15
13.00

uit.
thuis
uiE

r.huis
uit
uit

Èhuis
uit

thuis
t huis
uiÈ

thuis
Èhuis

thuis
thuis
thuis
uit

thuis
t.huis

t
L
t
L
È

t-

E
t-

t
t
t
E

t.
È
E
E
E

v2
v2
v2

;
5*ï

D1
D2

E1

E3

;
E

F1
F2
F3
F.4

2!
23
2r
23
2t
2t

2L
2L
23
2L
23
2L
2L

2t
2L

)a
27
,1

ok
ok
ok
ok
ok
ok

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

ok
ok
ok
ok
ok
ok

'fonegido C1
Simon IJangEon
Post,duiven Cl
Simon IJangt.on
vros M1 .
Quick C4

FC

FC

noodenburg/vbg
lf)

. MadesEeijn . .
v3..

Melis stokelàan
Sav. Irohmanlaan

v
'fiiyllsp . pa

v
Eragmusweg
. v3 .
. v3

Erasmusweg
\f)

. v2
KasEeIenring,/IJ' dam
. À. Dekenlaan
Daal en Bergselaan
. . ErasmuBweg .

09.30 (auEo)
17 .30
11 .3 0r (auto)
17.30
12.00
11.30 (auLo)

(auLo)

(auEo)
D3

11,00
10.00
17.00
09.30
19.00
12.00
L4.30

r0.00
08 .30
16.15
09.00
18.00
11 .30
14.00

vredenburch D1
DSO D3
Ramsey FC
RVC D2
HTSV D1 (rrf,)
Í,yra D3
GDA D3

RKAW É1 .'.
vcs E3 .

Quick SEeps E4
HTSV E1 1vr)
HTSV E1
Laakkwart.ier E7

09.00
09.00'
10.45
17.15 (auto)
10 .45
12.00rr

1.
tk/Z'meer
2.
3. .

D4
D5

21, okt.
21 okE
21 okt.
21 okt

L1.00
10.00
09.00
11.00

RKÀW F1
TÀC' 90 F1
HBS F7 ..
GDS F2

uiE
uit.
uit
uiE

09.00
08.15
10. 00

( auto)
(auEo)
(auEo)
(auto)

dit. 1n verbandr = TEAMBESPREKING IENS C2 ;>>>> a.s, ;aterdag verzamelen om 11.30 uur,
meE een bespreking meE a1le spelers en ouders I I

ri = TEÀMBESPREKfNG LENS E5 >>>>> a.s. zaEerdag verwacht,en we aIIe ouders van IrBNS E5

om 12.00 uur op LENS voor een bespreki.ng. Gaarne iedereen aanwezig !! -?

KONTRIBUTIE BETALEN MOET I
we verzoeken alle leden die nog geen konEributie beEaald hebben
over diÈ seizoen om nu direkt de helft Ee betalen op :

giro 336711 E.n.v. penningmeesÈer IJENS

vàor 1 november nog nieEs betaald, beEekenE nieÈ meer speren en
trainen. Laat heE nieE zover komen.

vragen : Ëet dan naar MarEin Reuver te1: (010) - 511 59 36

B

A

I,ENS
I,ENS
I,ENS
I,ENS
I.ENS

B2
c3

.D2
D5
P3

zonder
zondet
zonder
met -
zonder

IJZONDERHEDEN,
aanwezig jeugdkommissie op zaEerdag 21 okEober

H. Eer Linden, P. v.d. SEeen en R. vereecken

, vragen ? BeI dan even naar de hoofdleider ;

opsEellingen als vorige week meE uiEzondeÍing van

0
0
0
0
0

A.Drissi (kontakt opnemen meE Paul v.d.steen)
À. Behar
M.VoigE
E.Yilmaz (een pasfoEo inleveren)
K. Lefebre

FBELLEN VOOR WEDSTRUDEN >>>>i Nogmaals verzoeken wij de jeugdleden
(ouders) om zoveel mogelijk af te be]len op de vrijdagavorid bij de hoofdleiders
a1s je niet kan voeEballen. Nog sEeeds krijgen wij op de zaÈerdagrmorgen te véel

t.elefoont.jes op LENS en dan is de Eljd vaak Ee kort. om teams nog aan te vullen. Graag
ieders medewerklng.

,do LENSREVUE, -9-



lf EEPERSTRAINING >>>>> Hans van Rijthoven, onze keepersr.rainercoöratinator, is
I ffaar meE. zijn o_pleiding. HiJ gaat vanaf kcirnende week weer met de keepers aan het.:-- werk. Àndre de KeE bedanken wíJ voor zijn inzeE in de afgelopen periode. Samen
meE Rob Driessen zal hij Hans nog wel blijven assisÈeren.

Om alle zaken evei goed op een rijtje ce zetten wiI Hans op maandag 23 oktober
even meE alle keepers bij elkaar komen op LENS. Ook de ouders zijn van harte welkom. We
verwachten aIle keepers van de jeugdEeams om 17.00 uur op LENS. Neem ook je trainings-
spullen mee. Kan je nieÈ geef diE dan a.s. zaEerdag door aan HÀNS. .

lÀ ROTE KLttB AKTIE >>>>> een grooE aanEal jeugdleden kreeg afgelopen zaÈerdag een
tLJ vijfcal lot.en mee naar huis om te verkopen. Daarnaast. kreeg een aaít.aI jeugdlèden

- 
hun Iot.en mee naar huis die zij wia de voor- inEekenl ij st.en verkochÈ hebben. Als

het. goed is komÈ er a.s. zaterdag heel veel geld reEour op IJENS.
Nogmaals een verzoek aan alle jeugdleden die loEen hebben om hun uiterst.e best te

doen om alles deze week Ee verkopen, Je zou IENS, jullie kluppie, er hee] veel plezier
mee doen,

! ENSBINGO >>>>> op zaterdag 21 oktober is er een bingo-avond op ],ENS voor
a- Iiefhebbers. we verwachten dus heel veel ouders, Erainers, leiders en familiele-:- den van onze jeugdleden op deze avond op IJENS vanaf 20.30 uur. We spelen zes
rondea en een superronde meE een TV aIs hoofdprijs. De loEen kosten Í.1,00 per sEuk in
de zes voorrondes en in de superronde kosE een lot. Í. 2,50. Neem allemaal een eigen pen
mee. voor meer nieuws zie elders in deze lrENsrevue.

p.s. De avond is in principe georganiseerd voor personen vanaf 15 jaar. NaEuurlijk
mogen kinderen die jonger zijn wan ouders die mee apelen best mee doen aan de bingo. De
prijzen zijn echEer afgestemd op de oudere leeftijdsgroep. veel ptezier I

u it- en v e'tr s la g e n
I
t
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VERSLAGEN
Dgo Bl - IENS 81 (4-3)

We moesten vroeg: opeEaan om naar Dso te gaan.
DiE werd de toppe! van de vreek. wè begonnen de
uedstrijd zwak en se Íderden onder druk gazeÈ op
onze eigen heLfE, r,raardoor Dso kansen kreeg
(naar zs benuttsen zè !-riet) . IJaat in de 1e helft

begonnen lte op gang t.e komen maar door een fout
in de verdediging krtaÍrèn iee o-1 achÈèr. Daarna
kwamen we in de aanval, maar het b1èef voor de
ruat 1-o.

We begonnen de 2e heLft aanwallend, maar
door 2 count.erg van D. kwamen we neÈ 3-0 ach-
t.er. ?oen ginEen we 1 op 1 6pelen, waardoor we
mèer efÉecÈief werden in de aanval. Door een
eigen doelpunts van D, kwamen we op 3-1 en 2
min. Later 1ièp Rarin door en lrr.ikte de bal in
het net. Het werd een opèn HedÉCrijd met een
aanvallend LENS en counÈerend DSO.

Door paniek in dè verdediging werd het
4-2. Ee'f minuut later scoorde I6maëL 4-3, maar
heÈ wa6 tsevergeefsi ife verloren Ínèt 4-3.

ÀBDOEÍj, ÀkIP, SEDÀT en lfirnÀT

DIE EÀOEE 82 - I.ENA 82 12-61

Na de af,Erap gelijk jagen op de bal en Dt{ meÈ
vijf B1 6pè1ers !.iËÈen nieÈ lrat. er gebeutde,
EIke bal wa6 voor IJENS, door goed posl-tiespel
en werken vooï- en net elkaar. Toen kÍ{amen de
doelpunt,èn : de een nog mooier dan de ander.
Dezè kvramen tot BEand door BneI uitsgevoerde
combinaties, zowel over rechts aLÉ Iinks en een
goed geeloten achterhoede. .

De wedstrijd duurde wats korEer waE zeker
invloed had op de eindstand. ca zo door in de
volgende poule-indeling. Proficiat I I

CEES VÀN LOON '

p.6. : heÈ verglag van Otbo ie goed gelezen,
!íaardoor eeh GoED 82 op heE veld sbond t ! I

5-3
4-3
2-6
0-2
9 -3
3-3
0-9

1-4
0-2
6-3
7-4
4-3
2-6

0-16

7-4
5-2

14 -3
6-1
s-0
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IIet is woensdag 11 ok-
lober 1995, 16.30 uur.
De spelerE van Eènoemdè
eLftallèn gaan zich on-
kleden voor hun weke-
Iijkse training. Ik had
heÈ gènoegen om eena
naar deze training Ee
kijken (Natuurlijk oP
afstand zodats 2íi èï
ge-qn lasg van hadden) .

MELILKIPP

rrENa D1 - DSO D1 (2-2)

.. VERSI,ÀO VàN BEN TNÀININO (D3 - D4 - D5) vraagd ala volgt: nöEÉa 6Bóf,ÈÍÍ -.lilósö'(aaem-
pauzè) -ÍÍÈ0 ÍoPpö óef!,'.
Fljn voorbeeld voor de jongens!!!

sIsIoRIEt r.o"o nilri". (p"rr.) 
"r, Robbert.

BÈand. 6-10 (2t-22\

R@B VERGEER

Í,8§S D2 - BLATTIí ZríÀrr D1 (1-4)

Met veel inzeE en l{iL begonnen !íe aan deze
wedetsrijd, waar veel op heb Bpel sÈond : name-
lijk een va6tse 2e plaaÈ6. Het !,|erd een 1è helft
r{aar zeker een doelpuntsje verdiend wa8, maar
dat wilde niet lukken. Door een snelle legen-
Èreffer in de 2e helfè, wa6 het meu D2 gedaan.

De hoofdjèE gingen naar benedèn en de
concÈnÈratie lag beneden peil. Met ltog een
mooic vrije tïap van vincent eLndigde de wed-
strijd in 1-4. Een verLoren wedeErijd, die
zeker niec verloren hoèfde te worden. In de 2e
hèIft hebbèn we het uiÈ handen gegeven, niec
waar mannen ?? (zie vo'orbeeld : zondag Rvc)

.,,:,'{
HB,IK sr

Qulck D5 - IENB D3 (0-2)

Zat.crdag, 14 oktober, prachtig !'teer, een'gezel-
lig en herfstsig eportsveld. À1Ie voorwaarden
aaàwezig voor'de oudera van D-3 om behaaglijk
in hets rometje van hèt epel van onze jongene
te genieÈèn.

' Van Cevorèn tas afgesProken, dats Íre nu
echt met een LaatsEÈe man (Guusje) zouden gaan
Epelen. Dè verdedigere zouden zich bij balbèzit
zo vei mogelijk.naar voren wagen en heJ spèèI-
veld klèin houdén.

nPre8eing en de tegenstander op de eigen
helfÈ vastzèEten (gepikt'van Í,ouis van GaaI)"
uas de opzct. Nou, in dic ópzet ie D-3 ge-
olaagd. Vaak zag dè vèrdediging van Quick geen
kanB om de ba1 laar voren Èe krijgen' Àltijd
zat er weL een ÉENg-been Èu8sen. De feL jagende
middenvelder6 Imraan, Omer en Kemal maakten
Quick af en toe moedeloog. À1E Quick af eens
Ios kr,ram etsonden daa! onzé verdedigers korÈ
achtsèr voor een wamle ontvang6c. Thierry atond
a1s een rots in de branding, 6!1è11e sander IieP
bekwaam de gaatsjeE dichE, Deniz deed z'n sEin-
kende beeÈ en getegenheidE-linksachÈer orhan
epeelde zijn beeEe wedsÈrLjd tot nu toe. Het
liefst EpeeIE orhan nid.mid maar zonder morren
narn hij àe plaaÈÉ in van de zieke Philipe.

Dab deed hij goed, naar als het kon ging
hij naar vorèn eí'uic een wan zijn onweerotaan-
barè ruahes volgde heÈ eerste doelPunt. overi-
gen6, In de combinaÈiea kan hij het Eoed vinden
met onze Tarik. Tarik pLu6 orhan, wellichts een
duo met toekom6E.

' Fleddy had.Eeloof- ik nieE zo'n goede
bui, maar had vaak plima acties. De onvermoei-
bare en onvelzèÈtèIijke Imraan zorgdè voor het
lt{eede doelpunt, we dreigen echÈer heln te ver-
Iiezen aan àc EeLecÈié. ilammer, lrant Imraan is
niet'alLeèn een goede voeÈballer maar ook een
fijn joch.

Even dreigde Quick met een lob tsegen te
eeoren, ik had heln al geEeld, maaï ileffrey
hield de bal, uit hèt doel. Hoe weet ik nog
nict, moeÈ ik nog eene navragen.Een oordeel
qeven over mijn zoon vind ik moeilijk, maar van
àeskundigen 1ànEe da lijn wernam ik dat Guusje
aIIe faceÈtsén van de taak van libero vandaag
béheerEte.
DoèlpunÈenmakers : orhan (1x) .en IÍEaan (1x).
Àanvoerder: Tarik

{
o.

Het eerste r,rat ik zag wae dat dè trainingsstaf
wao uiÈgebreid èn zij nu thet twee man aanwez:lg
waren. onda! nog nlet iedereen omgekleed waé
begonnen somnige spelerE aI nec een baf te
spelen afsof er zatserdags geen competsiÈie Ha6
gèopeeld. Toen de training dan ook echt ging
beginnen meÈ een duurloop van ongeveer tien
minuten was hee niet onlogiEch dats er dan Epe-
Iers afvallen die dit niet kunnen volhouden,
omdaÈ zij nieE genoeg lucht meer hadden (Iaats
dit een lee zijn woor de volgende keer) ' rk
hoorde dat. somrnige eerat nog mee hadden gedaan
aan heE schoolvoetbal .

r Àle je dan nog op een tsraining komb tsoon
je karakÈè!. Na de duurloop de rek- en 6trèk-
oefeningen, De groep (van 24 man, waar wa8 de
reEÈ) tíerd nu in Èweeèn gesplit6t. Zij kregen
onder andere (het verbeteren van) baltechniek,
pa8Een en afwerken op heh doel. omdat je nu
eenhaal dichterbij de éne dan dè anaere groep
ziJ zíe je daar wat neer van. De trainer van
deze groep had een eoort wedetrijd gemaakÈ van
het. afuèrken op doel, Wie heÈ eersÈ 15 puntsen
had werd winnaar. De keeper had de vorm van de
d4g en vron met 15 - 11, NaEuurlijk werd er ook
nog een onderlinge wedstrijd geEpeeld. De inzets
door speLerE en Erainere waren èen Iuat voor
hets oog.

Dat ik genoten heb van deze braining
b1ijkts we1 uit het veralag, daarom raad ik een
ieder een6 aan om bij de Èraining van hun kind
Èè gaan kijkèn (Natuurlijk op afBÈand).
ToE zien6 langs de 1ijn.

ÀIle J-ngrediénteD waren aanríèzLg voor een heer-
Iijk ochÈendje (ont) €panning lange het nog
irnmer.groene groen van vèld één bij LENS. De
zon scheen ge!I, de koffie bruin en in het
j ubileumwinkelÈj e wan .ElB abraalde heÈ Lnlls
blauvr je CegemoèE .

o!, dé banken leek bij het vele publiek
het b.l,eàk le ovèrhèèrsen. IIets is immers niet
nik6 on Eegen een van de koploPera (zonder
verlieopunbén) Èe noeÈen sFe1en. MeE bLozeDde
lrangen beÈraden dè boya van ?Dé6nr echter hets
ve}d met ieder voor zich als moÈto:" ÀlB ze dan
zo nodig Hiltei winnen, -zullen ze weL dèèr mè
heen moèten, want erlangE komen ze nioEr'.

Zinderende epanning wae dan ook lhet
gevolg. waarbij LENS rèèd6 na een minuuts of 10
een )penaltyÀ kon benubben, na een grove over-
Ereding in de 16, Gevolg was echber dats de
achtserdèur 3 minuten op een kier stond, hecgeen
onmiddelijk doo, DsO afgeeErafd tderd met
2 doelpunÈen.

'ïa de rust i6 Dso goed afgésÈopt door de
verdediging en van de klelne kansjès werd er
sLechEs- éé; benut, maar dan weL door )Í,ENs).
Het gevolg;een verdiende eindeÈand !an-- 2-2. '', De -boye, zowel alÉ coach Ràrnon, hebben
ziqhtsbaar genoEen van de wedetrijd, waarna
minzaam glimlachend heE veld verlaten werd.
Niet in dè laaÈgte plaatE omdats hets verlies van
2 punten bij Dso kennelijk onverwacht hard
aankwam. De coach wan Dgo formuleerde het onge-

G. van OORT Sr
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vandaag BoeECen we voeÈbaí.Ien bij de STER, waarmijn rnanrlèn alneer Ll,eten zie; dats ze' ni;;alleen goed voeÈballen. Ínaar dat zè ook noq
lgls . 

een- zeer goede opvoeding hebben genoeeniDit iE abEotuut niet. heE gevÀI geweeeÈ bii de6pelera cg ouderB van de STER. Ée spelero-vandeze ***Í (de naam van deze club r;i1 ik ieÉ
rneer horen) vinden hets heel gewoon on o.a. ver_eehrikkelijke vieze. overtreÉingen te ."È.r, -"r,dan lac_hend rrèg te lopen, en teveng zíjn zeallemaal aan héts otuderen voor arÈs cq g1màcco_
loog, daar.de gehelè medigchc encyclop-eÉie overhet. veld glng. .

Zelf6 daar bleef heÈ niet biJ, daar ookonze ouderE er nog eenÉ, bij betroÈÈcn werdendoor deze spelerg/teidcr/ouàere . Het Épel, cqgedrag van deze **** iB met geen pen 
_Ee 

be-'
.eehrijven. Na deze wedarrijd ià er i.n o.à"i"tgèweeEt tsus€en de bestuurslèdèn van de *irri 91mij, waar ik due een klaeht heb ingediend ovà;het gedrag van dezè club.

Dà gter D1 - IJENA D{ (6-é)

DE MOEDER MET DE BEI,

CONCORDIÀ D2 - IJENS D5 (7-4)

op dreef-, maar door rnatig eamenapel hebbeB wetoch verloren. Volgende keer beeer !!.

cRotí\rËrEI 82 - EENA E2 (2_6)

Het rraÉ een leuke wedBÈrijd. soms vraren er een
Paar touEen van LBNS, rnaar de 0-1 voor IJENS was
Ègch een mooi goal ! ! Maar ook een goede epitsvan cromvliel had een hoop kanaen,

{OHNNY en REVIN

RT'I'D VÀIV I{ERP

I,ENS.F3 - DUTNDORP F1 (6-1)

KOOS íe vader)

Wij hopen daar-
om ook niet6
meeï Èe maken
tc krijgèn meE
dèze club, Nog-
maale mijn com-
tr.LimenEen aan
de IrENS - sDè -
lers/ouddrs
groep, de zè
weÈen zich ?lEIr
goed Ee gedra-
gen. Àfgel,open
zondag Epeetden

, we een voorrrcd-
etrijd tegen
RVC iraÈ onge-
cwijfeld weer
een ouderwèCEe De bespreking van vorige week, wierp nu aI

In,-hèÈ begin van dè vrèdEtrijden voetballenjulIie goed en spelen ook goed óver; maar in de2è helfÈ. doen jutlie hets vàak : ik heb de bal,
due d€e ik het ÀLIIABN. Nee, jongens, woeEbaL iseen TEAIÍ-sport en al.e jullie daÈ doen worden
Ju-LIre vast kampioen ! !

IJENA 84 - IJÀÀT.XMXIIER E4 (7-2)

IIec wa6 cen wedEtrijd met mooi weer. heÈ $rasvoor de' 2e keer in de conpeCitie dat Í{e teqen
IJakwa. noeat.en apelen. In- het begin gi"g É.i
moeLzaam en kwahen we qp een 1-o achtergrand.
Maar dit was van korte duur. I{e dtonden met 2-1voor, Èoèn de 1e heLft wao afgelopen.
De aanvallen vrerden voorbereÍd aoor goed sanen_spelen. Domingo, Àchmed en Renno Eóorden methun linkerbèen. HeIaaE onÈbrak de epor-tiviteitbij de lakwa-epeleï€. ÀL met af irelÈen- wij no!
geÍronDen meÈ 7-2.

DE ÀÀNVOERDER

rJEirs F3 - VIOS F2 (1{-3)

gezellige wedetrijd wa8, meÈ niet Èe vcrgeten
de epeler van de week (RÀNDy SPIESSENS) . -: vrucht.en af . fwee omkleedouderg om de boy6 van

F2 mee tè heLpen, bleek nee! dan genoèg te
IIÀRRY

zijn. Mw Ro[Èaut en m]r llendriksen bedankÈ !
Vios had vandaag te weinig 6Pelers, Roman Rasta

I,ENE D4 Rvc D3 (1-4)
opee1dè meÈ V. rnèe (knul fanÈasti6ëh) . De
1e wèdsErij d hadden wij gewonnen met 18_-3. dezewedetrijd zou de uitE ]ag ièEB minder zijn. weHet. begin van dè wèdaÈ.ri jd sing gelijk op, gingen de rusE in meÈ 6-0 in ons voordeel.becer dan gisteren. Na aanvallend voetbal van in àe Ze helft. 6coorde ÍJENS nog eetr 8 maa1, V.beide kanten, werd hets Coch na 15 min O-1 ge- moeht van he! Eportieve LENS ook 3x scoreD.Ecoord. IJENS ging voor de aanval, maar kórt De doéItr unÈennakerE van yandaag I Kevin (3),

daarna werd hèÈ O-2. ÈENS wochÈ teÍug; i k nocht 'Àrvind (4), Ricardo (4), Ireven t Edwin en Rod-niet bellen voor onze joagene. Einde eergte ney Bcoorden alLen 1 rnaat. BiIaI lras in de lehelft .
goed terug met iÍongens

helft keeper
jul,ILe he

Rodne
bben aI1emaaI giganÈisch

y in de tweede.
ge-Tweede helft. LBNS kwaÍÍt

eeD paar goede acri e'6, toen kwan RVC weer aan Étpeeld. en kri l gen allen ecn compliment vande beurt., ssoorde vreer aland o-3. Na kortè ti
het. goal maar voor de

jd ju]lie Èegcn6
limon

tander. De heer v.v
ade, namens dé speler6 bedanlt !

Broek zorgderende oary met de bal richt ang
heLaae naast. GeIiJk daarna E coorde Ricardo .
Feijenoord eindelijk 1-3. Ik mochE eLndeliik
beuen hè hè. Na 5 min. ging de tegenstand;r
weer richËing doel Eeand 1-4. Het bieef epan-
nend van beidè kanten." garry had er trouièlrseen aoaigtcnt-trainer bij (gafid) , Er Írerd
afgefloten, dus einde sedÉÈrijd.
.Tongene jullie hebben ervoor gevoehten, vol,gen-
de keer beter.

Na een gelijk opgaandé 1e helft (1-1) kHaÍíenwij gaandc areg de 2e helft wèèr in one eigen
Epel,ritme en konden de tegenstsandere met uitge-
kiend apel overklaesen. I'tet. uitBtekend cornbina-
Èie6lrel had de tegenaEandèr Heinig meer in t.e
brengen. Maar ik zou heÈ op prijg tEelten indi-
oen Írij. voortaan vanaf dc 1è hetf,t one eigenspeLletje kunDen apelen. Dat beEekenE due ài-, rekt van aanvang af het balletje rond tatenvoorwoold redaktsie : eorry. néneer R., Íle kunnen gaan en raak je ie É":. 

-ii*15i-à." 
er. direkt eeerv.eel handschrifEen ontcijferen, maar hier had- ichterhen om àe ba1 teruq ie uLnnen. À-Ls we zocten we even ríat moeiÈé hee. Volgena ons wae dit . btijven voeÈba11en vrorde; wij zeker kampioen.de bedoeling (Ínet dank aan Edwin Kuik voor de - Dus blijven traínen I t oe àóelpunt.nmalieru ,vertaLing) | Dennie í+) en r,í"ri (2r. En ter tiginr. ;" àfge-

Àl hoewel verloren meÈ 7-4, toch een f,antastij, 
zaagd tè worden' ik ben noE sÈeedg tevf,eden'

oche wedeCrijd meÈ goed voeÈbal. IJENS waE goed IrEO

DÉ

D
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wii Nederlanders ataan bekend om heE
neiqens mee eeng Ee zijn en dit ver-
vo1lens breedvoerÍg Ee bespreken meE

wie het. maar wil horen.

.fa, lekker OOOO HÀÀÀÀ'en dan voelen
wii ons a1s een vis in heE waEer; het
tiikt we1 een fu}I-time job en we stse-
reí er dan ook heel ivaE uurÈjes iÍr'

Een leuke bijkomstigheid is hierbij,
dat vre meE hét mondJ e heE ene probleem
oolossen en er steevast tgree andere
cieërett, om vervolgens daar vJeer over
te beginnen.. -Ja, er wordÈ heel vrat af gecar-
cinoomd; we zijn het echE, maar dan
ook echE nergens mee eens.

ook op heE voeEbal (beleids)gebied dàen
we ee-n aardlge duiE in heE zakje. Dit
begint altijA bij ale samensEelling van
de elftallen/Eeams . vervolgens ver-.
plaaEsen we ona richEing velden-en
óaar trekken we van leer tegen leder-
een die er, in onze ogen, geen ba1
versLand van heefE .

Àts dit waE geluvrd is zoeken we een
ander gebied van de k1ub. DiE eenmaal
gevonden, heffen we onze handen ten
Éemel en vrragen ons af vraarom bv- de
E.elefoon ergens anders hangt, de bar
verDlaaEgE is en vooral wat daÈ 'sim-
petà,, tussenwanalje in zaal nt{aterloo"
moeÈ voorstellen.
- Een eveneàent is nooiE geslaagd
ei éen bar-bezet,t. ingsprobleem is on-
beqrijpelijk. De lijnen op de velden
zijn nooit recht en wic.

Maar, en dat moet. gezegd worden, wij
ziin ook een flexibel (L,ENS)vo1kje,
waiÈ in veel gevallen halen we al'leen
maar de schouders op en gaan er vanuit
dat het allemaal wel zo zou horen en
doen er veider niet.s aan/mee.

Maar let oP : maak van uw werk, nu
eens uw hoÉby, want er vaIE nog veel
Ee doen, uw klupPie heeft, nog genoeg
vakatsureg en ..-..., zit dus Ee §prin-
gen om hu1p.

MAAK VAN IIW WERK, UW FIOBBY
(lekkar oooo haaa'an)

NieE ophalen die schouders,
eens flink onder zetten ! | !

maar"ze er

LENS
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mw D. van Strlon
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J.C. Ham
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J.c. Heins Tol.: (O7O) 367 36 73
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ffi; ;l#;;ffi;;'-''§
.I.

Ook op diÈ fronÈ goed nieuws te melden'
neergezeE, t.Í{. van :

R6claEgborden

Er zijn diE seizoen aI een aantal nieuwe -borden

a,LGEMENE LEDENVERGADERTNG >>>>> de datum voor de algemene ledenvergadering van

ArrN;l;;oi net resuuur vasEgesrerd op : !{ÀN{DÀG 11 dàceÈer @ 20.30 uur

De 6ekretarissen van tte kommissies wordèn verzocht hun jaai-verslag z's'm' in Ee

leveren b1j Freat Or".r". Iíià Íéà.r, ,ur 18 jaar.én ouàer- trouden 11 àecember naEuurlijk
;i j:-örk-órE;" ]rà" 

""rË- íà"iàièà""--" i: " íàn trarte welkom. Meer nieuws wo1sE.

G PONSOI LENS 2 rrr>, werhuisbedríj f van der Velde 't Veentje is àpo"sot geworden

s ,"-;-* ;;;I"i"e."pu*"" van r,ENs z. i,lii "iin hier harEstikke b1ij mee.
!z 

"ffi";; 
;;frË"t"Ë;il;iI'. uËïniiïi"ó;"";ó,e;;, nu naEuurlijk via dtÈ Tu,ij. seregeld.

a,J oNTRtBUTtE NtEttws >>>;> komend weekend krijgeh wij via onze adninistraEie door

Ifu::lí iïÍ"}":Eg :::à"1"3:ii:ïEà",3IËL"iïi"E:;:"ï"!::"fi:.oï:3313'""" 6 november

-. 
'.,:ï;Ë;i--;;;;r;;;;b"a;p' t'tog -n-iet's b-eLaald dan is de enise reddins a's'

,àtàrààó2r6"ààg konrant 
'àà-tèÍri'""" óe konrribuEie beEalen op LENS.

VAN 
HET sPoN:oRFRoNT"' 

' r*".'orr.""n scoreboard

ÀfqeloDen week werd heÈ licht op groen gezeE'
ioiinqit tt"qruchÈ 36g/hoek JavasEraau, Den Haag
electionisèh scoreboard, meÈ alles erop en era
Aiè-àà ro"e"rtsen heeft verzorgd. MomenEeel wor
Ë.4. Ongetwiifeld binnenkorE meer hierover'

Danzij 'DE IIyPoTIIEKER (vest iging
) bezic LENS binnenkorts een fraai
urr. Eet leuk succes voor Hans Kooijenga
dÈ druk ow3rf.eS gevoerd over vorm,- plaaEs

' Recla.og in d€ Èo11ett6[
-t-

VOor LENS nieuÍ{ is dat. de toileEEen binenkorE ooqesierd zullen worden door een
- reklameboodsíchap wan ftËi "ó"i-"Àà-i 

iè"ser" niet-onbekende) Euzlèkcaf6 DE PÀÀP uiE de
papeEtraat. ren originËíé *àrrle, o* aandachE vÀór ae rm:zikale en andere activiteiten in
DE PAAP Ee vragen. ' :

. - ÀUTO ' S - GBÀVENBRUG, SEAT DEAI'ER, K6ÍK6tUI'N6NWEg 36
, ' rUrOSCsÀDE KERKEÍUINEN' Zilverstra8t 140

. - c-rooó PEEK, SLPERIIÀRKT, gttdo KfoP1aaÍr 145 - - '

ookkunnendevernieuwdegroEerebor.lel.vanvERKEERsscEool,PHÍI.IPPo,FabÍeDhoitstsaat
265 en FREE KrcK sPoRr, wÉGÀi"ttatt 343 u nieÈ zijn oncgaan' DaarnaasÈ worden

Ëi"n""tài. de borden geplaatsu van :

c-D.C- c@puter DlEcouÍrt center' KerkoÈulDBnweg 53- 
- grO-r BEVEILIGINGEN' IJzet\ígrf 30-32

' - nrooíisrNrcrNes 6ERvrcE' Tel' 05-099 13 13 ' -' - G. "." 4""-iàra"l-dàiecntsaeuft'aardergkanEoor' Na8sauPleln 21

Geen gek resulEaat en er ziEEen-nog een aant'al,torden 'in ae óiiP:rijn" me'le dantzij ae

insnanningen van cees orc]triiËf"íËos-Ë"-iéi" Heidel. Hieruit btiikt maar r"eer eene dat

iedère IENSER (m/v) een sEeentje kan bijdxagen àóor in de eigen omgeving' zSkeÏijk
;;Ë;"p;;é;""è.,'ri"j" ";;-Ë-ó;.i;; 

é"'ro Ëer eersEe konEakt. toE stand te brensen'

BinnenkorE komen we nrer wia dè LEwsrewue op een soeciale manier op terug. wilE u '

alvasE een lnf ormar íebui:.èËi"-àr-r'tËéii u-tl'ps, uet'cerard van der kleij (0174)418149 of
iiààó-"inà"t bij een. van de beseuu'sleden'

EchÈ,, extra rectame- inkomsten zijn ook voor I,ENS harde noodzaak""- '1 l

- 2 - 'ae urusaevue'



adveÍlènlia BAR NIEUWS,
konEaktpersoon r

À. Kro1, Ee1. (070) 364 L7 25

BARROOSTER
zaterdag 28 oktober

openen

09.00 uur

11.00 uur

12.30 uur

' s -middags

sluiten

.foop en lnge

ilenny de GrooE

Shaun en Jacky

. ' Ellen Muns

Henk en Jan

. .Tan l,amers

Coby Sillakus
. Gerrie de GrooE
Bouali, Rein Heidel

Eric RieEveld

, . Leen v.d. Berg

. BIJ sprlag6rE t I f
?????

.reroen,

BARR'OOSTER.
zondag 29 oktober

Tinus en Peler

EI van Fessem

openen

11.00 uur

13 .00 uur

Àchmed

kleine bar

na 16.00 uur

sluiÈen .

f,,innengeulogen berichten
EET cur!ÍEss BOoR oF REcoRDs i>>>j daar probeert, rJENs 3 in te komen.
om blnnen 5 seconden na heE fluiÈsignaal meE 0-1 achEer Ee staan I I

GOÀL,IíÀSIERS i>>>> de bekende voeEbalclinic- voor de voeEballende jeugd. Onder leiding
van prof . -voetbal lers wordt. de jeugd in spelvorm onderworpen aan.een ÈesE v.w.b. hun
kennis en techniek op het gebied van voetbal. Michael v,d. voorÈ en Ra)mond Groos
hadden de GOÀLMÀSTER-da9 van hun leven in Zeist' Lees hun verhaal maar bij de
j eugdrubriek .

RECTIFICÀTrE >>>>> +oordat we overgaan naar de volgende nuit de oude doosn graag uw
aandacht voor het volgende

in een vorige aflevering, gepubliceerd in de r,ENs-revue nr 9 d.d. 5 oktober 1995,
werd beschreven tiet IJENS-avonEuur naar de boIlen (6 mei 1955). Aan heE eind van diE
sEuk staan de spelers vermeld, waaronder de heer G. Kochi. UiE het tekentje achEer de
naam kan men ophaken dat de heer Kochi is overleden.

HeE Eegendeel is waar. waE schetsEe namelijk onze verbazing Eoen wij thuis
opgebeld werden door ......?Jawel, de heer Kochi. Hij had, via de familie
xölpenbrouwers vernomen van zijn 'overlijdeni en berichELe ons lachend, daË hij in een
uiËËtekende, blakende gezondheid werkeert en nog lang van het leven hoopÈ -te genieEen.

zij presteerden heE

Heer Kochi, mede namens de auEeur, onze veronE.schuldigingen voor dit "misserEje"

adfepak
q:.

Fotoftoipietsíffi'

formoot A5 tot A2
snelle u erw erking stij d

. uerEanen, uouwen, nieten

voor kopiegemak

prtjzen!
Kerketuinenweg 6
. Tel. (o7o1359o716

2544 CW Deri Haag
Far (o7O13295168

de redakEie
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tT DE O|IDE DOOS : 2V aprit 1974 : NAAR DE EERSïE KLASSE

' 2e kl.as, rn verband met he
rc.frfA bepaald, dat eï sprak

. voor heE eersE mag LENS uiEkomen
É i""i"ile" van de Éoofdklasse heef
é iàí ziil van versterkte promotie'

in
twat een lekker gevoel

ÈrNDRÀNGÍ.r,rsr

de
de

De hoogst.e 4- ploegefl mogen promoveren naar de 1e klasge' Bj'j LENS

denken ze daar nieE a"",-".íl-*et genoegen wordt vasÈgest.eId,. daÈ

àiË'iËi róu"-*àat r pro"s ËiiàtiÉ ró desiaderen'- HeE maakE de kans

handhaving grot.er ' tut 
""ïlàé"-t'eiroopÉ 

rettelijk' LENs draait mee

Ë;^^;ïàà;;í.ót èn brijrc iuim-verwijoeid van de. desradaEieplaats'
De rJENs - support"." ,"tou-,ón"'z iótr oíer heE gemak' waarmee LENS zic
ffi"ËàË"xïIËíii,Ëàr-tu"-r,à"an'".''' . '

op
in

hop

B1auv, ZuarE. gaat oP bezoek bij DBL, -dat de PromoÈÍe aI
binnen heefE. Dus daE $rordE een makk ie en. RKÀW onÈvangÈ

wilhelmus, die ook a1 binnen is. Í.FC ontvangt rode
lanEaardraage r LaakkwarEier en LENS gaat. oP bezoek bij
heE sterke verburch, dat bij winsE ook nóg kan Promove-
ren . Bij r,ENs maken ze zich nieE druk, want de onver-
vrachte mogeli kheid op de laatste dag van ..de gewone

De vieÍ promotíeplaaEsen-blijken,o"b!1t-iP-"^11 en níemand' die zich daar druk over

maakt.. wilhelmus en DHr, ,ii, àr zeker van promoEi; àiï'àp ïr aprir ate. laaEsEe competi-

EiewedsÈrijar sespeeld *oËË'ïoïà"il'-ni(Aw "ï era;; zrÉE,- die àt gerui-me Eijd boven de

Dromorie_sr,re"n ,"rro",J,r=," Ë"ï;:ï"d.i-i;;t"Ë ;i!;; wài-puntj.g ver!pee.1d. roch lijk. er
-weinig aan de hand. xlix'ïaài-nààr de sEand, voordat de-IaaÈste ronde beginE :

1
z
3
4
5
6

$III.EEIiDÍUS
DBI.
B1ÀIrl{ zwÀRT
R.KÀ\A/
LFC
I,ENS
I,ERBI'RCH

21-30
2t-29
2L-24
2L-23
2L-23
21-21
2t-22

l
compeEitie lijk È nog niet EoE ale grijre LENS-ceIlen te
z+Jn door gedrongen.

Slecht.s Erainer wim Àndriessen en 'Paai bestuursleden

bespreken sEiekumpj es het evenEuele wonder van de besliss ingsvJedsErij d. In Poeldijk L8

heE weer' een béetj e druilerig. Veel LENS-suPpor Eers, maar geen spandoeken. Dat

iflusEreerE de geringe werwacht.lngen. verburch gaat er hard Eegenaan en LENS beperkt
zich toÈ sneIle counEers ' De tweede uiEval ln de zeve nde minuÈt is metseen prrls. Donald

schönherr geeft een vlijmscherpe Pass en wim Keetman Passeert meE een koelbloedige knal

de Poeldijk se doelman (O-l-). KoÍE voor de rust. LrekÈ de 'doorEebroken KeeEman de ba1

voor en ig het Leslie HazelzeE, die scoorÈ (0-2). De aanwezige'Poeldijkers zi jn er sÈi1

ïan. En in de Pauze is iedereen ineens ge lnEerésseerd in de rusEsEanden. RKAVV en t

Blauw ZwarE staan oP o-o en als dat zo bI1f ft dan sIèePE LENS.er nog een promot iewed-

strijd uit. De tweede helft speelt IJENS rust ig uiE. verburch mag doorloPend aanva11en,

maar weet z ich geen echce kansen te schePpen.

Àrs de scheidsrechter de wedsErijd beëindigt. blijft iedereen op het veld in afwachEing

van de resulra.en ,ur, à"" à""à"-rË'r"O"t.ri ja"ï. ilii ËJn-eè" lijkË. uren te duren' maar a]
..na 2 minuEen maakE a" ËirËËiËi-aË-"ii"iÉg""-u-Jénà-,--iów-ftilhermus o-o' dus we zijn

RKÀW voorbij, nrn-eruö''zï5rï i-0, aue Ís ae-"i"óu=te verraEsing en die màakt dat we

ook 81. zwarÈ op o" .u,ïqri:JJ iassei.r, ..... e"Ën 
-iJ trét aooasci:. en dan begint het' EoE

de blauwe schare door ï"--É;i"Ë;;:-i;;s' r-s 
-op_pnouowEnD naa, de le klas ! t en enorm

spekraker breekE Los .p'E.Ë'à'rÏiïàriíË-""r4. r;'Ë';;-i;;";; is r's}'rs.doorsesEoomd.van de

iïTtï t3"tË.1'ït.otie kïam-31" d:19"':.1-un-,fij-.1""1s:=:-"-1?*?1; Daarop had niemand

durven rekenen. r.,FC haaï àË?Ëriaï siung.uig àrs'írrlí aoo, meE 2-1-van lJaakkwartier te

winnen. withelmus "" 'Ëi"rï5ïààïi:Ë-iËÉiràigà-Ë"-íàóen-"ós' 
een wedstrij'l speten om de

Ë itËi- ; r..*pio"""

WI],HEI,I*ÍUS
DHIJ
I,FC t
I,ENS

33-18
28 -74
26 -26
26 -29

31
31
z5
25

22.))
22
22

DE SPqÍ,EBS

Cees van der Beek
Peter de Jongh

Ruud ForEman I Hans Zoun
Frank Raaff - Hans zoet

Harry en Dick Brandenburg
Ton en Peter HoP
Dona1d schönherr

NoI .lansen - Fred de zwart

TRÀINER : Wim Àndriessen
GRENSR, : GeraÍd van Reenen

Jan EngleberE - Harry Dietz
Leslie Hazelzet' :..

Wim KeeEman - Àb KorEekaas

RKÀvv
BIJÀUW ZWÀRT
VBRBT'RCH
I,UGDUNI]M
NÀÀLDWI.IK
TEXÀS DHB
VEI,O '

22 24
22 24
22 22
22 27
22 2t
22 )-6
22 L3

25-r7
34-28
22-25
26-23
26 -23
24-34
19-35

I,ÀAKWARTT ER 22 lt 22-36

,ONGEI{S
VAN BI.AUIY

IND

EN VAN

-4-' ,LENSREWE



É uenementen Kommissie
r/ÀI{ TESSEM ,neeft wÈER de poedelprijs - yÀIv FESSEM heeft de poedel- ..

. iiii,-i""a.7prij s, poeéteipriji ! !- DiË "anonime't briefie lr9Ífen wi.i
'"-*r' il" àe redàkti*rlevenL;us.- Gelukkig vooÍ ons was de schriiver niet
zo anoniem a7s hij ètachË, wa.at híj Teverde het betíchËj e in samen meÈ

zijn wedstríJdverblag. Een kleiIe vergeTiiking van heË handschÍifË
weia auiaelijk dat hèt àier een en dezelfde persoon beËrefE'

AfqeiopeD zatetdag spraken wij Jan en oP onze vxaag hoe het geweest
wa's, gi-ínJ,achte hli op de hern zo bekende nanier en zeí een zeer
geTukkig nens te zijn.

Àfgelopen vrijdag 20 okEober was de tweede awond waarop er gekaart kon.worden op LENS

De opkomst was voor ons ,èinerg.rrd. Maar 1lefsE.2g k1aíerjassers en 5 jokeraara wisten
e; ;Ë;-;ààr ons clubgebou, t.* íi.naet . verheugend voor de órganisatie -was deze opkomst
,ót, -Ë*ààt-""- 

"ri5 véef *e.i stoppet in de oiganisa;ie van deze avonden en de opkomst
;;i a;g;;"àit. wérlichE dat er nóg een paar mensen t'e vinden zijn die-op onze
rààrtavónden wi]Ien komen. 

-we t"ufó" EafèIs en kaarE.spellen genoàg en de avondcompeEi-
tie wordE dan vJeer spanÍrender ook. op vrijdag 3 november rekenen we, ook met de

iài"iIjtàrËíl ,àór ói *i"i*aal dezelide mènsén en als het kan nos een Eafel of een paar
jokeraals extra.

De uiEslag:

Er is weer fanatlek geaEreden om de punten en de verschiit"r, ,"r"r, dan ook niet erg

ói..i. 
"óp-aE-àóisié 

ór.ats bij her. kràverj assen 
-z 

ij n- seeindigd het koppel Ham -
Kluennen Íne.- 52.t2 prnf".,,-op ÉB punten geirolgd. dooi hóE koppel Níamat - Niamat (5204

il;;;;t. oàarachcei op zó piincen'het kofpe1 Éeidel - xaffa ( s176 pungen). HeE

ààrruio" koDDel dat in aai:merking kwam woor de poedelprijs was v. Fessem - v. Fessem

il;-Ën-;-d;ËË: ó;È [i: -rrài- j or.eíem waren de-veischirlen niet zo srooE. Het sterkste
wàÀ .,ranarràna Ina vdr Seig mÀr-Zg6 punÈen gevolgd door Chris Leder met 300 pungen. De-. -

i"Ëaàiiii jï-girió r1ià. ".àr" 
ninà- Èti:.j stenó met 744 pungen, die het spel aI seruime tijd

="f.ài-*èèi's"Épeétd nud. llà"i-ii"a, oéfening baaru kunsg. Probeer heE de volgende keer
dewoon weer.
ii""ilrjàii'l novegbér is de volsend6 kaartavond met nieuwe prijzen en hopelijk beEere

kaarEen. ,
Jan Ham en .ros WiEEing

LENS. BINGO

Éen qezelliqe, vrolijk publiek, blaadJes met nummers, krasgende pennen, spanning op de

I!'JiËr,ÍË"-Ëí'é";ài;Ë; IrËÉc.i" net;eeï nieE dat nuÍnmer v,erd senoemd.die jq nu nec

ffii;"Ëà.lifà"'ri=riíiiiiórr-nrut a" deelnemer die er met een mooie pri js vandoor gaat '
öàt-íui-i" trei :.ort.-de lfeer afgelopen zaÈerdag van de LENS-BrNGo '

om maar werzekerd Ee zijn van een goed plaat.sje, veel wrijwillgers waÍen.nog-bàzig om

àË ;il"i-;il'-èËn ,roetràïràËrààg óp re'ruimeí, stroomde het pulriex (wi1 Èe1den er
rui* so) a1 vroeg ons klubgebout'' binnen' 

-

wli"rà"i.,ràn een iustis préËjé-Oi: de kl"eine bar en hadden zo een prlma uitzicht op de

;:í";ffi;!u."iËr-"óóiiiiË-Èóíaen íiJ nleE zo van bingo, maar als ièmand onze hulp nodis
Ë#;;-;Ij;'*-rj-rièt té.uëià"ià àÀ-r" n"tp"t,. neze Ëeèr was het een heer die zijn bril
had vergeEen en *ac *o.r-Èè had meE "boukjès-en houkjes". Door goed ingrijpen van onze

iii"e Èrí.À" v.,e nu meE z'n arlen bij hem koffie -drinken'
De krok wees 20.33 ,r, cöurr-àè eÉióre nu**ers door de speakers _schaLdenr niets sEond

éË"--só""iiió" àrond meer-in à" *.g. Er_uerden 6 ronden àespeeld en een superronde met

èàn Íantastlche prijs, n.1. een PorÈable kleuren t'v"

onzedankgaat'uiÈnaardeorganisatoren,devfijwitligers,.de.barmederverkersdievoor
;;;-p;r;; Ëéàie"ing .orgàè., (íommigen sronden er-a1 wanaf de middag) en naar de

presénEaEoren wan deze avond.

rot sloE bedanken 
ï" '"ï:Ëi:hlÏ**::11"*.:::"" Poeli.r - G'oaverneurPlern

: ËÏiiË"-:'o;;ÏiÍUzenEolland 
- Iíaposrv€en,*aat

r ÀlberÈ Hetja fLllaal do Steds
en mede spon§or van de hoofdPrij s :

t rELGÀ' - alectro world BPeciaalzaak - ''onct(b1osÈp1€ín
de redakEie
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,tradrnthIIITSLAGEN
zoEilag 22 oktober 1995

BITAUW ZWART
I,ENS 2
T,ENS 3
HMSH 4
VOGEIT 2
I,ENS 5
],ENS 7
I,ENS 8
Í,ENS 9

11TJENS

WEDSTRIJDPROGRAMMA

1 0
iI

1
6
4
0
5
5

TVR
HOEK v, HOLI'ÀND 3 2
],ENS 4
I,ENS 5
DHI, 7
GDCPH 3
TONEGIDO 11
I{ÀSSENÀÀR 6

VonderVelde
tVeentje Èmrm

Zinkwerf 27
25,t4 EC Den Haag
Tel.: 07G3663134
'Fot: 07G3675393

Zoelermeer
Tel.:079-610233

zond. 29 -.LO 14.00
10 .30
10 .30
L0.00
11.00
10.00
10.00
L4 .45
13.00

I,ENS 1
VREDENBURCH 2
I,ENS '3 .
WÀSSENÀÀR 5
I,ENS 5
osc 4
GR. WIT'58 5
TEDO 5
VEIJO 17

- s\Tc I. I,ENS 2
- HW2
- I,ENS 4
- WIK 4
- ],ENS 6
- LENS 7
- IJENS I
- I,ENS 9

w-nf.

LOLT /52r
ro98 /621
306O /543
3108 /562
3101/s 61
3L42 /s69
4443 / 627
4417 / 622
4490/648

LoLz /52L
LOz /62L
3063 /s43
3tor /652
3Loz/s6L

EeI.
te1.
teI.
EeI .
tel.
EEI .

G. van Rooden
C. Weeteling
Fr. wolters

1

1

2

-,lryS I

n. n.
n. n.
Ít. n.
n,n.
n.n.
n. n.

(070)
(010)
(07s)
(010)
(070)
(o7o)

325
51X
351
51L
390
345

diEs.31.10 20.00 LENS 1

zond. 05 .11 14.00
10.30
12.00
11.00
11.00

OI,YMPIÀ 1
Í,ENS. 2
Dso 4
IENS 4
HMC 2
I,ENS 6

- I,ENS 1
- vEr,o 2
- I,ENS 3
- ourcK 7
- LENS 5
- VR I'T
-. vDs 3
- ORÀN.ÍE BIJÀUII 3

- VR I.'

W. H. KnooPs
À. Boeí
IJ. P . Bouma
n. n.
n.n

I

3
211.00 r,ENs 7

13.00 LENS I
],ENS 9

OPSTELLINGEN
],ENS 1t/m 3 :

LBNS 4 t/m 9 |

AFSCHRIJVEN

4442/627 n.n.
44L8/622 n.n.

TBATNTNGEN N\ET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 20'tl5 uur

Í{orden door de trainers bekend gemaakE
als bekend

Í,ENS 4
I,ENS 5
IJENS 5
IJENS 7
IJENS I
I,ENS 9

50
36
56
43
33
67

L5
59
20
79
03
66

À
t{
J
G
z
H

de GrooE
Reuver
Wagserman
Duivesteyn
cungör
Se1íer

. 362 05 22

r (0?0) 391 24 74
(070) 391 37 49kortaktpErBoon SeÍrLoron zoadag : wl8 xouwe-nhoveE - Tel'----x,o-ntaii.lpefsooB 

wedEÈrljitdag .: Bert vl€lllag - Íc1' :

'de LENSREVUE' 7-



LIGGING
VREDENBURCH .

TEDO
WÀSSENÀÀR
osc
GR. WIT '58
VEI,O

VAN DE TERREINEN :,
!;-

:, 'Julialaantj e rsb
: v. Vredenburchweg
: KerkehouE
: vlamenburg
: Spoorwijk
: Noordweg

-bij vredenburchweg
Rijswijk
Wassenaar
Mariahoeve
Escamp I
waEeringen

teI.:
te1 . !
Èé1.:
tef.:
te1.:
EEI.:

(070)
(070)
(070)
(070)
(070)
( 0174 )

395
399
517
385
366

29

22 8:8
79 00
97 48
15 36
25 34
27.'.19

oo GGETUIGEN SCHRIJVEN

BÍ,ÀuÍr zwÀRE 1 - IJENS 1 (1-0)

I,ENS UIT DE BEKER >>>>> afgelopen zondag speelde LENS 1 zichzelf uit, de

beker door seheer onnodi;'#;"Ëil";Ï;;i.-Ti!-i. -ó-ie verliezen. In de eersEe helfE

was IJENS nog de betere píoeg en wist met name via à"-ii.riètfrrrt enkele kleine kansen af

Ee dwínsen. Blauw zwarE'ËIEïaE'r'ïËi-u;Ë"à;;; eón iictrt starE offensief weinis

t"n"nol3'ir""de herft kreeg een sterk spelen'le Richard v'd' vaart van Brauw zwart Ee

veer ruimr,e en daE was nli'u!óï"-rà"'-oé'ànnodige-iËàéir""g. onrusE -sloop bij ons in de

Dloes en heÈ spelbeeld ,Eia"!ËËËaà-ï"ií.rigói. "erl -z"urt iroflteerde en scoorde 1 -'0'
rnDlaars van.ats *óïi.rËiéi-op jachr.-Ee gaà" 

"àà. 
dà gelijkmaker zocht LENS heE

in heE atreaseren op a. iËËË',iiià"aéi. 'pir. r"""ide domme ge]é xaàrten.o.p. zonde hoor'

,JuisE als je werder komE';;-à;-;;[Ji'É" ie nere- iniËièsóànte wedsurijden locen' l'euk

voor iulrie, maar zeKer oàii "óoi-íÈrls 
als-heE een Ehulswedstrijd is'

-Nu arle aandachr ";"à" 
";;p;;ïËiË-*"àii" dJc-rónàrg de kómende- tesensEander is'

Een echEe counEerploeg- ;t;; ËË-i;-;i staat' net als tegen Rvc' veel succes'

PSUL v.d STEEN

r,ENs 9 - WÀS§ENÀÀR 5 (s-5)

'-" 
een tactische bespreking en de warming-up begon de wedstrijd. BinÍIen 3 minuLen

scoorde paul een p.r"i,tiö"ào!'ip;ir, -àïiËË"-ïn- aË-"eiÈee.de goàI (0-1 dus). In de 2oste

minuut Írerd heE o-2. pas-na 30'min. kwam het .eisià- aoe rprrnE van l,Ews (chris scoorde

uir een schot van nenel 'r]ï."ia:ï''i"' werd heÈ 1-3 en Éevens ruststand'
De 2e herrE araaiaË óËriiË.ió Ëér.r. nu z àin.-scàorae Ed uiE e-e-n penaltv 2-3' Het'

anEwoord van w. kwam ."Ji :;'Ï;''aË :;-;il. z-+ àn in de wierde 2-5. Maar de LENs-moÈor

kwam op gang en nu,z *íi'-ï"ià rtèt s-s door.eei- dóerpunu van onno ' Na twee minuEen

brachr peEer Kohl de ".iiia 
Ëi'ï-ï-!""É àó-*1".-wàra àe sEand s-s door een doelpunE van

'"t"t fiËl*i" jammer dat er Pas soed sevoglPlld-1o:9:^:: "u" nt953rï"nt""tand' waarom

hebben we steeds een t" i"ri[-"Ëàió óm waBer Èe worden " ' " '????2

DE SUPPORTERSCI,T'B'",ÀCOUELINE'

ZONDAG 29 oktober

LENS FA MILIE DAG

vanaf 10.30 uur wëdscrtlden
cle voorwectstrtld van onze ieugcl

speler van de week. 
IENS- lorcrA

er Datuurlijk de rÍedstrijd'\'
Is, c

-8- Ae LENSREVUE'
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Jrrlí@
ALGEMEEN KONTAKTPERSOON 6n
HooÍdleidcr A/B/C ièugd: Paul van de

VAN HET JEUGDFRONT 
.

n Steen, Chopinstraat 103,2551 SV Den Haag, te|.397.01.5

HooÍdleider

Hooldleid6Í

' Ruud Vereecken
telefoon 391 .04.89
HaÍÍy tsr Linden
telefoon 361 .61 '43

E-jeugd:

F-jcugd:HooÍdloideÍ D-ieugd: Edwin Kuik
teleÍoon.367.73.00

zo snel mogelijk. doch uiterlijk de avond voor de wedstrijd, tussen 1 8.o en 19.00 uur, bii de desbetÍsffendE

hooÍdleiderl ln uitersto nood nog op de dag van de wedstrïd op LENS, tolefoon 366.13'14 [zatsrdags

vanaf 8.oo uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eeÍdet, voor verzamelt'rjd)

Afbollen tÍaininqsn: t 45 minuton voor aanvang van ds training, alleen op LENS, telefoon 366' 1 3' 1 4

Vraocn/oroblemon : bel in eerste instantie do hoofdloider opl

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

A 1 28 okt 14.30 viEesse DelfE À1 Èhuis

vilesse De1ft 81
vredenburch 82

RVC C1 ;

s.rc c1
TAc' 90 cl
Dulndorp I
vredenburc

HBS DI
SparEa D2
Zoetermeer D1
Quick St.eps D3
Loosduinen D3
HBS D5

Quick E1
DI'NO E2
TÀC' 90 El
Rijswijk E2
IIBS E7

v1

Daal en Bergselaanv2...,
" Rokkeveen/z' meer
. Nijkerklaan .
. MadesEeijn .
Daal en Bergselaan

Sav. Lohmanlaan
. Mr. Nolenslaan
. À. Dekenlaan
Sp.park Pr. rrene
DaaI en Bergselaan

13.30

B1
B2

28 okE
28 okÈ

a2 .30
14.00

28 okt
29 okL
28 okE
29 okt
28 okE

28 okE
30 okE
28 okE
28 okt
28 okt
28 okt

28 okE
28 okE
28 okt
28 okt
28 0kÈ

11.00
12.L5'09.30
12.00
14 .30

L3.00
19.00
09.30
11.30
12 .30
09.30

09 .45
10.00
09.00
10,00
09.00

thuIs
thuis

Ehuis
Ehuis
!huis
thuis
thuis

uit
t.huis
uit
uiE

. uiE
uit

10. 00
11.30
08 .4s
11.30
14. o0

11 .45
18.00
08,15
10.30
11 .30
08.30

08.45
09 .00
08.00'09.00
08.00

09.00
09.00
10.45
10 .45

(auEo)

(auto)
(auÈo)
(auto)
(auto)

11 .30 ,

L2.30 " _

v1
v 2..
v.1
v1
v3
v3
v3

v2
v2
v2
v2

c1
C2,
c3

D1

D2
D3
D4
D5

E1É,
E3
E4
E5

F1
s2
F3
F4

vC3
hMl

uit
uit
uiE
uit
uiE

(auEo)
(auto)
(augo)
(auto)
(auto)

28 okE
28 okE
28 okr
28 okt

09.30
09.30
11.15
11 .15

.' = vroeg verzameLe
die è],TED aanwezig

nf
zL)

.v.m. een bésprekíng meE koffte e! gebak- De ouders
n en ook de sle1ers-worden hierbij uitgenodigd.

vredenburch
Quick F2
DHC F3
RVC F3 

..

F1 thuis
Ehuis
thuis
thuis

KONTRIBTJTIE NIEUWS

SDelers die over diE aeízoen nog geen konEribuEie hebben beEaald verzoeken wij dringend
;il-;:. iËËxèrià- *tni*àài àe rrerÍt-kontanE te beEalen op Í,ENs. rs er op 5 november nos

niers binnen dan volgÈ ee"-Uià1"- én ipeefverbod met ingang van 6 noveÍÍiber.

'daLENSREVIIE'-9-



IJZONDERHEDEN,B

o
L

zonder
zonder
zonder
zonder
zonder

M, Choukoud
À.DrÍsBi
À. Behar
D. Hoos
K.l,efèbre

- aanwezLg jeugdkommissie op zaEerdag 28 okEober!

H. ter Linden. P. v.d. Steen en R. Vereecken.

konEribuEie al betaald ? Het is bijna 1 november !

lever zat.erdag het geld ef de Ioten van de GROTE KLIrB AKTIE in op LENS,

vragen ? Bel dan even naar de hoofdleider.

opstellingen als vorige week met. uÍEzondering van, :

TENS À1
LENS 82
I.,BNS C3
IrBNS C4
I,ENS F3

EEPERSTRAINING

MÀANDAG

WOENSDÀG

0
0
o
o
o

(geschorst wegens niet opkomen)
(kontakt opnemen met P. v. d. S,Eeen)

(kontakt opnemen met P:. v. d. Steen)

de keebers Erainen vanaf heden op de volgende dagen.:

D-E-F 18.00 uur tot 19.00 uur
A-B-C 19'00 uur tot 20.00 uur
selektie keepers A-B-C-D-E L 17.30 uur EoE 18'45 uur

PGELET LENS F3 ,r>>> a.s. vrijdag, 27 oktober, gaat Leo straub een keer excra
met. Ju11ie trainen. HeE i3 vrel de bedoeling dat iedereen dan ook komE ' Er wordE
geEralnd van 15.30 t./m 16.30 uur. veel plezier. :

EVSFSTS ER ! >>>r, meÈ ingang van volgende week zaÈerdag (4 noveÍnber) gaat IJENS

F5 voetballen. Afgelopen zaterdag kregen wij, een zevenEal nieuwe F-klassers erbij
waaÍondeï maar liefst drÍe meisjes. we vullen diE zévenEal aan met een of twee

spelers uit F3 en/of F4. Meer nieuPs vo1gE. 
-.

lF nore KLUB AKTIE >>>>> nog lang niet a1le jeugdspelers die rolen hebben

lr ;:t*:rï:i*.:'*ï!í*BE:l }:ïo;:.t:ïà"8ï1"ffiï::3nnlï5,3"33n':ïi::ï'ffÏ:,;:"iiy'
loEen.-Eeil beeÉje posiÈieve inzet voorlje eigen vereniging is bij Ee veel leden I

scbijnbaar Eoch te veel ge\rraagd. Teleurstellend hoor deze houding. Ílij lat.en de moed 
'

ec'ntér nieE zakken en hopen a.ó. zaeerdag heel veel geld te onEvangen van de alsnog
verkochEe loten. ÀIs iedèreen alles zaterdag reEourneerE op ],ENS dan maken wij volgende
week een tussenbalans op van wie de meeste loEen verkochÈ heeft voor LENS. Natuurtijk
kunnen er nog steeds loten werkochE worden. Ben je hier woor in meld je dan'a.s. I'

I ENS - SJC, DE VOORWEDSTRIJD, SPELER VAN DE WEEK EN DE LOTERIJ

L 
".". 

,orruun speelt r,ENs r thuis Eegen s\Tc. wie de wedstrijd Èegen Rvc gezien i

heeft komÈ natuuilijt vanzelf weer terug. Wie deze wedstrijd nieE gezien heefÈ i-s_ 
,

naÈuurlijk nieuwsgiérig geworden en komt ook. Dat. zaI druk worden langs de lijn bij
LENS. Onó advies is dan óok om waE eerder te komen. LENS C1, de EroEse medekoploper van
poule C1 speelt immers een woorwedsErijd tegen S,JC Cl (aIs ze niet afbellen tenminsEe).
Àanrang 12-. 15 uur. Ook levereÈ zij de speler van de week die meE zijn favorieEe speler
op de Íoto mag.- 

De trour{,e supporEers weEen ook daE cees LuE weer een leuke loEerij organiseere
met aanErekkeli j ke- Érij zen. De loten kosten zoals altijd r. 1,00 per stuk. Na afloop
geen muziek maai naLuuilijk mag het. besE lang druk blijven in ons klubgebouw. ,

Tot. zondag oP LENS. ;. . :
F EN DAGJE ROTTERDAM >>>>> uiÈeindelijk gtngen 280 personen mee naar de KUIP.

l- Een qeweldiq succes. De medewerking van de begeteiding was klasse en daardoor

- verlíep aIIés heel gladjes. Sommige teams trainden eersE 9p LENS en andere Eeams

sDeelden vooi of na de rondleialing t.egen SparÈaan '20 in Rotterdam. Om 12.30 uur wel
ailemaal een rondleiding door de verbouwde KUIP.- 

We zagen bijna alLes maar helaas nieE. de gewonnen bekers en ook mochten we niet
in de businèssuniEs. Dat. was best we1 jammer-

iààn ,as het een leuke ervaring die de meeste nieE hadden willen missen. De

chauffeurs Í,rorden bedankt voor het rijden. Volgende keer naar ÀJÀX was de konkLusie.
WiJ gaan dit g59!9rgn maar dan wel naar de ÀÈISTERDÀM ÀRENÀ '

K
- 10 - 'ae LENÈREuuE'



uit- en ueÍslagen
Op naar FEI,JENOORD waar ons een
rondleiding stond Ee wachten, maar hoe
moegEen we daar komen. Omdat Edwin ons
zonder omwegen naar spartaan had geleid
dacht.en wij laat hem maar voor dan zijn we
er zo. HelaaB diE was een foutje van onze
kanE. Edwin reed maar é 6 ! sEoplicht te
ver en we zagen RotEerdam in vogelvlucht.,
waÈ inhield daE we wat later aankwamen dan
gepland. Gelukkig stond Paul v/d steen ons
aI op Èe r,rachten en konden direct doorlo-
pen bij Feijenoord. Door een begeleidster
werd heE één en ander vertelE over de ge-
schiedenia van deze club. Ook een bezoek
in het. sÈadion sEond op heÈ 'programma,
helaas konden we niet op het veld omdaE
deze gespaard moegE worden voor de kraker
Feijenoord - AiIN(. Er was echEer één ie-
mand die er even op moesE. Jawel Edwin
Kulk. Hij bedankte Allah omdau het stadion
gevonden was (Gelukkig is diE op video
vasEgelegd zodaE hij dit nieE kan onEken-
nen). ook hebben we de spelers- en de ar-
resqanEenruimte kunnen bezichEigen zodat
we Ëier nu meer van weten. AI mÉE a1 een
geslaagde rondleiding.

Na afloop, meE z'n allen naar
Mc Do.... (ik weet niet. of ik reclame mag
maken) waar de pataE en hamburgers ons
heerlijk smaakÈe. AIle kinderen g-ingen
daarna- nog op de foto. ,Ía mensen dè dag
was nu afgesloEen dus op naar het ver-
trouwde nest (Iees r,ENs). Dit. waq, een
schitterende dag die ik zeker nieE g€mist
zou wilLen hebben. De mensen die dit gere-
geld hebben en de jongens/ouders en leider
van D4 BEDÀNKTI I !

Toen r,ENS naar Fej-jenoord ging, verÈrokken
wij naar zeisE voor het spel GOAIÀ{ASTERS.
Toen we daar aankvramen, kregen Ee een
Goalmasters T-shirE, we moesEen de kleed-
kamer in en ons o[ÈIeden en wachEen.
. Toen kÍegen we ons groepje te horen
en we zaEen niet bij elkaar. Er eraren drie
profs, daar hebben we mee gevoetbald. Daa-
ina kregen we de prij suitreiking. Helaas
hebben we niet gewonnen. Het, was een leuke

r Toen vre naar huis ,Eoe gingen, kregen
we nog een tas meE sPullen.

MICHAET, v.d. VOORT en RÀYMOND GROOS

UITSLAGEN
21 ohtob€r

LENS À1
],ENS 81
HMSH 83'
Tonegido C1 :
PosEduiven C1
vros Ml
Q,l.lick C4 ''
T,ENS D1
DSO D3

Gravenzande A1
Gravenzande 81
I,ENS 82 '. .
tENS C1
I,ENS C2
I,ENS C3
IrENS C4
vredenb. D1
I,ENS D2 . .
RVC D2
Lyra D3
GDÀ D3
RKAW E1
vcs E3
Q. SEeps E4
HTSV E1

],ENS
IJENS
Í,ENS
LENS
!ENS
],ENS
IlENS
IENS

D3
D4
D5
E1

E3
E4

2-3
3-1
2-3
2-4
6-2
4-4
9-0
3-4

'L-4
0-5
4-2
8-1
1-4
6-1

1,2- L

8-0
3-9
4-7
5-1
1-0
0-9

RKÀW Fl
TÀC'90 Fl
HBS F7
GDS F2

- ÍJEN
Í,EN
ÍJEN
Í,EN

Èa E7
s F1 -

sF2
sF3
sF4

..VERSLAGEN
GOÀI,!íÀSTERS

MELÍS KIPP

sr{sE 83 - I,ENS E2 (2-3)

Dagje RoEterdam D4

,Jongens waE een dag, om 8.30 uur'a1 verza-
melèn bij LENS. Ik kon mijn ogen nauvle-
lijks open krijgen dit. is veel te vroeg
voór iemand die neE a1s ju1lie vakantie
heeft. Toch zou het een leuke dag worden.

Met EdwÍn Kuik voorop naar
SDarEaan '20. Om daar Èe komen was niet zo
màeilijk. Helaas ging de $redsErijd verlo-
ren daar de tegenstander (in mijn ogen 2e
jaars) gewoon beEer waren. Toch mochE dit
àe prec en heE enEhousiasme van de. mee
gerelsde supporEers niet. drukken en zij
moedigde jullie dan ook flink aan. Ook
mevrouw BEL deed weer haar werk.

Een s,edstrijd meÈ veel pluspunEen, maar
ook enkele minpunten. Met veel zelfver-
trouwen gingen ju}lie de sErijd aan Eegen
HMSH. Na over en weeÍ schermutselingen
kwam HMSH op voorgprong. Knap Eerugvech-
tsend en met goed voetbal werd de stand
gel ij kgeÈrokken. (Hier en daar erat. slordig-
heden). De rust ging in meE een gelijk-
spet.

weer op heÈ veld drukÈen jullie ge-
lijk door en kwamen op voorsprong (1-2).
HeE. werd nog 1-3 door een goed genomen
strafschop. verder uitlopen werd 1n de
kiem ge8moord, door niet geLijk uithalen
of iets Èe ego. De laat§Ee 20 min. werd
voor de coach heel erg benauwend. DiÈ kwam
doordat op heE middenveld onnodig balver-
lies werd geleden, waardoor Hl,lSH makkelijk
vanuit de tweede lijn kon schieEen, daE
resulEeerde in een doelpunt. (2-3) .

. MeE nog vijf spannende minuten haal-
de LENS de vo1le wlnst toch nog binnen.prioficiat. voor de EoeschouvJers een heer-
lijke pot., voor de coach een nachEmerrie.
gEp

'de LEÍVSREVUE' ' 7l -



Drie weken na de onnodige nederlaag tegen
ÀDo speelde cL een prima kredsErijd bij en
tegen koploper DSO. Conditioneel sterker
en EakEisch slimmer dan Eegen ÀDO (iets
meer. verdedigend) zag IJENS kans DSO Ee
verslaan. DSO was de eerste vijfEien minu-
ten ieEs sEerker, zonder kansen Ee krij-
gen. IJENS nam bezlt van heE middenveld, en
drong DsO terug. Na een paar kleine kansen
onEstond uiE een afgeslagen corner ons
eersEe doelpunt.. Lourihho knalde een
fraaie voorzet van Paul snoeihard langs de
DSO-keeper.

Na xusE drong DSO aan, en door dat
aaridringen kreeg LENS de besEe kansen. Het
was vooral Ee danken aan de uit.st.ekende
Dso-keeper daE pas Ewee minuEen voor Èijd
de veiligei 2-o toE stand kwam.
Michael'vd Heljden scoorde beheersE, en de
IaaEsEe secondén werden rusEig en blij
uitgespeeld.

t'tetèen na het. laaEsEe fluiEje van de
goed Ieidende scheÍdsrechter bouwde C1
Èleine vreugdefeest.Jes. spelers en trai-
ner, verzorger, grensrechEer, coach en
leider (vandàag verenigd in één persoon)
waren dolblij. De lachende gezichten van
de vele Í,ENS -toeschouwers maakEen de fees-
telijke st.emming compleeE.
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t.erdag 21 oklober Tonegido, opnieuw een
are klus. ! I
È was inderdaad een zware klus, wanE aI
-vijf minuten had Tonegido een 1-0 voor-
rong genomen. LENS had veel moeite meE
fyÈièr erg steike Eegenstander. Geluk-

q blekèn vooral de verdedigend€ kwali-
íten van Tonegido nog niet goed ontwik-

LENS C1 14 oktober, DSO-LENS 0-2

Fred

PoEÈduLvoE C1 - Í'.ENS C2 (6-21

vros t{1 - r,ENs c3 (4-4't

Na een leuke en sporEieve wedstrijd Eegen
tlÀS meE een einduitslag van 3-3 (dit rvas
voor beide parEijen verdiend),. had de Íved-
strijd van afgelopen zaterdag Eegen VIOS
Ml een bittere smaak. Na een slechte Etart
en een achterstand van 4-0, wisE IJENS in
de eergt.e niet de geboden kansen te benut-
t,en, wardoor de ba1len voor het goal langs
gÍngen en op de paal geschoEen werd, er
r,rerd in heE strafschoE gebled toch weer
teveel gepingeld. vlaardoor we meE een 4-0
achtersEand de rusE ingingen.

Na wat veranderingen en afspraken
zijn we aan de tweede helfE begonnen. Nu
werd er lrat beEer gespeeld, waardoor LENS
zijn kansen vrisE Èe verzilveren en binnen
een korte tijd ale achEerstand vrisEen Eerug
Ee brengen naar 4 -2.

Toen waren er eeer enkele die de ba1
Ee lang bij zich hielden in heE sErafschoE
gebied, terwijl zijn medespelers .vrij om
hen heen liepen. Maar nee hoor, Eoch de
baI zelf houden, hierdoor werd het derde
-doelpunt van LENS niet zo gauw gemaakt.
Eindèlijk was het dan zover de derde Eref-
fer was dan Eoch gemaakt en nu gingen ze
dan naar de verdiende gelijkmaker en als
heE meezaE voor de winst..

Na een goede cornbinatie oP links
werd dan ook de verdiende 4-4 gemaakt en
.hadden onze jongens er nog meer zin, dus
gingen ze op jachE naar de 5e Ereffer.
Maar op het momenE . daE de 5e tïeffer ge-
maakE kon worden, (Een LENS-speler was
door de verdediging heen gebroken en gj-ng
in heE strafschoEgebied alleen op de kee-
per af) floot de scheidsrechEer op aanvlij -
ziging van de 1eÍdster van vfOS M1 af. (dit
IaEer nadat iedereen Í{as omgekleed heefE
hij daE gezegd. ) 'vros was natuurlijk bang om na een
voorsprono van 4-0 toch nog Ee gaan ver-
liezen. Maar niet geEreurd, a.s. zaterdag
Eegen DuindoÍp Sv C3 gaan we er Eegenaan
en proberen we de vblle winst te pakken.

IIILIJEM EN FRED

T.ENS D1 .: \}T.EDETTURG DI (3-'I)

ke1d, en c1 kreeg kansen op de gelijkma-
ker. Paul KÍlorr maakEe met een werkelijk
schiEEerend hoog schoE van zeker 25 meÈer
gettjk, waarna NawiL Àkkabi atEent voor
een 1-2 rusEsEand zorgde.

Toen Tonegido met nog 15 minuten te
spelen verdiend op i-2 kwam leek een over-
winning ver weg. Echter, opnieuw PauI zor-
gde votr Èvree beheersEe doelpunten, deze
[eer laag in de hoek. Naast PauI qpeg]q9
ook nobbèrt een meer dan voorEreffelijk
wedsE.rijd Èegen de gevaartijksEe en grooE-
sEe voo;burgse aanvaller. In de kleedkamer
en onder cle douche. werd enthousiast nage-
praaÈ over de prima EeamprestaEie.
Samen met ÀDO sLaats C1 nu op de eerste
plaats.

',Het. is een drama,', verzuchÈte coach Remon
na afloop van een hecEisch verlopen Í{ed-
sErijd Eegen middenmoter vredenburg. Daar-
naasÉ moeÉ ik consEateren daÈ het. publiek
op de banken er ook nieE écht fris meer
bijzat,, om over de sfeer bij de spelers
nog maar Èe zwlj gen.
' Na heE fe1le sPeI van vorige week
t.egen DSo, leek er een ander eIfEaI in de
wei Èe sEaan. DiE resulLeerde in een snel-
1e O-3 achÈerstanÖ. Heeft dit misschien
ook een beetje met onderschaEEing te maken
? Normaal gesproken ben je meE zo'n stand
gezien en kun je de schoenen gaan poetsen.
ínws of 1s echter geen onormaal" elftal en
in de dolle ? minuEen in de Èweede helft
worden er maar liefst drie doel'punten ln-
qeorikt. 3-3. Ondanks de druk van IJENS kon
óeie st.and helaas nieÈ verder uiEgebout'd
worden .

we begonnen aan een nieur're competiEie ' !'re

begonrien heel erg nerveus ' zodaE ik een
pàír reaaingen móesÈ doen, om de - sEand
Ëra* t" hoiden. Maar er was geen houden
àan. zodau v.re in de rusE meE 5-1 achEer
Àioi'raen. De 2e helft was de defensie beEer
ààreqelat, zodat wij ook konden opbouwen en
óok Éansen kregen - maar nieE benuEte'

ilongens, -volgende keer beteÍ !!
JULI,IE KEEPER r P.v. F.

- 12 - 'de uttsnevut'



vredenburg slaagde eÍ echter in een kansje
te verzilveren en verlieÈ tevreden heE
we1d. in 7 vledsÈrijden heeft IJENS nu 24
keer gèscoord, hetgeen een mooi gemlddeLde
van zó'n 3.5 doetpunt .per wedsErijd ople-
verE. Tegenstanders zijn er echter in ge-
slaagd om 26 keer bij rJENs naar binnen te
lopen. Ik heb.na uilvoerige analyse en
veèI denkwerk de oplosslng vervat in een
.$eÈ va8 DÉén'. Deze wet luidt als vo1gE:

leuk dat er drie meisjes met. LYRÀ meede-
den, dit zie je niet vaak meer in de
D-klassers. Maax nu iets over het verloop
van de wedstrijd. IJENS kreeg a1 vrij snel
een vrije Erap, (maar heÈ muurEje van LYRA
sEond'nieÈ Eegen elkaar) en heE werd met
een hard schot. 1-0. De moeders (van het
vergeet je Èandenborstel niet. koor) zongen
vooi onze tijgers en ja hoor, daar kwam de
inmiddels beroemde BEIJ. (zelfs al een
doorbraak in de KUIP). Na een Paar minuuen
sEond het t-L, zo bleef het een spannende
wedstrljd. ToE aan de rust zoÈ heEl 1-1
bl ijven.- vlak na rust v,,erd de sÈand gelijk
2-1 meE e'èn haar zuiver schot vanuiE hets
s Erafschopgebied. Netjes gedaan jongens,
jul1ie gaan st.eeds beter op elkaar over-
Épeten. En wat scheEs onze verbazing bin-
nen een minuuÈ sEond de sEand op 3-1, zo
zie je vrat een mooie akt.ie allemaal ue
weeg kan bïengen. Maar hier bleef heE nieE
bii-er volqdJ vteer een schitEerende aktie
en- ja hoorl daar werd het 4-1. Onze tij-
geri werden sEeeds zeÉerder van zichzelf
én dat is leuk om t.e zien. Ja, ook kwam er
nog een mooie doorbraak van IrYRA en de
sEand werd uiteindelijk 4-2 '

HeE was ook leuk voor onze DAI'INY die
geblesseerd t.och nog naar jullie. w-edsErijd
[wam kijken, dat is hee] sporEief- Danny
jongen .iii wensen je allemaat een spoedig
Éericet en heel veel sterkte toe, we hopen
dat je snel weer op heE veld loopÈ en dac
je enkel r,reer sneL zaL genezen.

rBen voeÈbaleutal dat tev6e1 tsgentref-
f6rs i.Eca6Be€rt dlent, tenelEde v€!11e8 tc
voortrooen, Eeer ÈrefferÉ tE scorgn dan de
tegEnalandcra, dant el zorg È6 drag€Íl voor
aÍader tegeuEreffeÍe'. (coPyrighE RoB). '

- .UiEeraard sEeI ik deze analyse- ge-
heel belangeloos ter beschikking aan spe-
lers en coach van Déén. Met bronvermelding
kunnen ook de overige IJENS Eeams werken
volgens diE vernieuwende concepE.

Higtoile: score Robble 2x en RóddY
stand : ?-10 (24-261

RgB VERGEER

DSO D3 _ rrENS D2 (1_4)

DE SPET,ERS VÀN D2

r,ENs D3 - RVC D2 (O-5)

De kadootjes voor onze vaders kunnen aI
gekocht worden door onze enige hoop, de
sint. onze vaders van D2 hebben nogal
moeite meE heE vinden van de weg naar onze
E.egenstanders. Iedere week weer ! Waar
onis leiders zeggen Iinks, gaan die van
ons wèei naar rechEs.

.ra }ezers en lezeressen, hets is
slec.ht gesEeld meE onze vaders. En waE
kunn"en wè er doen ?. WiJ hebben de oplos-
sing. Een NOODBRIEF naar Madrid. Of heE
fuki ? !,rij hebben er vercrouwen in, zoals
we veel wertrouwen hebben ln ons voetbal'
Deze week weer 4-1 gewonnen en redelijk
geprobeeïd verzorgd te voetballen- ÀI1een
àa-n de ze helfE àoet nog gewerkE worden.
MaaÍ daar vinden wij weL de 'weg naarEoe,
niet waar pap ....???.

ASTRID

LENS' EUE2 - eEE dru.k ÍÍ6ekJ€

Even àen EglL verelag : woensdag 09.00 uur
vert.rek naar SparcaaÀ'zoi Ea speelde rede-
lIJk en won meÉ 5-2. E2 speelde goed-samen
en- gunde elkaar de kansen' : heE werd 10-2
voor LENS.

Daarna naar Feijenoord. waE een
drukt.e aI die Í,ENS-ers. Rondleiding door
Eal, die Ruud heus de besEe Feijenoorder
vond. He1aas waren de spelers aI ln Enge-
land. Toch was heE heel leuk om mee te
maken en werden en goede vragen gesteld,
èèk door kindren die voor AJax waÍen I Met
dank aan de chauffeura (Boua1i, BruysEens,
Ten Berge en Dayan) waren we ireer op t.ijd
(veilig) Ehuis. ; .

OP zaterdag de 1e wedsErijd na .de
herindeiing. El Legen RKÀw, verloor. nieE
allen, maàr speelde ook slap '(Deniz 

-Èe1aaÈ!i. rk beà benieuwd hoe het verder
Eegen Quick, DIJNO, HW en RÀS gaaE.- Ë2 begon goed tegeo vcs, leuk spe1,
aardige komËinaÈieg. Heu werd een ruime ,

verdiénde owerwinning, al gingen sommige
spelers in de 2e helfE Ee veel alleen
dàen. De volgende tegensLanders -zijn :

DUNO, oDB El, fuick sEeps en scheveningen'
.t

DenkE iedereen nog even aan de loten ???!!

van de redactie kreeg ik het verzoeh mijn
werslag korÈer te houden. Aan dit verzoek
is àfr- keer makkelijk te voldoen, wànt de
conclusie voor.wat betreft deze wedstrijd
is kort en simpel : de jongens van RvC

waren individueéI en als ploeg sLerker'
Dit i3 geen schande, maar wel i9 heE zo,
daE ooÈ zfi diE , met Erainen hebben
Èàreikt. Dus 

-kom op D3, voortaan allemaal
naar de Eraining, wanE jullie hebben aan-

c- van OORT Sr

IIEIIS D4 - I,YRÀ D3 (4 - 2 )

Het be'gon gelijk aI met een. spannende-wed-
strijd; en na laEer zou blijken bleef diÈ
àe gLhere wetlstrijd ook zo. He! was ook

THEO
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We begonnen de 1e helfE met goed te voeE-
baIlen. À1 snel kwamen wij op voorsprong,
voor de rust sÈonden wij met 4-O voor.
Maar zo als elke week .was de 2e helft niet
om aan Èe zien. Sommige jongens houden de
plaaEsen niet - veel mopperen Eegen elkaar
en tegen de scheidsrechter.

Er waren alleen Èwee pLuspunten :
dat. Joost. sEeeds goed zijn doel uiE kwam
en een mooi doelpunE. van Kevin. Daarom
hoop ik volgende week Eegen DIrNO daÈ jul-
lie Íneer geconcenEreerd gaan voetballen.

LENS E2 - vCS E3 (6-1)

P.S. : iedereen komen t.rainen en a
terdag op ElJd verzamelen - anders
I I !-

HeE enige wat $rij in deze wedstrijd mist.en
was onze goalÈjesdief Dennis ! Maar tij-dens de volgende trainingen zulIen wij
meer gaan oefenen om doelpunten Ee maken,
zodaE wij straks allemaal een doelpunE (of
Èwee) kunnen maken.

ToÈ op de trainingen. (o ja, nog
sÈeeds een Eevreden leider) .

LEO

G:Dg P2.. - ITEIIS F4 (0- 9l

KOOS

r,ENS E4 - STSV E4 (8-0)

HeÈ was neE zoals vorige week mooÍ weer en
vreer rede voor E4 om er een goede pàrtij
van t.e maken. Alleen jammer daE HTSV maar
met 5 man h,aren en dat deze wedstrijd geen
probleem was voor dit LENS-t.eam. Er werd
leuk gespeeld, alleen was er vreer veel Ee
veel "Eikkie rakkle tokkien - weg ballie f

Dus LENS E4, v.re moeEen meer over- en
vee} sneller spelen. Voor a.s zaEerdag
week veel succes !

t{ÀNS en ÀRIE

De eersEe wedsE.rijd van de F4 die gewonnen
werd. met 9-0. Leuke wedstrÍjd meE veel
inzeÈ. In de 1e helfÈ was-her. -Erik die het
1e doelpunt. scoorde, dat bracht het spel
meer enthousiasme. HeE 2e doelpunt werd
gescoor door Ilkay, waardoor de kleintjes
uit hun dat gingen. In het, verloop van dewedstrijd werden door dezelfde jongen§,
ieder nog eens 3 doelpunÈen (bij elkaar
dus 6) gescoord. Eén doelpunE werd ge-
scoord door .rawaed. FanEasEisch jongens,
doorgaan zo en EoE zaEerdag.

TÀC'90 F1 - LENS E2 (5-1)

wij.- zagen in de le helft een heel sEerk
. TÀC, onze jongens waren een beetje over-
ro,peld en kwamen aI snel met 1-0 achEer.
Binnen één,minuut kregen we de 2e goal om
ons oren. HeE derde doelpunt werd wel door
de scheids geEeld maar deze zal er niet

. in. Terecht dat onze jongens waE boos vra-
ren. Daarom vergaten ze even om te apelen
en zo kregen wij binnen een paar aeconden
Ewee treffers Eegen.

MeÈ 5-0 Eegen de rust. ingaan zijn
wij niet gewend. In de 2e helft begon Í,ENS
steeds beter t.e voetballen en gaven de
spelers van de Eegenpartij geen ruimEe
meer. Kevin scoorde Lx voor het sEerk spe-
lende r,ENS. De eindsLand lrerd dus 5-1.

Boys, wij hebben een giganEische
2e heut. gezLen, a1s jullie zo de resE van'
de wedstrijden spelen, krijgen de andere -
tegensEanders. nog een flinke kluif .aan
ons .

SUPPORTERS EN LEIDER F2

HBS F7 - IENS F3 (1-0)

S. OTTBRSPOOR

a,
GDS F4 - T,ENS F4

ir
Onze Jongens tieEraden meE goede moed heE
veId, en EerechÈ, Ze gingen er meE frisse
moed Eegenaan, en dj.t keer was het een
r'raardige tegenatander voor onze IJENS-boyshet werd aI snel 1-0. Hieruit. zag je dàt
de Í,ENS-boys helemaal opfleurdde en ze
gingen er nog harder tegenaan. DiE werd
meE een 0-8 beloond. Wat een klasse wed-
SI iJd. KTÀSSE GESPEELD ÀIIJEMÀÀIJ.

.IE!§ELD (moeder van Nicky)

HOO STOP (een verslag een schoE. in
de roos) >>>>> een doorslaand succes, wanE
onder deze rubriek heeft de redakt.ie, in
heE begin van dit seizoen, een poging ge-
daan om (nog) meer verslagen in de IENS-
revue te kunnen publiceren. De achEergrond
was om de LENs-familie mee te laten genie-
Een - van de resultaten van. onze
(jeugd) Èeams. Voor wat beErefE de senioren
valt heE a1Iemaal erel mee (lees tegen),
maar onze 'jeugd ..... moeEen wij even zeg-
gen HOO STOP ll Er werden er door ons n.l.
enkele voorwaarden gesteld, waaraan een
verslag zou moeEen voldoen È.w. korE en
bondig en oP TIiID inleveren.

Nu blijkt dat. de schrijwers deze twee be-
langrijke voorwaarden steeds meer gaan
overtreden, dus zien wij ons nu genood-
zaakt om Ee gaan aelekEeren. Helaas heE ls
nieE anders. Ieder Èeam/elfÈal heeft rechE
op zijn verslag, maar a1 te goed is buur-
mans gek en lekker ig maar een vinger lang
.... ook voor de o[wang van de IJENS-revue.

wissel

De eersEe nederlaag van diÈ seizoen I De
gehele wedstrijd waren wij veel en veel
beEer en hebben kansen genoeg gehad. Maar
we konden de ba] er niet inkrijgen. on-
danks de nederlaag was dit één van de bes-
te wedstrijden dle wij gespeeld hebben en
dat is meer dan een complimenE waard.

- 14 - 'te crusnewy
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weekblad yan de voetbdverenigíng LENS

&e jaaryang, nuiwner : 73

' 2 november 1995

L920 I.995

ONBEGRIJPELIJK
(een rekenacmetJe)

2 kleedgebout{en, ieder heefE 4 lokalen
met. daarin 1, maakt I 

_

veld.1 heeft er 6, velal 2 - 2, terwijl
nummer 3 er t heeft; komen we oP eén
totaal van 9.

Rond heÈ klubgebouw 3 en erin 11 maakE
samen 14,

samen in de adminisEraEie/bestuurska-
mer, zaal "ÍíaEerlootr en in de LBNS-
huisdrukkerij annex redEkt.iekamer 4.

En nu heE rekensommetje :

8+9+14+4

VIJF en DERTIG
^' : : "' II

I
ITVÀÍI- Eh PRI'I,I,ENBÀI«EN hECf E I.ENS, OP
het complex §Eaan, waarin iedereen-
zijn afval in kr,ri j t. kan. (meE afval
wordt natuurlijk bedoeld papier, be-
keÍE.J es, paEaEzakjes enz..) .

Bij LENS deponeert naEuurlijk iedereen
keurig zijn rommel in de daarvoor be-
sEemde bakken, de koffiehouderÈj es en
flesjes, die NIET vallen nieÈ onder de
categorie afval, Ieveren we E.rouw in
btj de bar.

Ioglsch rt'rlt , ..ggu., bij heE lezen
van het bovenstaande, maar waarom is
het dan zo onbegrijpelijk, daE het na
een voetbaldag zo'n rommel is ?

waarom .... ? Omdat. we liever lui dan
moé zijn en heE gemakkelijker is om '-
let.s op de grond te'gooien dan zo'n
reindtr naar een afvalbak te 1open.

Hebben de vrijerilligers tenminsEe ook
waE Ee vegen, want heE zou zonde zijn
als .ze niets Ee dqen hadden. Í

piesjes en koffiehouderÈj es terugbren-
gen dat is te zwaar, al hoewel het na
ónze mening minder weegE dan Eoen de
inhoud er nog. inzat .

Nee. ook'die zetEen we liever naasE ,

ons neer op de grond of gooien,/trappen
ze kapoE op het plaveisel of veld.

I

75 jaor
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Leuk voor de banden van onze vervoermiddelen en heeft u er wéIeens bij nagedacht Í'rat de
gevolgen zijn als er een speter(tje) eeh sliding maakE Eussen de scherven-?.

Vergadering gehad in de bestuurskamer of een bespreking in zaal nwaEerlooo
weglopen en de t.roep laten liggen voor ..... ja, voor wie eigenlijk ? 1- ? Dan. gewoon

Kom op mensen, laten we Ídet. z'n allen nu eens proberen om.de boel neEjes te houden en
achter te 1aÈen en niet a1s dank ....., de schoonmakers t.é laten zit.teri meÈ de rommeL.

DEPOMER I'I{ ROI'I! EI, IN DE ÀFVÀI. - /PRIII.I,ENBÀRREN EN BRENG..FI,ESJES / KOFRIEEOUDERS TERUG

!! EEN SCHOON COMPLEX en KLUBGEBOUW BEGINT BIJ U/JULLIE ZELF !!
uw redakt.ie

nieuws uit de hestuurskàmer

Incagsoburo van der vè1de gaat IJENS À1 sponsoren, HeE gaat om nieuwe shirEs. Deze gest.e
sEellen wij bijzonder op prijs. Namens ÍJENS ÀL en de jeugdkommissie bedankÈ.

I, .E

SPONSOR LENS A1

KONTRIBUTIE NIEUWS.

LENSj WLHELMUS.

Wie praaE er nu a1 over de wedsErijat van over twee v,,eken aIs LENS a,s. zondag rrJg irr,
couda Eegen Olympia moeE spelen. DaÈ is waar, maar toch doen wij heE ewen.

Na 5 noveÍrÈer. mogen leden die nog geen kontribuE.ie betaald hebben niet meer trainen en
spelen op LENS tot daE. minimaal de helfE van de kontributie is beEaa1d. De laatsté kans
om Ee betaren is nu nog kontant. op rJENs voor maandagavond 5 novenÈer om 2o,oo uur.'
Dan lichten wij immers de kommissies in om vrelke spèters het gaat. LaaE heL echter.-niet.
zo-ver komen. Oís advieg is : bet.aal q.

komend Íreekend de hetrft en geef voor de resÈ van het selzoen een
machEiging af voor automaEische overschrijving via bank of giro.
SimpeLer kan heE niet' en vergeten is er nie! meer bij

Na de wedstrijd LENS - wIÍrHELMug op zoDdag 12 nov€nb6r is er weer 11v6-Euzl.6k in ons
klubgebouw. !,Ie blijven dan ook weer vrat langer open en bovendien is er tijdens daE
weekend weer een super loÈerij op IJENS. HeE is maar dat. u het. weeE en dat. u deze datum
alvast vrij kan houden.

Doen hoor en het spreekt voor zich dat. we a.B. zondag heel veel LENSers in Gouda
hopen t.e zien aIs LENS tegeE OUttDPta speelt.. De velden zijn a1s volgE Ee vinden: voLg
de groEe weg van Den Haag naar UE.rech!. Neem de afslag Gouda en volg de richting Gouda
langs een Shell-sEaEion. Bij eersÈe stoplichten tinksaf en de hele lange slinger-
weg afrijden toE dat. je bij de zoveelsEe stoplichten de velden rechts voor je zieE
liggen. Geen probleem.

DONDERT'AG 9 NOVEMBER IIIIIINPROEFAVOND ,

Voor de lieftebbers wordt op 9 november een wijnproefavond georga-

niseerd. Onder deskundlgp uitleg kunt u dlverse wiinen proeven en van .í;

lekkere haples genleten. Kortom een avond vol gezelligteidl
Kosten f 17,50 en men kan zich tot ó november opgeven bii lnge v.d. '

Berg en Hans Kooyenga. De avond vlndt alleen doorgang bii voldoende
belanggtelllng.

- 2 - 'de urusnevue'



adrepak
voor kopiegemak

uté 
so,

fu"r
Fohkoprc§eÍHce

formoot A5 tot A2
snelle uerw erking stij d,

' aersaten'u?u*'n'ïjlilrrj""*t

Kerketuinenweg 6

- Tel. lO7Ol359O7í 6
2544 CW Den flaag
Fax lOTO)3295í 68

adveítentig BAR NIEUWS
kontaktpersoon:

A. KroI, Eel. (070) 364 L7 25

BARBOOSTER
zaterdag 4 november

openen 'Joop de Roode

09.00 uur Jenny de Groot en fnge

Rina, Henk en ilan

VEEIJ BIJSPRINGMS GSURÀÀGD ! ! I

stuiDen Jan lamers

BARROOSTEB
zondag 5 november

openen

11.00 uur

's-middags

shiiten . .,

,Joop den Tinus

. Eric

Rina en rnge(?)

?'r'r2111'r212
il

f, innengeulogen herichten
WEDSTRIJDKRANT >rr» een nieuw onderdeel van iDe Bl.auwe suppoÍEer", de wedstrijd-
kranE. van oliveo, is een korEe int.roductie van de EegensEander van dle c1ub. 

.

rn de uÍEgave van I oktober 1995 was diÈ LENS en was het. mevrouw van der goét (b"t".
bekend als Eante NEL) die de eer Èe beuxE viel om rJENS nader te omschrijven, Een leuk
iniÈiatief vlnden wij. Het intervlew hangt op heE medede I ingenbord voor diegene die op
hun gemak dlE suukje willen lezen.

r-_------
I
I

EEN SCHOON COMPLEX en KLUBGEBOIIW
BEGINT BIJ U/]AILIE ZELF

DEPONEERAFVAL IN DE DAARVOOR
BESTEMDE BAI«EN EN NIET OP DE GROND

'I
----------J
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Afgelopen zondag naEuurlijk ereer een voor-
wedsErijd van onze jeugd. Deze keer was dit-het team van LENS C1 en zij traden aan voor
een sportieve partij Eegen WesElandia C1.

DE SPELER VANDE WEEK

tergrond info hebben wij nieE. voor u
t.eam, behalve daE zij het meer dan

nd doen in de compeÈitie. Echter iets
en wij over hun leider.

a E_a_=E
{=E=E

advertsntis

Veef
over
uit.st.
meer

ach
dir
eke
wet

In het. kader van de verkiezing van ale IOOO-
poot van dit seizoen doet Fred Grens een
serieuze poging om diE te worden. HeE komE
n.1. weleens voor dat. hij (verenigd in één
persoon) trainer, verzorger, grensrechter,
coach en leider is.
Ook deze dag liep hij weer te coachen daE het
een lieve lust was.

Na afloop snel op de foEo met onze se1ekcie
en MONIR ESSIÀD was de gelukkige en hij
werd de speler van de week. MOUNIR is de
verdedigend sEerke speler van dit team en is
een echEe bij Eer.

Als zijn favoriete speler koos hij
BRIÀN IJINGER en mets hem lieE hij zich vereeu-
wigen voor heE nageslachE.

Zoa1s elke keer sEelde E À P O de foto's weer
snel Eer beschikking, die de speler van de,week als aandenken onEvangE en danken wij
natuurlijk de selektie, tsrainer, vetzol.ger en begeleidÍng voor hun sponEane medewer-
king'....,'.

E veneÍnenten Kommissie

,r]\l

?
Hoe komE heE dat. Chris opeens omget.urnd is van klaverjasser naar.
jokeraar (is hij grensoverschrijdend bezig ?) - heefE Rina inderdaad
kunst gebaard door Ee oefenen - beginnen de 'Ívan Fessedrpiestr een .^

kennel en gaan zij er vreer met een poedel vandoor - bijft ilan gIimla-
chen en Jos sEoicijns eronder .. .. . ?????

Op aI deze wragen krijgE u antwoord als u morgen, 1/RIaIDÀG 3 NOVEI{BER,
aanwezig bent in ons clubgebouw.voor de derde KLÀVERiIÀS - €n aIOKER
avond. Zeker is gezelligheid troef, de prijzenEafel weer rijkelijk
gevuld en de aanvang 20.00 uur. KOMEN DUS lt!l

Jubileum KommissieE

À À

Y Y

l}

DONDERDAG 9 NOVEMBER WIJNPROEFAVOND

Voor de lieftebbers wordt op 9 november een wiinproefavond georga-

niseerd. Onder deskundige uiUeg kunt u diverse wiinen proeven en van

lekkere hapies genieten. Konom een avond vol gezelligheidl '

,Kosten f 17,50 enmenkanzichtotónovemberopgevenblf Ingev.d.BeryenHansKooyenga.
De avond vindt alleen doorgang bii voldoende belangstelling.

-4-'adtwsnzvue'
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Vo r tslefoonnumm : zie de coloÍon oao.'l

KONTRIBUTIENIEUWS

Noq sEeeals heefE een Ee grooE aantal leden geen konEribuEie beEaald over diE seizoen'
i.iií "èiróórà"-ài 

rè 
- r.à".r"om de medealeling vàn het bestuur te tezen voor in deze

LENSrevue .

a

I,ENS 1
LENS 3
LENS 2

IIITSLAG(EN)
- I,YRÀ 1 .
- MFC2;.
- NOORDZEE 2

2
1
2

L 2
6
4

WEDSTRIJDPROGEAMMA

vrtj. 03 .11 21.15 BLÍNC 1
22.15 VoV 3

$oe. 08.11 19 .00 ]JENS 3
19.45 LENS 2
20 . 30 r,ENS 1

raan. 13.11 LENS 1

vrtJ. 17.11 .rÀI SWÀDE

IJENS I
IJENS 3

. CROÈÍVIIET 2
- CONCORDIÀ 2
- BÀRON 1

ITIEDSTRI,TD IS ITITGESÍELD
97L/R3A Oranjeplein B-scheids.

zvvL L

IENS 3

97 r /R3A
9s1lR1A
9L2 /38

Oranj eplein
Oranj eplein
Oranj epleÍn

B-scheids.
,J. de Haas
P. winkelman

l.'
O.R. Day

*n

BBKER Overbosch

972/R3B Oranj éplein

L\GG|NG VAN DE SPORTHALLEN en de OPSTELLINGEN ziin bekend

senloÍen ERD
a

UITSLAG:
, .]ÀI HUNÀI\ÍAN 1

WEDSTRIJDPROGRAMMA

IJENS 1 10 - 0

zat. 04.1L

za!. 11, L1

KÀMRÀÀN 1

Í,ENS 1

14.30 IJENS 1

14.30 ÀRCH/ORNÀS 1

L025/006.1. v. d. EIst.

, .. ' LO29 / 006 .r. H . ,_van oort

1

AFSCHRIJVEN : Fred L,ancel Eel': (010) s213980

'de LEtttSREWE - 5 -
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@, Se roren zo DAGa

UITSLAGEN
zor.dag 29 oktober 1995

.dvrfte h

LENS 1
VREDENBT'RCH 2 -
I,ENS 3
WÀSSENÀÀR 5 -
IJENS 5
osc 4,
Gr. WIT'58 5 ,-
TEDO 5
vEro 17

sJc 1
LENS 2
Ítrw 2
I,ENS 4
WIK 4
Í,ENS 6
Í,ENS 7
I.JENS 8
IENS 9

0
0
't
2
2

6
1
3

0
1
0

4
I
3
6
1

WEDSTRIJDPROGRAMMA
veld

YonderYelde
'tYxmie

èo*r*
VERHUZIRS

Zinkwert 27
2544 EC Den Haag
Tel.: 0743663134
Fax:070-3675393

Zoetermeer
Tel.:079-610233

deÍum id thuis - ,rít

05 .11 14 . 00
10.30' 12,00
11.00
11. q0

11.00' 
13. OO

- LENS 1
- VELO 2
- ],ENS 3
- QUrCK 7
- I.ENS 5
- VR IiT
- vDs 3
- ORÀNJE 9LÀUW 3
- VB IiI

..It

- HW4dond.\ 09.11 20.00 IJENS 4

zoniil.

zond. OI,YMPIÀ T
IrENS 2
DSO 4
I,EN,S 4
IIMC 2
I,ENS 5
I,ENS 7
LBNS 8
I,ENS 9

3063/543
3ris/ 652
3Lo2/s6L

4442/62
44L8 / 62

LoL2/52r w. H. rhoopg
!102/62! À. Boei

WIÍ,HEI,MUS 1
LENS 2
IJENS 3
DSO 8
ZOETERMEER 3
I,ENS 5
I,ENS 7
IENS 8
I,ENS 9

. Bouma

,r. vink
E. wiemeg
P.,f . Valk
n,n.
n.n. , .
n,n.
n.n.
n.n.
n.n.

!.P
n.n
n.n

7 n.n
2 n.n

1

2

4

1

3
2

2
3

.00 LENS 1

.30 eurcK 2 '

.OO WIPPO],DER 2

.00 IJENS 4

. 00 IJENS 5

.OO ZOETERMEER 4

.OO ZOETERMEER 8

.00 REMO 6

.OO CROMVLIET 5

OPSTELLING,EN
LEN
i,EN

AFSCHRIJVEN LENs 4

14
10
11

-11
11
r.0
L2
10
L2

r07o /52a
ro99 / 6zt
3059 /543
3]-06 /s62
370L/s67
3!4r/ s69
444r/627
4420 /622
4489 / 548

L2 .LL

S 1 r/m 3
s4E/m9

worden door de trainers bekend gemaakt
a1s bekend

A
!1I

iI
G
z
H

s5
s5
s7
s8
s9

. de Groot
Heijnen
Wasserman
DuivesEelm
Gungór
SeIier

teL
EEI
teL
EeI
Èe1
teL

( 070 15 50
10 88
20 56
79 43
03 33
65 67
522

325
346
351
511-
390

IJEN
I,EN
IJEN
IJEN
LEN

(070
(079
( 010
(070
(070 345'

362 0

kontaktBer6oón Senloren Eondag : IílIí Eouwashover - Tè1.3 (0701 39L 24 74
konÈaktpèrsooD leed6trljddag I Bert vierllng - Tè1. t (070) 391 37 {9

LIGGING VAN DE iENNEINEN,:
OLYMPIA
DSO
HMC

. Bodegraafaeweg, Gouda,
: Burg.v.TuylsportPark, Zoetermeer,
: terrein GDS, Eraemusweg,

(0182) s1
(079) 331
(070) 321 32

18
91
13

-6: ,de LENSREVUE,
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A.,O G G E T TI I G E N S C H R IJ V E N

*"..Na de gebruikelijke ÈactsiBche bespreking en warming-
riàa.È"Íjà p...i"É op tijd. Na 40 min. eàoorde de ÈèEenPartij uit-een
pè"iiii"r_ö. Dit zeèr cégen de verhouding in;.de druk was namelijk 39 nin. lang op

àe--tàgànparUij gewee.E. èetukkig kwam na 44 min. de ÈegenÈreffeI, een schl,Eqerende
(1-1): DiÈ waà Éeven" dÉ rustsacand.' vEIro kwam er niets meer aan Èe Paa en na 23 min' ecoorde chris 1-2' zc€ rnin'
vincent die 1-3 aantèkende. IIelaaE mi-ste Peter Kulk een Pènalty in de 37e min' ' wa

ui"aeiana 1-3 bleef' Een leuke vredstrijd om naar Èe kijken !!

dè helfÈ van
goal van Ed

lacer wa€ het
ardoor de'

Jrrfí@
DE SUPPORTERSCI,TIB Í INE tr

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
HooÍdleider A/B/C leugd: Paul van de

VAN HET JEUGDFRONT

n Steen, Chopinstraat 103, 2551 Sv Dsn Haag, tel. 397,01 .5

HooÍdleider Ruud Vereecken

Hooídlcider

E-jeugd:

F-j6ugd:
telefoon 391 .04.89
Harry tsr Linden
tslsfoon 361 .61 .43

HooÍdleider D-jeugd:

zo snel mogelilk, doch uiterliik de avond voor de w€dstÍrjd, tussen 1 Loo en 19,00 uur, bij de desbetref-

fende hooÍàleideí. ln uiterste nood nog op ds dag van de wedstriid op LENS, teleÍoon 366.13.14

[zaterdagS vanaf 8.oo uur en doordeweeks + 30 minuten, en niet eerder, vOor verzamelt'tid) ,-'

AÍbellen traininqen: r 45 minuten voor aanvang van de tÍaining, alleen op LENS, telsfoon 366.13:1'41

.Vraqen/oroblemen : bel in eerste instantio de hoofdleider opl

Edwin Kuik
telefoon 367.73.00

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D'E en F JEUGD

leqenstandet sam.k Lelftal ddtum

À1

B1
B2
c1
c2
c3
c4

04 nov
06 nov

14.30
19. 00
14.30
09.30
14 .00
10.00
12.00
14.30
19.00
11.00
17 .30
09.30
09.30
11.00
14.30
09.30
09.30
11,15
11.15
13.00
10.00
09.00
11.15
08 .45
10.00

uit
Ehuis
uiE
uiEtir
uit

thuis
Ehuis

uiE.
Ehuis
uit.

Èhuis
Èhuis
uit

thuis
thuiB
Ehuis
rhuis
thuis
Ehuis

uiE.
uit.
uiE
uiÈ
uit

L2.30
18.00
13.00
08.30
12.30
08.30
11.30
14.00
18 .00
10.00
16.30
08 .30
09.00
r0 .00
14.00
09.00
09.00

(auto)r

(auco)

(auto)
(auEo)

(auto)

(auÈo)

04
04
04
04
04
04
06
04
06
04
04
04
04
04
o4
04
04
04
04
o4
0d
04
04

nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nOv
nov
nov
nov
nov
nov -
nov
nov .

nov
nov
nov
now
nov
nov
nov
nov

HBS À1
Feijenoord 81
LaakkwarEier E}l
Groen wiE' 58 81
DHC C1
BSC', 68 Cl
RÀS C1
ctuick sEeps c2
HTSV Cl
vitesse DelfE D1
Quick Steps Dl
LaakkwarEier D2
vredenburch D3
Duindorp sv D1
\ruC D3 (vr)
DI'NO 81
Quick St.eps E2
LaakkwarEier E3
Kijkduin E1
Kijkduin E2
v(,C F1 ".
HBS F3
Concordia F2
Qu j.ck Fg
Loosduinen F6

Daal en Bergselaa
Y2...

iI. v.. BeerssÈraat
Melis SEokelaan

Bras s ers kade /De1f E

. Benthuizen .

v 3". .
. . Erasmusweg ,

v1, .
. Nijkerklaan

v1.
v3.

. Mezenplein

. 'E Kleine Í,oo
Daal en Bergselaan
Brasserskade,/Del,ft

Sav. IJohmanlaan .
Madestèyn

(auto)

10.30 r+
10 .45
72 .30
09.00 (auto)
08.15 (auro)
L0.30 (auto)
08 .00 (auto)
09.00 (auEo)

D1

D2
D3
D4
D5
E1
E2
E3
E4
E5
F1
F2
F3
F4
F5

v2
v2
v2
v2
v2
v2

.de LENSEEVUE, 7



i a.s. zaEerdag, 4 noveÍnber, lJaan we om L2.30 uur met de spelers van À1 om de tafel
ziEEen. HeÈ spreekE voor zich dat. wij alle spelers, ook de geschorste,'op t.ljd op LENS
verwachten.

tta zaterdag, 4 november, gaan we om 10.30 uur meÈ
om de Èafel zitEen om e.e.a. Ee bespreken. Het
aanwezlg zi jn.

de
is

ouders van
belangrijk

spelers van
t. alle ouders

IJZONDERHEDEN,

Í,ENS
rbel-h

de
da

s.
E3
íJ

- aanwezig jeugdkommissie op zaEerdag 4 november

E. Eulk, J. Mu.Ds ër J. Taal

- kontribut.ie aI beEaald ? zie kopy voor in deze LENSrevue.

- breng zaEerdag a.s. alles terug Ían- de GROTE CLIB ÀKTIE !

- uragen ? BeI dan even naar de hoofdleÍder.

- opsEellingen als vorige week met. uiEzondering van:

0
0
0
q

0
0
0
0.
0,
0
0

TENS
IJENS

],ENS F2
I,ENS F3

zonder
zonder
zonder
zonder
zonder
zonder
meE
zonder
meE
zonder
met
met

B.v. d.voortÀ1
B2

M,Choukoud,L.van 'E Kloost.er en
f .el Haddioui
A.Drissi en M. ElouaïEi
D.Hoos 'i
I .,Jahangir
D. de ilong
D. Lopes de BriÈo
D. Lopes de Brito (zie E3). , i.
M. Gelderman
À.Thohamachsun (zie F2)
N.veraar en D. Wi I1e
À,Thohamachsun -
S .w. d. Kruk

Í,ENS C3
" r,pNs ca

],ENS D3
I,ENS D4
IJENS E3
I,ENS E4
IJENS E5
I,ENS F1

t\
I
i 0

0

]JENS F4 S.ÀkbuIut., v. Dagli, D. Heeneman, rT. ilemil, R. de Munnik, -
O.Oredein, E.v.d.Spek, Y.Yanik en I.Yonyul .

v.Badri,N.Bakker,M.Bruystens,S,Chong, -
R. Kanglie, U. Kuzu, K. Poeran, M. Straub en S.Vereecken

EEPERSTRAINING >>>>> vorige week st.ond er al in de LENS-revue daE de keepers-
Erainlng waE 1s aangepasE. Het riep Í.rac vraagtekens op bij enkele keepers.
vandaar nogmaals dit bericht. De training is voortaan als volgEr

- maandag 18.00 Eot 19.'00 uur de keepers van de D-E- en F-Eeams- 19.00 ÈoE 20.00 uur de keepers van de À-B- en C-teams
- wodnsdag 17.30 EoE 18.45 uur de keepers van À1,81,C1,D1 en E1

ROTE CLUB AKTIE >>>>, hoeh,el nog niet altes Èerug is (loten enlof geld) vinden
wij heE toch vrel nodig om een eergte Eussenstand Èe wermelden. DiL hebben we
immers beloofd en hec geefE de spelers de kans om nog waE extra lot.en Ee verkopen

en daardoor een plaatsje Ee stijgen.
De nummers een
í 75, -, Í so,-

er krijgen immers een geldprj.j s Eer waardè van resp. Í 1,50,-,
5,-. Dat is nieE mis.

],ENS F5

De stand ÈöE nu toe is:
L) Michael v;d.voorE met.
2) Dennis v.d.SEeen met
3) Marlon LeEsch met
4) Mart.in visser meE
5) SEefan v.d.Kruk met
6) Ewaldo Lopes de BriEo met

t/m vl
ofÍ2

151
L46

34
28
26
2L

loEen
IoEen
loEen
loEen
lot.en
loEen

verkopen kan nog E/ÍÍt/ 15 noveflber. De crekking is immers p
verkopen of heb je nog lotèn en/of geld thuis liggen meld
Jack v.d. Heijden of Paul v.d. Steen op LENS,

as
je

op 16 noveÍÈer
dan snel bij

-8- ue rcwsnevue'
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a a AAGSE JEUGD-FETJENOORD EN F.C.DEN HAAG >>>>> de afselopen week kregen een

Fl ,".rt"I gpelere van LENS weér een eervolle uiEnodtging. r,ourlnho Bukman en
f f Ë;;;à ËËËí!r'"-l-" r,BNs c1 Epelen Ewee wedgtri jdén àet de HaagÉe jeugd onder 13 oP

de IJze!í,rerf (HVB) :
ii à ,,óv"mler tegen sparca om 19.00 uur
ii zl ,,ot ".b.t uelen vès orn 19.00 uur
Daarnaaet worden ze aoor f"ijàrr"orà uitgenodigd om daar een trainingeeÈage en waÈ oefen$red-

Eirijaen af Ee komen werken.
I{illiarn Mulder is aoorg.àrorg.n Eot de laatBte 32 speler-voor- de Haagse jeugd onder.12. via
Ë;;f;f;g;;-;;- "." 

'""a.íri"à.-wea.trij a .op 13 decembàr zal William noegen proberen bij de

laars'e 16 te konen. p""r"ià"Ë-.iÀ Éij aoàr F.C.Den Haag uiugenodigd om daàr de voe'balschool
ilï.r""[à" 

-àp' aé woeneaagmiàa"! ."c-16 doel Ee bekijÉen of hij de over'ÈaP naar F.c.Den
Haag kan maken. :
J""Ë."" heel veel voetbal,pleziei blj deze toch wel epannende ontmoeEingen. ZeE je be.Ee

, (r,rÍs)beentje voor. veel succes.

IJEII9
heefÈ
HarEs
ITENÍI
gaf e
à11c

s PONSORNIEUWS ,,;r; rrBlls À1 heef t een nieuwa ehireeponeor. :

INCÀggOBURO VàN DER VEI,I'E
namene LENS À1 bedankb. Een nieuÍ,,,e EÈart ? :

D2 heeft een Epon6or voor trainingspakken . vrlthrldcl sIuoNIg-ii:"-Ààt-"""-Ëi-.,ràr, ,"rig eeizoeí àangevuld en nu zijn er voldoende voor LENS D2.

tikke bedankt.
si'-[.iiài àoi .ri"uwe ÈrainingEpakken : NURÀ. GGE rgrerJ.ach loorboibJ.l f,
ria..-íËlrs ei trainingepakkeí èn nu ook aan jutlie. DaE ie heel nooi'
rpoEaor! sordca bedankt DTEaDE dG tcla. ra da J cugdlco@.l !! ic vq! LB{g'

KIMERBINGo op LENS ,rJ2 op woenadagmiddag 15 novembèr vrordÈ er nLet gebraind op IJENs.Eol -
ïelóg ".,i. 

p. reàen ir aac-àr à! dezÉ middíg een grandioze bingo_op L,ENS wordg georganieeerd
;;;; ";;; D-E- en F-jeugd. we gàan om 13.30 uur van Btart en apelei zeB ronde. tot ongeveer
ià.öo-".i.-pà rà"rljó. Éo.c"., Ët. o,s0 per etuk en de prtjzen tijn afgest.emd op de jongere
ièrrdd. Natuurliik ziin ook broertjeB, z-usjea,vadere,moèdeia,opa's-,oma'e en oudere ieugdsPe-
íàiË-àtii-"r.. -"l"r-gótr""r nóéven i níet elijÉelen hoor ) van harte werkom. Neen gerd en een

;;, .;; naar one klubgebouw. Meer nLeuws volgb'

Vr,rr IJNPROEVEN OP LENS >>>>> op donderdagavond g november een wi jnproef avond op LENS '
UIU 

""rra 
een qeleqenheid voor de ouder6 vdn onze jeugdleden om LENS eens beter tse leren

fI Ë;;;.;;-'l.rli""ii tïr wordc er ook voor een lekkér Éapje gezorgd en draait er gezellige
.rzí.f. wil t fi.tltrU.r ien ook zin on Èe komen; meld je dàn a'e' zàEerdag t3l Pii ll9!lY:f:-
Bero. Er zíin we1 kosten aan varbonden. De '1r 17,sO per Per6oon gaarne direk! bij aanmèIding
il;;i.;. í;à; ..;, nieuwg zie erdera in deze LENsrevue

uit-en uerslagen

LENS À1 '-
Í,ENS 81
I,ENS 92
IJENS C1
IJENS C2
LENS 93
IJENS C4
HBS Dl
Z'meer D1
Q. stepe D3
Í,oosd. D3

QuÍck E1
DIINO E2
ÍÀc,90 E1
RijEwiJk E2
HBS E7
Í,ENS F1
IJENS F2
rrENS F3 :.
I,ENS F4

UITSLAGEN
28 oktob€r '

Vite6sé De1ft Àa
ViEesse Delf,ts B1
vredenburch 82
RVC C1
TÀC',9o Cl . '
Duindorp sv c3'
vredenburch M1
LB.IS D1 .
I,ENS
Í,ENS
Í,ENS
IJENS
LENS
I,ENS

1-4
1-4
0-4
3-2
2-0
3-3
4-2
1-1
6-1
0-3
2-4
o-2
4-3
2-2
6-O
0-16
2-!
2-t
5-0
7 -3'
4-1

BÈrafgchogebied schooE en mounier ? de bal ver-
plaatotse, 6coorde Àbdoel 1-0. De tsegenpartij
had goedé kaDsen, maar door aÈEent ïeageren van
de achEerhoede (die goed EPeeIdè) bleef heE 1-
0, Na de Èhee zakÈe Í,ENS weg en moeeten al.te
héne aan dek 6pèIen om de T. van èen doelPunts
af te hoiiden - neÈ voor ÍJENS de kans op de -

countser. Die kwam ook via Khalyd, hij gpeelde
Dennlg aan (neÈ geen br.iibenspel ?) en ciktse
schitÈerend langÀ de kèeper (2-o) ' Proficiat
jongeng t t

p.s. : Patrick van Eeesem : het ging beter hè !
Í,EO

EBNS c 4 - VREDEIiIBITRCH tttL (4-2t
DaC neisjea ook hun manneÈje kunnen Etaan bLeek
uit deze wedEtrijd; met acug verdeàigend spel'
- en a16 het rnoest net een flinkè doeie fysieke
krachÈ, lieÈen zij Í,EN6 komen om vervofgens met
ecn snelle countèï uit te brèken, iaardoor de
J,EN6 -verdediging zeèr Eeconcentreèrd moeBc
blijven. Na i een kwartier kwam LENs-oP een-
veréiende voorgprong door een prachÈige Eoal
van Dogan. Door lrats knullig balverlleg van one
konden dè gir1B uitbreken en dat dat gevaarlijk
wa6, bewoes de ochittelendc redding die .Iohrr
daarvoor moeet wèrrichten. Nu wa6 hoc vJel raak
1-1 (een prachEig schot in de kruising) ' Toeh
wists IJENS even voor rusÈ weer op voorsprong te
kornen (2-1) door Dogan. Na de rust liet IrENs
zich iete meer zakkèn on zo de tegensEander uiE
hun verdediging te tokkèn, wac aardig lukte.

D2
D3
D4
D5

F1

LENS E3 . .

IJENS E4 .
I,ENS E5
vredenburcli
Quick F2 .:

DHC F3
RVC F3'

ÉEN3 C2 - rÀc'90 c1 (2-0)
LENS c2 Ceqen Tac'90, waar Í{iLlem Blom trainer
ie was heeÍ spannènd. slij waren vrel sterker,
vooral het mÍàdeveld rnet Àboef,; kansen !'aren er
ook. Iric een anwal wan Rewan, die de bal in heÈ

AeLENSREVUE'9-



Roy, die girrg stÍooien met de diepe paBs' 1' " ' till"Na een 1-o achÈerscand v'erden onze mannen

ÈiÉàe".à.-i""fan6 op kans roor àe'rpirr.rr, I wakker. Dodr een mooie opbouÍr van achterui!
;;;;À;;; oàk d" g-r-*."a g"À.à"ia. '(hadden er verd hèt al snel 1-1 door een doelpurE van één

...i .o"t"r, zijn). Door ev"n nice op.Èe IeEEen' van mijn epitoen. K1a66è jongen. IJ. ti6ts nog

in-àe verdeaigíng kwarn v. àl a-2. vijf min. even vóor Èe komen met 2-1' maar toen wa6 hel
i"".- uijà-*".Ë-iix"ii" aiop'"ing.epàÉ1a_ door afgel-open net de tegnot.ander. Een goed r,ooadui-
n"Vl ,"i"a""i hij met een 'echitÉerèndè lob dè nen, cen zeer goede 6cheidsrechtser en een zeer
;iíà.4;;à op 4-2-bracht. piUIM voor hcÈ hele hard werkend IJENS. Het resultaat wae er dan ook

naati 2-2 werd heE door weer een mooie opbouw ';;"il' i:ii ii: *',::"ï::r'i::i:"'ilï:ïuil f,:lui..
HBg D1 - IJENB Dt. (1-1) wist Ee radneD (z-a); hij vertelde mij : deize

i"i" à"g"" voor de .tsarts van novèmber 1995 i6 - is voor mijn lieke broer -(klaeEe Ferdi) . Toen

fr"t noq-gtilletiee aan heci nazomeren. aehaag- we nog een stsrafschop meekregen wa6 het gebeurd
ïiir"ii ;;;-;;;;-";;eij" maart heÈ.publieÉ rnet r,. (+-z na een onhoudbare dcraf,gchop -
zióh op woor een eveneens warme etrijà bij het klasse jongen). Helaa6 moes-ten we tselee topFers
HSÀl .Ët àíj" ]óZ jaar traditie. HBs-doets-hét miseen vandaag Danny J' + Maurice l(. van harte
li".à t ae ËompeeiÉie, in à wedatrijdgn slechtg beÈelEchap en ik hoop jul-tie -weer zeer snel bij
Ë-ià"1'rit""tià"Ë: -oàÈ ít"a víel soed zit met die de groeP Èe hebben' Eerdi bedankt' voor he! '
;";à:à'i;i;;-;ii j rÉ-Àp".aig irË r,mrs ziëh keer invàIle; voor je broer. 4..8. -zaterdas tesen
àp-Èà.i""Ëíf ioópc oi, dezÉ krachtige defensíe. Duindorp hopen we heÈzelfde fanatiek spelen-de
Iir de defeneie vàn r,Uus overheerBetr de zenu!,en IJENS te zien'
in àu ."ree" heLfÈ tseveeI, heEgeen een 1-O I{AIRY
rusteÈand opl-evert. De tsweede helfÈ is èen
i"àài-r."rr.àL. De Déén, deze kecr gecoaqhèd r,ENg D5 - HBÍl Ds (2-0)
ààor n"rro vorkink, komt dan pat ".Ét op sÈoom , Een fijne, àf en toe harde wedstsrijd rneÈ 22

;;;;;;; i"- à.-ïérà"àigi"g i"p"" in eàn zeker * gemotiveerde epelere. vlak voot hets einde van
à".i UJ de aanvaL. HBs-weÉt' aiealuut niet meer à" 1e heift scoorde Ravi6 het eèrsce VèrloeEen-
waar ze het moegcn zoeken. 

-À""""iÀgàrf na aan-. de doelpunts. In de 2e heLf,t was LEt'Is behoorLijk
vileqolf tei6Èerr de verdediging. .Én eerlijk ie op dreei, miste we1 een paar mooie kaasen. VIak
;;;iijk; iÈnÀ r,é.fc daarbij íeràraaid weinig , t99t hèts einde van dè 2e helfÈ bracht Àmman

marrÀi Éi; heÈ afmaken ,"r,-d" k"n..rr. Maar - ' LENS op 2-0. wij kunnen terugkijken <ip en mooie

"i"à"iijÈ"ià hets moment daaf, ert houdt HBs even wedsErijd, van de 2 - o 
. 
overvrinning hadden aIle

iNiet gíaat stsant,, Een doelpunÈ voor LENS ulÈ "- 14 epelerg hun Eteentje bijgcdragen. .JonEenB,
een heuee tracritnmager' (spreÉk uit als ' heÈ gaae goed - houden zo I t

Àirimrniasjl, wie ként he-t woord nog. Robberb RoM RÀTaÀNsrNGH (Leidèr) '

geeft vooi, william pegelÈ, keePer EtopÈ, coe-
Èie dreunc, geEtopt, Robberc poeierc, wegge-
haald en dan-ia ei onze kleinÉ àRobbieà die a1e
4e Déénerts de ba] krijgt en diè kans nevetnooi!
om zèep wll helpen, duÀ heÈ leer de Eouwen in-
jaagÈ.ivolkomen verdiend. Nadat Robbie wonder-
Ëaaitiif zonder blessure8 onder zijn 10-mede-
spelerÉ uiEkont, is de !Íedetrijd wolledig voor
LÈr,rs-, met een volgens beide Partijen tserechtè
deliike eindEtand.
Ét"tó"ier score : Robbie / sÈand : 8-11 (25- I
211
R@B GEER

IENS D3
oD 23 oktober vriendechappelijk tegen llrsv D1:
O--7. Ànderg dan dè uitglag doeÈ vermoeden:
iullie hebben geweldig geepeeld I tlat een in-
;et. En to;h oók nog goed voetbal. waarom Èoch
met qrotse ci'ifere vertiezen ? sinpel, een Paar
gpelÉre wan Étsv epelen 'in de 3de Ietstèr van
n-a "rt"5.g 

(=C)", Bedankt ROY KERSTBN woor
het ínvallen toen we een manneÈje Cekort kwa-

op 28 okÈober Quick Stseps D3 - IJENS D3 : o-3
wàor de comDéÈitsie. Nu een eerlijk potje, IeeE:
geen dispen-satieepelero bij dè tegenparEij '. Een
iterke tègenatander en toch winnen. Dat zcgt
iààrr wer Íet6. omet !íaB aanvoerder en daÈ in-
epireerde hem duEdanig' dat hij maar metseen 2 x
EËoorde. Uits een voorzeu var Ereddy kopte onzè
tsechnicuB Tarik doelPunÈ nr. 3 binnen. Deze
spitBen werden goed Éeeteund door cen sÈerk
m'iddenveld (xemàt, orhan en Rietsish) . Kwam de
teqenBÈander er aI eens door, werd dèze bek!'aam

"iÉ."."o." door de verdedigera. sandèr. Phili-
oà] p..rl en cuu6je- ,Jeffrey i,a., wee! een Inoè-
àige sluitpoet' D3 is een goed elf,Èal, ècht ,
víe].
HeeI belangrijk : ImraaD en Thierry beteredhaP!
c- van Oort Sr.

LOOSDI'INEN D3 - I,ENS D4 <2-4)
Na de 4-2 overwinning op Lyra wae er ook deze
week weer een zeer fanatiek spelend LENS tè

LENS A3 - DEC P3 (7-3) :

gle begonnen vandaag nèÈ èen volledig 11-tal,
irats dus reBultseerde dats vre 4 r,risEelsp1e.lere
hadden. Ik heb geprobeerd iederee zovel lBoge -
Iijk te laben voetsbalLèn' Maar nu dè "aanen-
vattingtr van de wedsbrijd. Na een 6Èerke 6Èart
(er weid zeker in het. begin goed samengeepeèId)
§Èonden trij aI gaur.r meÈ 4-O voot, dits na hele
nrooie doeliuntsei van Deunie en Mark... De verde- I

diging slond als een rhuis, wanÈ bij Mark' Leroy
en Michael kwam er nie-nand aan te pas' HeC
rniddeveld zorgdè voor -een 

PerfecEe aansJ-uicííg
(carLo6, ÀrrinaEh, viehaf, sore6h) voor de aan-
val (Dennie, Mark, Michaèl) ' fn de 2e helfts
verglapÈe de concentraCie een bèeCje, zodae DHC
a1 snèI terugkwam ÈoÈ 5-3.. Maar neb eén paar
aanpaeeingen hebben wij uiÈeindelijk Eoch nog
meE 7-3 gewonnen. Niék heefE ook zijn 1e doel-
punÈ voor LEI.IS gemaakts en ik denk dats er nog
íele zullen volgen. Nicky vrag een beÈrouríbare
keeper in de 1e hèIft elr heefg daarna goed
gevoeÈbald. Michael keepÈe dè 2e hèIft. maar
àoor Elechc verdedigend werk heeft hij 3 on-
houdbare ballen om z'n oretl gehad en een geble-
eeerde knie eraan overgehouden-

Voortaan gaan wij om de 14 dagen oP vrijdag
trainen, auÉ lèt goed op de aankondlgingen in
de LENSlevue.

Í,EO

r,ENS P{ - RVC P3 (4-1'

Voor de 2e maaL haalden de F4 de win6È binneF
meÈ maar liefst 4-1. wèderoh waren het Ikail
weer neÈ 2 f,anÈaetlEche goals met goede voor-
zetcen van iIawaets, Iemil die toch een fanEaBEi-
ache wedetrijd epeelden en de enorme inzeÈ van
AIJLE jongena. Hec gaaE elke week víeer beter.

Doorblijven gaen zo en ue kunnen ÈroEs
op onezelf zijn, en nog bedankts voor de oudere
Iang6 de lijn voor heE toejuichen van de boy6.
s. oTaERSPOOR

t
- 7O - 'de twsaevue'
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w$kwad Yan de vootbilvereniging LENS
L920 L99s

@e jaaryang, nunner : 14

9 november 1995

OUDERS LANGS DE LIJN ..... FIJN ?
(ePelPlezler)

l,eo Beenhakker gekscheerde eens daE
Nederland veerÈien miljoen bondscoa-
ches telEi menlg trainer of leider van
een jeugd Eeam weeE maaÍ al te goed
waE de voormalige keurmeester van
Oranje meE deze opmerking bedoelde.

Met diE werschil daE nieE de gehele
Nederlandse bevolking, maar wel de
rouders langs de f.ijn' over de schou-
ders meekijÈen. En als heE bij meekij-
ken bleef, zou daE geen probleem zijn.

Nee, veel vaders en moeders herkennen
in hun kind een Bergkamp in de doP,
die alleen meE persoonlijk gegeven
EacEische aanwijzingen de weg naar de
Èop sreet Ee vinden : Consolideren,
knijpen, akt.ie maken, de beuk er-
in.....
Of de boodschap overkomt, of de aan-
wijzingen juisÈ zijn en - belangrijker
nog - of een kind op een schreeuwende
vaóér en moeder zit te wachÈen, reali-
seren de ouders zich vaak nieE. De

besEe stuurlui st.aan immers aan wal'

EvenaLs de voetballende jeugd is de
KNVB evenmin blij met zoveel verbale
"ondersteuning". Daarom is er de aktsie
"ouders langs de lijntr. Ondermeer mid-
dels een bróchure hoopÈ de voetbalbond
de ouders EoE inkeer te brengen.

Bij één voeEbalvereniging is de bood--
scÉap zeker overgekomen. In Hoogland
beslót.en 24 moeders van vier verschil-
lende F-teams middels een wekeliJkse
t,raining en een onderling ParEijEje ce
ervaren waÈ het nu werkelijk bet.ekent
om binnen de lijnen de kunsEen ce moe-
t.en verEonen.

: ingegeven door de
moeiLijk èn leuk het

kijken die ouders
over de schouders van

Het commentaar laEen ze over aan de
mensen die er $rerkel'ijk verstand van
hebben. En nu wel of geen nBergkamp-
je"-in-spe, hets spelplezier van hun
kroost sEaaÈ ÍoorEaan vooroP.

uw redakEie

(overgenomen uiE Het Q.S. nieuws)

Het resuIEaaE
wetenschap hoe
voeEbalspel is,
iedere week mee
de lrainer.

I
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nieuws uit de hestuurskamer
^E 5,

zondag f2 aoYemher

LENS familie dng

vanaÍ 11.00 uur wedstijden
vooruuedstijd van onze jeugd

speler van de weel
Íantastische lotedj

14.00 uur: LEltlS - WltHEtiilUS

na aÍloop uan deze wedstÍijd FEEST in het klubgebouw
. i met I-IVE-MUZIEK van :

IALIEN CUBE 1

LENS - WLHELMUS EN LIVE-MUZIEK NA DE WEDSTRIJD

À.S. zondag de derby tuasen LENS en wÍ]helmus op ons kompLex. Bij wilhelmus spelen
Fred Spa en RoberE. Pronk: twee eX-LENSERS. Redenen genoeg om een super gemotiveerd LENS
I binnen de lijnen aan heE werk te kunnen zien. NaEuurlijk is er ook weer een voorwed-
st.rijd en Cees r,uE heeft dit keeF weer een superloÈerij georganiseerd meÈ vele prijzen.
: De loEen kosEen Í 1,00 per scuk en de Erekking is diE keer ook weer direkt na
afloop van de wedsErijd. De erinnende loten komen naEuurlijk ook in de voJ-gende
LENSrevue Ee sEaan.

Na de h,edsErijd is er weer live-muziek in ons klubgebouw. Dit is de vorige keer
goed bevallen. we hebben dezelfde artiest als bÍj IJENS - RvC uit.genodigd. Toen bleef
het heel lang gezeltig en druk in ons klubgebouw. we hopen ook nu weer op heel veel
toeschouwers bij de rr,edsErijd en kom na afloop gerusE het. klubgebouw maar binnen. He!
is echE gezellige muziek waarbij ook best gepraat kan vrorden.

HeE klubgebouw blijfc weer lang open en wij zorgen voor waE hapjes. Àan de
spelers de vraag om een zelfde resultaat neer Ee zetEen als Eegen RvC, De stemming zit
erdanname1ijka].vast,goedln.TotzondagopI,ENs.

ZIEKENHUIS

óonny }reins, speler van LENS 2 en lelder van IENS 81, is vorige week plotseling in het
ziekenhuis opgenomen. Hij had aI wat langer hoge koorts.alF gevolge van een longontst.e-
king, maar vó1gens zijn vader ging het toch iets beter. Toch werd hij worÍge week
alsiog opgenomén in hèc Rode Kruis ziekenhuis. Hij ligt bp kamer 102' sEuur hem gerusE
een kàartje. Donny van harEe beterschap. (voor Don zijn reakt.ie op aIIes, verwijzen lrij
naar de SEKO blz 5 van deze revue).

LENSJUBILEUMJAAR

- 2 - 'de uusnevut'



LENSJUBILEUMJAAR

Oprtiiaagarond15-decefiÈerzalLENSdeaftrapgevenvoorhetjubileumjaarmiddelseen
receDtie voor genoorgo."-;; ;;; opË" n"iJ rooi Ïoual) -Ieden in ons klubgebouw. via
àii"ï"ë-r.àràiei-ruirÉ" ,tí--pióËeièn oudreden op Ee sporen. Meer _níeuws over diverse
akriviEeiren in her kadei'"ài-tóË-1"Éiiór*- "otàt. 

bin-nenkort in de LENsrevue gezet door

de jubileumkommissie.

HET BESTT]UR .: ,

L E D E N A D M I N I S T RA frE (oktob.r lees)

À r'en ala 1id:

ÀdreB wii ziqinq:
ittft E.M: w"-.enhaven erordE Daal .en BergBelaan-50, 2565 ÀG Den Haag'
iii; E:;: iià..Èr"" wordÈ ,J. ÀddamEguraàt 3, 273L vP -'llaofddorP'. tel'
;ó;;;:;: i"ài".g.r eórdE Bussemeeetraat 12, 2s't4 JK Den Haas' EeL'
:;i6 ó.-Ér;"khorÉe wordc BereneÈeinlaan L25' 2542 ilc Den Haag. ' ...
55aó É.c.-pí."iÀ*a wordc vl' HiltenaarplantEoen l2o 22a4 V[l Rijewijk'
àiÉà r.c. Éirr,oy" r'roïdE RijEwijkeeweg 125a, ?51! tG Den Haag

àaii ra.p. pijkhirizen wordts-v. EgmondeÈÏaaÈ 9-8-, 2s81 Io{ Den Haag
;;À, i'.i. iài,tin:. wordt Perziklàan a,.2564 Tw Den Haag' tel'- 323L028
;;;ö i:-;;-r;n'wordt Nieuwe Tuinen r!, 257s sE Honeeleredijk '

t .,i

$*tt=+#*tt+:*'+zo naar NË :

Nieuwe leden:
lrir-.ffir', NS, 23-07-1950, BasalÈ 58, 2179 TN Zoetermeer, Eel' 079-362S559

2270 p. Sinke. sEzÀ, 05-01-19i2, Baealt 58t 27L9 TIÍ zoetermeer' ÈeI. 079-3628559
;;ió ;: óÀ.rgi, sEzö, os-ó2-192i, Kepprer-eeraac -28, 2s62 vP Den Haas

272L W.J. v.d. ceegr, Nó, 
- 
ór- ós - i gs+l ' wi.rk"I"t.d" 92' 2543 GS _Den_Haaq, Eel. 32L2967

2785 D. Jongejan, sszo,'Ll'ít-1g74, wolweversgaarde 649' 2542 BD Deó Haag' Ee1' 3290655

zóià i. s.tí"àina, SEZO, 22-l-0-:-913, BylandEtraat r22' 2562 GE Den llaag-
;óË;;: ;;Ë;;- seao-,-ie -i-te?7, Nu;epèeElaan 361, 2s73 @ Den !aas-'- tel' 34s7113

lààg.l.e . r. iii ehorttt, Ns, 29-ö7-1974,- 
"ohannesburgscraaL 

8' 2572 cN--Den Haag

àóóg i. v"nit, 'p, z+-ol-]-g'ea, zonneoord s6, 2544 KH Dén Haag' cel' 361s519
3so4 J.M. v;d. Heijden, ió,-is-óË-issà, Riàrveen a8, 2544 RT Den Haag' EeI. 3213386 :

35Os v.K. Marrodikromo, il'ri:oó:rià+,'winkelEtede iSr, zses BN Den Éaag, t*el' 3298947'.

3505 E. Yilmaz. D, 18-01:i9;i, 
-n""!"àJ" 68, 2s44 svl Den Haag' Èel" 3670751-

à;ói s: Akdi" c, i, z+-h-7ióö, u"ia"nbroeÈeEraaE 38, 2s12 xÍ Den Haag, ts61. 32e1ess

iióà n.xl«."glie,'r, 3o-07-1eàs, De Rade sa, 2544 JJ Den Haag' Eel'--366321e
3SO9 S.S. OEEenepoor, léià"., ielrr-rg+r,.Weàelrade a4t 2544 b Den llaag, teI. 32L2476

;;ió i.n. nittanàingÀ, Ns, 
-iö-rr-rgar, Ruinzichr ]42, 254s RP Den Haag, Èè1 . 32sr463

3s11 K. poeran, r, so-06'Iíg8a,-la.iiiràg 47, 2s2s Jg 'p.r, Haag, sel. -sa9oe11_--- .1. . ":.

iiii ll.l,. Srraub, F, 01-09-19i0, HeE Zícht L46, 2543 ÀR Den Haag, ue1.. 3667313
";;i; il:;: Éàyscör,e, n, àÉ-oz-tgst, Jan Romei.n'uraaL 14, 25s2 KD Den Haas, te1. 3s79722

3514 S,À, Vereecken, r, oà-ór-rgss, c. v.d, veenlaan 132 ' 2552 Wg Den_Haag, EeI. 3910489

3515 U. Kuzu, F, 20_04_1;ó9; ciameÉergentaan 83, 2541 ÀG Den Haag' tseI. 3663542 i-' ' '

3s16 N. veraar, r, oe-og-iiö?, ÀbrikoiEnetraat' 112, 2546 W Den Haag' t'e]' 3688327

;;ii ë: ,.e. ri:ur, r, zo-oz-t'gaa, EulEhorererraàL 22, 2573 EK Den Haag, Èè1. 36s5962

àiie v. s"ari, F, 29-03-1988, lterÈènrade :-9,.2544 Hc Den Haag

3519 M.R.p. cetderman, a,- à1'-i-ígai, Hengei-o1aan 888, 2544 G.T Den llaag, tel. 3298365

3520 H. Bouidou, sEzo, iö-os-1976, Het zí']ng 26, 2543 ÀM Den Haag' te1' 3571179

iË;í;'. íàvi"", 'sÉZó, ' oa-oe-rgze , v. DijckeEïaat ?.', "?1.Rv 
D:n Haag' bel' 3ae625o

Eel. 3232425
023-5642845

3259195

Èe1. 395049s

3074 B, BIan§
3390 K..1. Lefebre2478 M.E. Levenstone

3133 À. Behar
3429 K. Autar

265L
337 0
3498

M. ElouarEi
Badal
de tlit

'deLENSREVUE''3'

EVEN TERUG OP HET OUDE NEST i

AfgeTopenfiaaÍrdagÍaaktenTinusenderedaktieaandepÍaatmeEdeheeÍR.v.d.Mu77,.een Hol1and,e canadees. Híj was ,even,, ouei el ;ilde nZg toch naal. zijn oude kluppie
i,liti'íljïà.- oé1iàà i"i;L aÀ ae wand in ons Ktubseboív tíepen waË heti lerinsen op'

zo ook -namen aj,s bv ttKouwenhoven - Keetmalltt'-' -" rvu-.-rs-àèzoex i"-óraJ-.oE'Ns- revues kvrarnen wli zi-i:-n:y Ë2s,? 
-?2 

wer in de rev)e
wan 13 decenbeÍ 7s67 GtZ"ià"'r'gríi;;-1Éi ' Zijn "a'*n 

stond vermeld bij de opsteTTiDgen

van de iunioren uan r,wà- íiiZ-Zi- Zà"aàg 77 dé-eenber de sËtiid aan noest*- binden Ëegen

Btauw Zwatt t. ,., "p""í nà- a"{ nti à'.-s. ,ondag níet aanwezlg koa zijn, wanË 
-dan 

zaË

híj alweer in beË vliegtuig-

noot , in dle Èiid speeJ-aLen de junioren.ook oP de zondag ' '' I' ,



atlrepak

formoof A5 tot A2
uerganen, uouu)en, nieten ' 

..'

voor kopiegemak

rc§eruce

q
cbc k"

Fótokop

Kerketuinenweg 6
Tel. ÍO7ol35so716

2544 CW Den Haag
Fax í07o13295í 68

advertentia BAR NIEUWS
. kontaktpersoon r

À. Krol, te]. (070) 364.\'t 25

BARROOSTER
zaEerdag L1 novernber

', t

ffi

'.'s-middags

. sluiÈen '.

Hr , Lent.ing

. Marian en Inge

ireroen en ,facky

Rina, Henk en \Tan..:
..... . ilan

Joop en Tinus

Pèter en EI

openen

's-ochtenda

11.00 uur

Henk

.BARROOSTER
zondag !2 november

openen

11 .00 uur

13 .00 uur
Coby SiliaÈus,......

Eric
cerrie de Jong ,Rein Heidel

t
16 .00 uur

BrI7SPRINGERS GEVNÀÀGD

sluiÈen

lll r .

112 a')

innengevlogen . herichten
BEDAIkT I.. >>>>> gehoord vla via, dat de fotoèo11ag
veel mensen in de smaak vaIE. Ook is heE,veel,LENS
weer een prima, opvallende plek heefE en 24 uur pe

e. van 'd6 aDeler 'va.a dÉ lreek. bij
-ers opgevallen daE de lichtskrant
r dag "rood,'gloeiend draal-E. /;

verantwoordel i j k hiervoor zijn onze I,ENS - EÀNDY-MEN, Ieen en cefard, want zij.
zorgden er voor dat alfes perfecEo aan de muur blijfE hangen .

ook zorgden zij voor een comforEabele '!ziÈl voor de rédakEie in de redakEiekamer
annex LENS-huisdrukkerij. De redakt.ie had direkE al ànenigheid wie, _r,raarop mag ziEEen.
Nu al1een nog een 2e mededel lngenbord en dan zijn ze helemaal tevredèn.

BEDÀNKT II >>>>> bij het horen van de Pc-periketen, waarmee de redaktie
onlangs kampt.e, kregen zij sponEaan hulp van PauL van Egrmond (zijn zoon
speelE in F3) eí leider van LENS zondàg.1 Richard v.d. Hoek, zodat de
redakt.ie voorlopig weer rustig en normaal kan werken. aan de LENS-revue.

ÀIbeïE, Cees en Melis

EEN SCHOON COMPLEX en KLUBGEBOIIIV
BEGIM BIJ U/JI.JLLIE ZELF

DEFONEER AIVAL IN DE DAARVOOR
BF^STEMDE BAKKEN EN NIET OP DE GROND

)
D

-4-'deLENSREV|JE'

a

n



É venementen Kommissie

' , "' woen'i'dag l§ norcnhci

LENS kinderBINGO midtug
voor de D-E en F ieugd

dg aanvang uan deze grandioze bingo is om 13.30 uur

taórtjes kosten slechB Í 0,50 per stut

neem gerust je broertje. zusie'vader- moeder- opa en oma

tante en 00m mee, want 00k zii zijn van harte welkom !!

@

het clubgebouw is vanaf 13.00 uur geopend

deze bingomiddag duuí 10t t 16.00 uur

Klaverjassen/jokeren

Àfgelopen vrijdag werd de derde van de vijf kaarEavonden gespeeld'
ice-begónnen dèze awond meÈ L3 koppela voor het klaverjassen en zes
jokeràars. T.o.v. de worige keer was er een koppel niet op komen

óagen. Maar meE. wat gepas en gemeeE heefE iedereen kunnen spelen'

- | zóàIs elke awond kende ook deze avorid weer uPs en downs ' Na

Ewee Íonden sEonden twee koppels zeer dlcht bijelkaar' Het koppel
Ham - WiÈÈing had meE 3725 punEen een "voorsprongtr van 7 punEen op
heE koppel Hàm - Kluennen. In de laatst.e ronde werd door heÈ lot
bepaatà- dat deze Èwee koppels tegen elkaar moesÈen uiEkomen' Deze

, diie"ce confronEaEie liep desast.reus af voor heE koppel Ham - wÍtti
maar ligfst. 964 punten ver§chi1 op hun broek' De uitslag was dan oo

h
ng. zij kregen
k nieE zo moeil

meE
ijk

Ee voorspellen.
EerïEe plaags Ham _ Kluennen 56?5 punÈen. Tr,reede plaats oemed - de Haas 5011

punten. nerdó plaats Niamat - NiamaÈ 4767 punEen. Poedelprijs L,ammie - Àgnes 3705

;unt.en .-- -- 
Eur, speciale vermelding verdienE nog het koppel daE op de Èvreede _plaat§ qeëindigd

is. OemeCl 
j de Haas. rt< tip bemed Jr a1s de. Eoekomstige kaarEkoning. ÀIs hij maar goed

gecoached- lsordE door zijn partner.

Bij het jokeren mochEen we Ewee nieuwe mensen begroeEen. corrie en caroline Niamat. Dus

beionnen-de jokeraars mec 6 mensen. vanaf heE allereersÈe begin heeft suzan Kouwenhoven

"ài-r."p 
gÀ"tuu.,. Rond heE tiende spetleLje werd zij nog eref even bedreigd door caroline

t:liamael íaar zij sloeg alte EegensÈandsters op charmante wijze van zich af'
EersEe plaaEs Suzan Kouwenhoven 333 punEen. Tweede plaaLs caroline Niamat 456 punten.
Poedelprijs Ina vdr Eerg 739 punEen-

Bij de loEerij was oEto de gelukkigsEe. Hlj nam buiEen de hoofd prijs ook nog een

àà.rt.f tfufrr.ie prijzen mee. eI meÈ a1 kunnen we weer terug zien op.een geslaagde;
avond. wij hopeJu à:,ten op.24 novernber in goed gezondheid vreer terug te zien.

T

lr
À

t
I

Jan Ham en .7os wiEting

'do LENSREVUE -5-



SíB 1.,1".:

Voor telefoonnummers: zie de colofon oo oao, 1

Aan de LENS A-B selektie (kleín in'de breedte, moat grcot qua wiendschap)
Klein in de breedEe, maar groot. gua vriendschap'r .

A1s je in het. ziekenhuis ligc een je hebt de kracht van een vent van 84 en je benE 21,
er zitEen zoveel bacteriën in je rechter 1ong, daE een paard er de hik van krijgE, dan
voel ik mij K.U jT. (KorEweg UiEermaEe 'IeleuÍsteflend) , in ieder geval zwaar beroerd.

Ik had heÈ zondagmiddag emoEioneel even moeilijk, wanÈ ik moeE voorloppig nog een tijat
(2 à 3 vreken). in heE. ziekenhuis blijven. En de vooruÍEzichten dat ik op mijn club met
de gasten van de selektie (À+B).op donderdagawond een goed bierEje kan drinken
(Te;peltje) waren slechL. totdat ik een kaait kreeg diË ik hec elnde vlnd, echd-een
toppeÍ. Daar knap ik Eoch yreer een sEukje van op. En daE dan 1 vJinE ls ook klasse.

.a
LENS familie bedankt. voetbal blijft een fanEasEische sporE.

,DE DÍÀ.II N 84'
DON HEINS )

-H--
Senioren zÀ[L

UITSLAG(EN)
WESTIJANDIA 4
vov 3

d = 5x Hendricus Hoppenbrouwers

WEDSTRIJDPROGRAMMA

datum tiid thuls

3
I,ENS 2
I,ENS 3

n. n. b.
- 8r

uit ktesse zaal scheidsrechteÍ

uaan. 13-11 21.00 LENS 1

vrij . 17 .11 20 .45 ,JÀI SWADE

zwl, 1

I,ENS 3

- ÍJENS 1
- I,ENS 2
- IJENS 3

932 / 38
951/R1À
97 r/R3À

HouErust 1
oranj eplein
HouE.rus! 2

L. Tellekamp
B-scheídsr.
B- scheidsr .

BBKER . Overbosch , O..R. Day

g72/R3A Oranjeplein' r. Mahdauoi

uoer. 22.11 20.
L9.
2r,

00
45
30

KI.IKDUIN 1
vcs 2
SNOEKIE 5

LlGclNG VAN DE SPORTHALLEN en de OPSTELLINGEN ziin bekend

Senioren ZNÉRDAG

UITS'LAG
I,ENS ].

WEDSTRIJDPROGRAMMA

KÀMRÀÀN 1 2

w-nf. scheldrechterdaturn tild thuís - uit

11.11

18 .11

-6-

14.30 ÀRCH/ORNÀS 1

14.30 r,ENS 1

L029/006 iI.H. van Oort.

L0277 /006 M.À. de Kler
zat .

zat .

'de LENSREVUE'

IJENS 1

KSD 1

G

veld



AFSCHRIJVEN Fred Lancel EeI. r (010) 5213980

LIGGING,VAN HET T.ERREIN: '

ÀRCHIPEL/ORNAS : Verl . Waalsdorperlaan .Wassenaar (Groenendaal) ÈeI.: 0?0-3247348

. - - - -Boerenhedrog2- - ': -

, .. uàfrn van zweden en Dick JoI -, . '

beEalen Èhans de zware tol
voor een gokje Lussen hen beiden,

wie of er het best een wedstrijd kon }eialen.

ze gingen er hard tegenaan,
. welke fluit was nu het versEe te versEaan?,' , zweedse .Tohnnie was eigenlijk de beste,

volgens BIvÍf, lraar hij het int.erieur "Eestte".
Jolige óick evenwel schreeuwde het nieE van de daken,

hij wilde er een èchEe wED-eErijd van maken!
Zo zei tenminsEe een zwart.e goafen-boer op de hoek,

maar van die zijn sindsdien hoorbaar de sEembanden zoek....-

Naar verluidE speelde Dickie telkens vals
(maar hij gaaE hiertegen nog in appèI)
bij het, begin van de 9o-minutenwals,
geópeeLd door de boerenbelazerkapel !

DiE l,ràs óe beschuldiglng, die er nieE om 1óóg:
zijn inzet. rras sEeeds tè hoog' ... . ;: i

De Zweed en de .Ío1 mogen naar hun wedscrijden fluiten
en nimmermeer in 't openbaar hun blaasgevoel ulten;

echter heE musiceren kunnen ze nieÈ 1aEen,
j-n ale illegale nachtclub DzS* begeleiden zij af en Eoe heE blaEen'

- voor een publiek van haringboeren meE behoefte aan uíujes
. doei tret. duà 'pict<ie e ootrnny i het op hun ,fanboerenfluitj es '

HeE geruchE gaaE., daE ze nu wedden om heE. hardsE:
íwie van-ons t.eJeeën fluiÈ er heE zwaïEsE?

ÀD GREM
* DzS is De Zwarte SchaPen

íÍ

@, Senio ren 7-OND G

UITSLAGEN
zondag 5 Eov€t[ber 1995 

^

edwftenlit

OI,YMPIÀ
],ENS 2
DSO 4
J.ENS 4
IIMC 2
I,ENS 

,6

LENS 7
IJENS 8
I,ENS 9

- LENS 1 .
- vEro 2 ';

- r,Bxs g

- QUICK 7
- I,ENS 5

VRI.T
- vDs 3
- ORÀNJE BI, .

VRT.Í

2
2
0
T
2

1
0
2
4
4

afgelast
32 2

VonderVelde #*o*r,
VERHUIZERS

Zinkwerf 27
2544 EC Den Haag
Tel.:070-3663134 -

Fax:070-i675393
Zoetemeer

Tel.:079-6102i3

'de LENSREVUE' 7



WEDSTRIJDPROGRAMMA
datum tlld lhuls - uit scheldrechter veld

zond. 12.11 14.00
10.30
11.00
11.00
11.00
10.00
12.00
10. 00
12 .00

L07O /527
L099 / 52r
3Os9 /s43
3t06/562
3101/ s 61
3t47/s69
444r/627
4420 /622
4459/648

IJENS 1
QUICK 2
WTPPOLDER 2
I,ENS 4
LENS 5
ZOETERMEER
ZOETERMEER
REMO 6
CROMVÍJ]ET 6

- I{TIJHELMUS 1
- I.ENS 2
- LENS 3. DSO 8
- ZOETERMEER 3
- I,ENS 6
- IJENS 7
- I,ENS 8
- Í,ENS 9 "

J. Vink ..
E. Wiemes
P.iI. Valk
n.n.
n, n.
n,n.
n,n.
n.n.
n. n.

e1
e1
e1
e1

1

2
3

4
g

dond.

zond.

16.11 20.00 r,ENS 4 1IVV 4 2

1

19.11 14.00
11.00
11.00
10.00
10.00
13.00
r1.00

- LENS 1
- IJENS 2
- POSTDU]VEN 2
- I,ENS 4
- I,ENS 5- svH 2
- GT.W.IMC 7

VR IJ
- TE WERVE 3

r0Lr/52
L097 /62
3}sE /s4
3108/56
3101/5 6
3L4r /56
4'443 /62

WSB 1
DSO 2
ÍJENS 3 -
vcs 5
OI,IVEO 7
ÍJENS 6
t ENS 7
].ENS I
IJENS 9 4490 /648 n.n.

. Goverg

. Geera

. MaEhij ssen

e1

1C
1B
3G
2n
1n
9n
7n

n.
n.
n
n.

11.00

3

2

OPSTELLINGEN
IJENS 1tlm 3 :
LENS 4 C/m 9 :

woÍden door de Èrainers bekend gemaakt
aIs bekend

AFSCHRIJVEN F. Veere!
W. Heij nen
.f. Wasserman
G. Duivesteyn
z. cungör
H. Selier

362 0

kontaktpér8oo[ Serioren zordag s tíl-m Rouw€nhoven - Tel. z (O7Ol 3gL 24 74
kontakÈpgrEoon \íedgtrijddag : Bert VLerlLng - TeI. r (070) 391 37 49

LIGGING VAN DE TERREINEN:

I,ENS
tENS
LENS
IJBNS
IJENS
T,ENS

4

5
6

I
9

EeI. :
tel.:
t.e1 , :
te1 . :'

teI.:
Èel. :

(070)
(070)
(079)
( 010 )
(070)
(070)

96 30
10 g8
20 56
79 43
03 33
66 67
caa

367
346
351
511
390
345

QUICK
WIPPOI,DER
ZOETERMEER
REMO
CROI,ÍVLJ IET

070-3680323
015-26L6867
079-3619218
o70-39641"4L
070-3888352

Sav. Lohmanlaan/SporE laan (Nieuw Hanenburg)
Sport.complex Oude Í,aan, Schoenmakeratraat. - DelfE.
Scheghlaan (wijk 18 Rokkeveen), Zoetermeer
SportcompLex ilulianapark, GunLersEeinureg
Anna Bij ns Iaan/Rederij kersEraaE

OGGETUIGEN SCHRIJVEN

L
t
E
E

oOLYI{PIA - LELIS

De belangstelling viel wat Èegen voor deze wedstrijd. De thuis-
blijvers mist.en daardoor de eersEe uiÈ overÍeinning voor LENS en de
eerste Èhuis nederlaag voor Ol}.mpia. Het. was verdiend. Olympia begon zeer
maE waardoor LENS direkÈr heE iniElaElef naar zich Eoe kon trekken. Na tÍrinE.ig minut.en-scoorde Sascha Glaudemans na een goede doorkopbal van Hans Verhey. Even IaÈer vras het
Maurice* schuurman die de 0 - 2 bÍnnen schooE. HeE uitvallen van Brian lJinger bracht.
onnodig onrusÈ bij LENS v.raardoor Olympia via een aanÈa1 scrimmages gevaarlijk kon
worden. Gelukkig bleef Àrno de Jong weer heel rusEig en loste alles goed op. In de
Èweede helft leek LENS zich hervonden Ee hebben maar een tweeeal rianÈe kansen werden
om zeep geholpen. In plaat.s van uit Ee lopen naar een ruime overwinning zakEe LENS mee
in de misere van Ol)rmpia en kwam zelfs nog in de problemen toen Olympia er 10 minuEen
voor t.ijd I - 2 van maakEe. Gelukkig bleef heÈ daarbij en steeE LENS door deze
overwinning naar de vijfde plaaEs, zondag Wilhelmus Ehuis. Bij winst kruipE IJENS
gesEaag omhoog. van mij mag het.

PAUI, V. D, STEEN

- I - 'da LErusaewte'



Naeenredelijkewe.tstrijdvanonzekanu,hebbenweweereindeltjkeenpuntjebinnen.
ÀIleen jammer daE we de ó;";i";ï;; in dà;laacste minuus hebben Í''eggegeven door een

càm,nuniÉatiesEoring in onze verdediging '
Doelpunt enmak"t" ,àiè" ÀèÀÀea.en-ret op -l I Àugust ' Hans en Pet'er bedankÈ voor heE

meesoelen en ook onze s"pÉóit.rs bedankE tooi het veÍErouwen in ons team'

Ë:E:":';; il ;;;;;; óil=ïó.óo uur hebben we een oerenwedstrijd I'ENS I - FC snackbar'

Àugusr

I,ENS 8 - ORÀI,Ii'E B',ÀUI[ 3 (2 -21

ALGEMEEN KONTA(TPEBSOON en

HooldÍcider A/B/C jcugd: Paul van de

Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

n Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397'01 '5

Ruud VeíeeckenHoofdleid6Í

Hooídleider

E-jcugd:

F-ieugd:
teleÍoon 391.04.89
Harry ter Linden

. telefoon 361 .61 .43
HooÍdleider D-jeugd: Edwin Kuik

teloÍoon 367.73.00

AÍbellen vooÍ de wBdstÍiiden:

- *"hrr"S.lijkJ""h ,i"rlijk de avond voor de wsdstriid, tussen t I'oo en 1 9.@ uur, bij de desbstrof-

íende hoofàleider. ln uiteÍsts nood nog op de dag van do wedstÍiid op LENS, teleÍoon 366.13'14

iirt"ioug. vànaf 8.oo uur en doordewàeks t 30 minuton, en niet eeÍder, voor veÍzameltiidl

Aibellen traininoen: * 45 minuten íoor aanvang van do train

Vraoen/oroblemen : .bel in eerste instantie dè hoofdleider opl

ing, alleen op LENS, telefoon 366.13'14

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

uit/thuis sam.k LENSelftal dalum

'À 1 11 nov 14.30 IIvv A1

Lyra 81 . .' .

Duindorp sv 81

Quick C1
Feij enoord
vredenburch C2

Quick sEeps C3
Cromvl iet. c2

vcs D1
IJyra D1
HS TEXAS. DHB Dl
Í,Iilhelmus dl
Honselersdijk D3
RÀVÀ D2

RÀS El .
scheveningen
RAVA EI . .
Oranj e Blauw
}Tvv E8

}IVV F1
Te vrerve Fl
BMT F2
Laakkwartier
HDV F].

v1
. v1.:
Mezenplein

v1
v 2. .

vredenburchweg
" Nij kerklaan

Rederij kers EraaE

DedemsvaarEweg
de zweth,/de Lier
. ockenburgh

v1 ;-
v3. .

. v3 ..
AlbardasEraat

v2..
Vredenburchweg 

"Hengel.olaan,
.r. v. BeerssEraatv2 .

13.30

ï rr. go
13.15 (auto)

thuis

c1
c2
c3
c4

2
2
2
2

v

v

12.30
14.30

11 nov
11 nov

B1
B2

Dt
D2
D3

;i
D5

EL
n.)
E3
É4
E5

F1
F2
F3
F4
F5

11 nov
13 nov
11 nov
11 nov
11 nov

11 nov
11 nov.
11 nov
12 nov
11 nov
11 nov

L1.00
19.00
10.30
11.15
12.30

r2.30
10.00
11. 00
12 .15
12.00
09.30

11.00
09.30
11.15
1r.15
13.00

thuis
ult

Ehuis
thu is
uiE
uit
uit
uit
uits.
uiE

t.huis
Èhuis
Ehuis

uiE
thuis
Ehuis
thuis
thuig

thuis
uiE
uit'
uit.

Ehuis

10.00
18.00
09 .1s
10.15
11 .30

11.30
08.30
10.00
11 .45
11.30
09.00

L0.00
09.00
10.45
10 .45
1,2 .30

09.00
08 .45
08 .15
08.00
12.30

( auto)
(autso)
(auEo)

(auEo)
(auto)

(auEo)

(auEo)

(auto)

11
l-1
11
11
11

11
Lr
11
11
11

nov
nov
nov
nov
nov

nov
nov
nov
nov F4
nov

09.30
09 .45
09.00
09.00
13.00
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.IJZONDERHEDEN,

. - aanwezig jeugdkommissie op zaÈerdàg'11 november:
H. teÍ LlEd€D, P. v.d. St€6Ír eÍr R. ver6éckg[.

- breng zaterdag alles terug van de GROTE KLUB Al(TrE
- 15 noveÍnber kinderbingo op IJENS I zie kopy.

. - vragen ? Bel dan even naar de hoofdleider.
- opstellingen als vorige ereek mét uitzondering van:
O LENS C3 zonder N. Rampone
O LENS D3 zonder L Jahangir
O tENs D4 zonder D.de ,rong
O LENS E3 met D.Lopes de Brito
O Í,ENS E4 zonder D,],opes de Brito (zie bij E3)

".: ., meE A;Vaku
O LENS E5 meE M.Gelderman
O IJENS F1 zonder À.Thohamachsun (zie F2)

met N.veraar en D. wille
O LENS F2 meE À.Thohamachsun
O .' LENS F3 met S.v.d.Kruk
O LrENS F4: S.Àkbulut., V.Dagli, D.Heeneman, iI.Jemil,

. dein, E.v.d.Spek, Y.Yanik en I.Yon)rul
O IENS F5: v.Badri, N.Bakker, M.BruysÈens, S.Chong,

U.Kuzu, K,Poeran, M.SEraub en S.Vereecken

! Zie kopy.

lF 'ROTE CLUB AKT//E >>>>>> helaas hebben u,ij nog niet alles terug van onze
LJ jeugdleden. A.S. zaÈerdag moeE echter atles terug zijn op LENS. De trekking is

- 
immérs op 15 november. Ààngezien het. korE dag is-veróachien we zoveel mogeÍiik

slechEs geld terug te krijgen. Lukt. dit. nieE geef dan ook je loten maaï terug. Ook a1s
heE voetballen afgekeurd is verwachÈen we alles reEour. NieE vergeten hoor.

Vorige vreek hebben we de eersEe afdracht aan de penningmeesEer gedaaà. Er werd
door ons , 3100,- gestorE op de rekening van LENS. Een mooi resulEaaE. Toch moe! daar
nog / 1900,- bijkomen als alle loEen verkocht zijn.'Volgende week méer nieuws..De
EussenbEand j-n de verkoop is enigezins gewijzigd. MarEin visser steeg een plaaEsje wanE
hij verkocht. nog eens 15 1ot.en. Keuxlg hoor. Na 15 november stopE de verkoop en zullen
wij met. de definltieve elndstand komen. De nummers een E/m vier krljgen een geldprijs
tèr waarde van resp. f r50,-,75,-, 50,- of 25,-. De sEand Eot. nu toe isr ;

1) Michael v,d. vooÍE met 162 lot.en
2) Dennis v.d. St.een .met 145 loten
3) MarEin Visser met 43 loten
4) Marlon l,etsch -, met. 34 loEen
5) SÈefan v.d. Kruk meE 26 Loten
6) Ewaldo Lopes de Brit.o met. 21 loten

R.de Munnik,'O.Ore-

C.Dunn, R. Kanglie,

K INDERBINGO OP LENS >>>>> op woensdagxniddag 15 november word.E er niet. getraind
op LENS tot, 18.00 uur. De reden is daÈ er op deze middag een grandioze bingo op
LENS r{ordE georganiseerd woor onze D-E- en F-jeugd. we gaan om 13.30 uur van

sÈart en spelen zes rondes toE ongeveer 16.00 uur. De kaartjes kosEen Jr 0,50 per sEuk
en de prijzen zijn afgesEemd op de jongere jeugd.

Nacuurtijk zijn ook broertjes, zusjes, vaders, moeders, opa's, oma's en oudere
jeugdspelers die nie! naar- school hoeven (niet spijbelen hoor) van harEe welkom. Neem
geld en een pen mee naar ong klubgebouvr. Is ons klubgebouw nu echE eens een keer Ee
klein ? l{e zijn beníeuwd.

I ENS - WLHELMUS, VOORWEDSTRTJD, SPELER VAN DE WEEK, LOTERU. FEEST
a- Zondag wordt het weer een echte familiedag op LENS. De derby tegen wilhelmus

- sÈaat op heE programma om 14.00 uur. Zullèn hobert Pronk en- preó Spa (Ewee ex-
Í,ENSERS) van de paït.ij zijn bij wilhelmus of niet ? GaaE LENS langzaam omhoog of haken
ze juist af voor een hoge klassering ? Redenen genoeg om zondag naar IJENS Ee komen.
Bovendien speelE D3 een voorwedsÈrijd tegen wilhelmus D1. Ook mag D3 op de foEo met
IENS 1 en de speler van de week leveren. Die mag weer op de'foEo met zijn favorieEe
speler. Ook is er weer een superlot.erij meÈ vele mooie prijzen. De loten kosÈen í 1,-
per sEuk. Àlsof dit a}lemaal nog niet genoeg is, is er na afloop van de wedsErijd live-
muziek in ons klubgebouw. Iedereen is van harEe welkom. Ons klubgebouw blijft waE
langer opeÍi en wlJ zorgen voor een lekker hapje tussendoor. IJENS ig meer dan voeEbal
alleen. LaaE zien daE je het leuk vindt en kom zondag meE zijn allen naar LENS Eoe.

É, E LENSJUBILEUMWNKEL >>>>> a.s. weekend is de LENS - j ubi leumwlnkel weer
Lf geopend. r,ENspennen. mokken, T-shirEs, sweatshirts, bieiglazen etc.eEc. zijn danZ weer Èe koop. Echt leuk om in huis Ee hebbèn. ],oop gerust eens langs hun sEand in
ons klubgebouw.

- l0 - ue uusntvue'



E AIRPLAY BIJ LEll/S trr» op vrijdag 10 november zou de Ir\rB een Ehema-avond,.
F organiseren voor het j eugdkader in het kader van FAIRPIJAY. Helaas gaat deze avond
-=- eregens gebrek aan belangsEelling niet door ?? wie echEer regelmaÈig wedstrijden
bij de jeugd zieE vreet da! exEra aandacht aan FAIRPIÀY geen weggegooide tijd is.- "-

Binnen LENS hebben wij in diíerse overleggen meÈ leiders en trainers ook
stilgestaan bij FÀIRprÀY bi;nen LENS. ook. wij móeEen erkennen dat het bij sornmige teams
nieE goed gaat op diE gebied. Àfgesproken is dat wij'prevenEief zullen gaan opEreden
middels gegprekken met de groep,meÈ afzonderlijke spelers'en waar nodig ook met de
ouders. Slidings meE gest.rekt been, vechten, naschoppen of kommenEaar op de leiding za1
door de begeleiding van IrENS zelf'worden aangepakt.' ook is ons verzoek aan hee publiek om zich van kommenEaar op de leiding, te
onchouden. Ook heÈ publiek zulleir wij nadrukkelijk gaan aanspreken op hun gedrag. ALs
het binnen de voetballerij zo doorgaat a1s de laatsEe Eijd dan weEen lrij zeker daE er
binnen korte tíjd nog weinig mensen ( sche idsrechÈers , kaderleden) over zijn die hun
vrije t.ijd in hót. voètballen zullen aEeken. @E taak Ís heE om diÈ ce voorkomen.
Do6n Ju11I6 Eee ?

u it- en .v e Í s !a g e n

UITSL.AGEN,
4 noveubEr

VERSLAGEN
GRoEN IíIT '58 81 - Í,ENg A2 (15-2)

HBS'ÀI -. .T,ENS À1
LAKWA 81 - IJENS 81 . .
G.R.WIT's8 81 - ]JENS 82
DHC C1 - ,rENS C1
BSC'58 Cl - IJENS C2
I,ENS D1 - ViE. Delft D1
Eaakwa D2 - LENS D2
Texas DHB D - IENS D4
IJENS E1 - DUNO E1
LENS E2 - Quick sÈeps E2
vt,C F1 - ].ENS FI
HBS F3 - -. ],ENS F2
Concordia F2 - ]JENS F3
Q,uick Fg - LENS F4' . . .
Ioosduinen P6 - Í,ENS F5
r = vriendschappelij k

nen, dus wandaag moeet het ook lukke. LENS
begon goed, maar na. 10 nin. een uitval en 1-0
achter . ,. Daarna lukte er niet veel neer en na
en 6-o achEereEand eíndelijk een prima aanval
en scoordè DeDhis Elsilrg éÉn van zijn mooiace
doelpuncen (6-1). PaÈlick Bodaan was inÈu6Éen
gebLeBèerd geraakts ,

Na de thee vol goede moed verder, maar
door balverlleg en onnauwkeurig epelen en_ t èer
een liehÈe blesEure - vrerd hèt uiËeindelijk 10-
1 (PaÈrick van Fessem rèdde, na gebleEeèrd Èe
zijn zeker 5 maal) . zelf congÈatèèr ik daq
inzeÈ èn karakÈer bij aommige spelerB te uehsen
overlaaÈ - hec duurt allemaaI te tang. wil je
echE op niveau blijven voeÈbal}en, zuL je er
nog meer aan mocÈen doen ll À.9, zatèrdag hoop
ik dac heÈ beeer gaaÈ,, door meer inzet en ka-
rakter te bonen !

@
lENe D1 - vltsedse DeIfè Dl (4-0!

Na de zware wedetrijden wan afgelopen weken, in
lrelke reck6 bijvoorbecld sPÀR?À Rotstserdarn niet
bij machte vraB on van D-één ue wiilnen, nq de
bèurÈ aan vicè6. Gemotiieerd én geladen betra-
den de téams het veld. En jawel hoori heb f-
LuLEgLgnaal, had nog nieÈ geklonken of heE feesÈ
barsÈé loB. IIèÈ was tsijd voor anderè koek, de
preÈ blak uiÈ, het was à PÀ.RTY ErlÍE à.

Jairel liewe lezere. Reeds na 12 minutsen
een 6tand van 3-o en enige minuEen later 4-0.
Hets publiek ging er maar eens lekkervoor iitten
Ln hèts eveneens uitsgebroken + zonnecje +. Dit
Lekker ziÈÈèn uerd èchtser'dooi onze boys als
wijze raad ervaren. LENS viéI terug op eigen
helft en kwam er nieÈ meer echt lekker uiÈ.

Natuurll-jk werd de overwiining uitermaÈe
op prijs gesteld, maar er had meer in kuanen
zitsÈen als de béIgvlrri v,raE gterker was geweest.
Toch congÈateer ik ale leek en Èribunedeekundi -
gè dat er groei in heÈ ccan zit- Mec name de
verdediging acteerdè mets al veel meer rust in
het spel, heEgeen in het vervolg van de compe-
liEie van grooE belang zal zijn.
1116lorlè! ecore Roddy, Robbèrt, Stefan,

wi11iam.
stand t9-L4{29-211
ROB VERGEER

3-1
1-4

)-5-2
L-2

10-1
4-0
1-1
4-3

,2- 6
*1-1
0-4
0-2
t-1
8-1

1,2- 0

Een wed9trijd die door een hisverEtand een half
uur Lacèr begon iB door LBNS 82 met 15-2 vèrlo-
rèn. Na een kwartier mets goed spel van IJEI{S
liets onze tegenecander on6 alle hoeken van heL
veLd zíen en won verdiend,

. slcchtss en paar spelèrs haalden hun
normale peil en de rest, was 2 klas8e minder dan
normaal, Ben wedserljd voor LENS on vlug Èe
vergeten en met Jrieuwè rnoed de competiEie voort
tse zetten.

PIET VÀN GTI,S

BCa'6E c1 - LENS C2 (10-1)

Benthuizen, woorbij Zoetèníeer. ÍJaar BTC'68
EpeelE ls $téI verdèrweg, dan cromvlieÈ of GDÀ.
Daar moet je we1 vervoer voor hebben, en die
was er cENoEG (oudere. i prètstsig geregeLd en
bedankts). De fLirke schare aan tsoè-
schouwérs/aupporcera lange de lijn verwachtste
eea prima wedetrijd; er wa6 van Tac'90 getron-

'(to LENSREVUE :1f -



cg TExÀr, DHB - LBNa D{ (4-3)

MBIJIS RTPP

Voorwedstrijd oLI PIà - EENS E1 (2-9)

beà zijn gehaald.
In de kleedkamer aangekomen

bleek Mark weer èelrs wats vergeeèn
te zij n.
DiÈ keer zijn voeÈbalgchoenen. . .

VÀDER van een VERGEETÀCHTÍGE KEEPER

EBs P3 - LENS P2 (0-2)

Na 2 verlor.en wedetrijden, eindelijk weèr eens
win6t. Iiij zagèn een hele spannende partij, het
Bpel golfde op en neer en met een brilstand
gingen we rusten.

De 2e helfts wa6 nog sPannender Can de
Ie. IrENs bleef goed aaDvallen en de verdedigera
eropten bíjna iedere HBs-aanval. Na eèn grandi-
oze- combinaÈie wist. Àrvind te Bcoren. De schei-
d6 tiec veel Ee lang doorspelèn en veruachttè
nieC dab LENS nog èenE ging Bcoreni Ricard!
maaktse èèn beauty. Jongens, jullie hebben èchts
fanÈasEisch geepeeld !

EEN SCHORRE ÍJEIDER

, coNcoRirÀ F2 - ÉENS F3 (1j1)

t ongene wac een wedetrijd. rn een mum van tijd
stonden julLie aL achtsèr. Echter de aanhang
weeE dau jultie dit !re1 meer overkont dus nog
geen réden Èot pariek. Toen het inmiddels 3-0.
víar voor TEXA.S DHB begon ik mij toqh wel zorgèn
Èe maken.

De leider greep in tijdens de !ust. Dat "diÈ ten goede kwam bLeek wel uit de.2 tegen-
clefferE die ju1Iie a1 vlug acoorde. Er waB
weer hoop. TBXÀS Dl{B kon door een uitsvaI toch
weer s,co;en (4-2). Dac jullie de goede mentsali-
EeiE hebben bewijzen jullie iedere !íèek weè!.
Dat de 6tand echter naar 4-3 werd glaa vooral te
daDken aan de '!,tÀzzEl" dÍe TExÀs DHB haa. '-

.ru1lie creéerdeD genoeg kansen, maar er
eÈond Etsèeds een voeE van de tegenstander Eue-
Een, Probeer tsegèn Honaeleradijk vanaf de af-
trap geconcentreeld te voetballen zodaE juIlie 

-weer niec achcer de feiten aan hoÈven lopen.
succBs M

Hets waÉ vandaag wee].
6trijd, waarin wij ve
hadden dan c. Helaae
te merkèn. Tgch a16 w
getsoond (du6 nog feIl

en zeér gpannende wed-
I meer veldovelwicht
B dits nieE in de'uit€lag
j' ieE6 meer inzet haddèn
r op de bal spelen en aIB

e
e
a
I

Na een natige wedstsrijd op zaEeldag, kondèn He
op zondag nog een wedBËrijd spèlen. Het vJerd
een voorriredEtrijd vèèr hets eersee in Gouda.
Toch wel spannend alIemaaI, Het Ièek we1 of èr
vandaag een ander Eeam op het vel,d 6tsond.' Wat
cetr verBchil zeg. .ruIlíe lieten de supporÈeLs
mooie combinaties, harde schoten en schitÈelen-
de doelpuntsen zien. Het vraa eèn ]euke wedstsrijd
om naar tè kijken en als jul1ie dits Epel probe-
ren vol Èe houden (misachien nog feller) zal
het iedere keer een beotje betser gaan'

rEEO

vu_c E1 -- rrENg F1 (O-a) .\:
fn alle vroegte gingen wij naal het Kleine Loo
alwaar vtc een cornplexJe be!íroonts. Daar aangeko-
men \{eer de bekende gaferelen: ouder6 diè hun
kinderen moeten waarschuiren, omdat die gasten
nu eenmaaL geÉpannen zijn voor de wedetslj-Jd èn
wij oudere naÈuurlijk weer veel tse vroeg uiÈ

je de bal klrijtraakt er lrèe]. dÍrekts acht.erheen,
I want. dan pas kan je zeggen dats je jezelf voor

de 1o0t' inzet) hadden wij .deze iíedstrijd zeker
gewonnèn.

Dus op de training zullen we nog meer
gaan oefenèn op hets samèn6pe1 en inzet (= poei-
EieÈpe1). verder was dib een spannende wed-
etrijd met èen mool, doeLPunts van Nikky en een
goed debuut van saÍrder. zaterdag spelen wij

'"tegen Blff en dan gaan we op zeker. tlinnen. (te-
wreden ben ik nog)

LEO

oUICE Fg "- LENS r{ (8-1)

wat een wereldweabrijd hebben wlj gegpeeld; in
de 1e minuuE viel het èèt6ce tegndoelpunt en
wiJ waren zo verra6t, daÈ wij niet beeefben daE
tre op 1-O achtselEtsand Etsonden. Bij de nieuwe
af,Èrap irerd er echt gevoetbald. wij hadden ee
dÈerkè tegenstander. er rrerd f,link gekrokE,
maar tsoch konden wij niet voorkonen daE we nog
eenÉ 7 doelp\rnten om on6 oren kregen,

Door onze goede keèper olusequi, die in
de 2e helft verdediger $a6 werd ergè! voorko-
men. Door een goede inzet van llkay, Yahup en
,Jawaede, konden wij uiE eén mooie voorzet een
doelpunt Ecoren van Erik (de eer was duE ge-
red). Rudie heefts in de 2e helf,E het doel ver-
dedigd met behulp van een goede achteihoede
(Erik, volkan èn Dagli). Bravo jongeÀ6, een i

6terk gespeelde wedatsrijd en ik hoop volgeFde ;,

keer weer op èn overwÍEIrihg. ToÈ a.s. zaterdag'

S. OTIERSPOOR

r,ooSDt INElr F2 - r,ENÍl FS (12-0)

Na twee trainingen gingen wij de 1e wedstrijd
spelen. Iedereen moeBts nog wéI èèn beèÈje aan
elkaar wènnen. maar in de 2e helft ging hets een
stuk beÈer. Met hulp van de EcheidgreqhÈer
hadden we twee mooie kansen, maar helaa6..,.,

Toch hebben ju11ie voor de eerste keer
erg jullie best gedaan. De volgende keer maken
julIie ook een Faar doelpunten, daE 'reeE ikbijna zeker.

RINÀ, 'fUIII'IE ÍJETD MET KOI'DE TENEN

kort zijn. Díe was weer goed, ondankg wat vér-
echuivingen in de apglelling. Doelpuntsen werden
gemaakt àoór.....? Ik zie dat nooiÈ, !,ant ik
EÈa altijd achter hets lrENsdoel'.

e=
t-\

DE

í

D
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DE LENSREVUE

wekbtad van de vetbalvercniging LENS

& jaarCanC. nummer : 15

í6 november 1995

L920 L99s

GRAVERS IN HET VERLEDEN
(rr€rkera achter de Echèmen)

Het ontgaaE waarschijnlijk de meeste
(vooral jeugd)1eden, maar over een
maand jubileren vJe echE. Op 18 decem-
ber 1995 herdenken wij dat 75 jaar '

geleden, door een paar vrienden, Eij-
àens hun kaartavondj es, sponEaan het
idee werd geboren om een voetbalclub
op Ee richten , .r'

Nu is het. zo dat elk jubileurnjaar in
heE Eeken staat van diverse akEivi-
EetEen, er wordt een kommissie opgre - l
richE en men gaaÈ aan de slag om er
een feesEelijk seizoen van Ee maken..

HeE besuuur melatale heE a1 in de vorige
LENS-rewue daE op vrijdagavond 15 de-
cember de aftrap gegeven gaaÈ worden,
middels eèn recèpt.ie, voor heL jubi-
leumjaar en óok de Jubi leumkominlss ie
gaaE u regelmaEig op-de hoogt.e houden
van de diverse akEiviteiEen. "

À1 deze akt.iviEeiEen zijn vooi ieder-
een allemaa1 zichtbaar, maar wat men
nieE weeE en dus ook nieE zieÈ is daE
verschiflende "werkers achEer de
schèrmen" aan d.e slag zijn gegaan."

HEI ZiiN dC GRÀVERS IN EET IIERI'EDEN
en zij-werken aan een jubileumboek,
dat zeker niet mag ontbreken.

Àls je, je als IJENS-er ten doel hebt
qestè1d om zo'n jubÍleumboek te
óchrijven, dan weet je nI . bijvoorbaat
dat ei flint gegraven moet worden in
het verleden.

t{ii kwamen deze werkers op het spoor,
omóaE er opeens opmerkelijk vaak in de
LENS- archièfkasEen werd gesnuffeld en
er dozen, )a, zelf Plastic zakken vo1
papier/kaaitjes mee laar huig werden
genomen .

I

LENS

ALGEMEEN SEKRETARIAAT
P.F. Grons
Rogeirt€ssolaan 49
2562 CN D6n Haag
Tol.: (070) 363 54 18

SEKRETABIAAT TOTO/LOTÍO
G. KompormEn Tol.: lo174l 212402

SPoNSORZAKEN r" ^ -',

G.J. v.d, Kl6ii Tol.: (o174) 418149
A.H.do Groot Tol.: (O7O) 325 15 50

sEKo : sàniorsnaÍdelino
Senioron zondag
Sonioron zaslvootbal
W.M. Kouwonhovqn
Tsl.: (O7o) 391 24 74

BAR KoiEq4q!o!o!9e!e
A. Krol Tel.: 1o7O138417 25

EKO : evonomont6n kommissio
mw D. van Stion

Sonioron Zatordag
J.C. Ham
Tel.: (070) 387 96 87 JSC!!EWÍ9IV'u!§,§lE

R. v.d. Ho6k Tol.: (01821 52 13 53
JUKO: ddÀfd6lino
P.J.M. van don Stëon
Tol.: (o70) 397 0l 54

AKKO : Akkommodatiokomrnissig
w.J.M. Hoijnon
Tot.: (O7O) 346 1o 88

BEDAKTIE I

A.C.J. Miltenburg
Tol.: (070) 321 32 a5
C.J. Alrlng

^Tol.: 

(070) 389 98 75

TRAINERS :

P. Bos Tol.: l07O) 368 03 02
. E.V. GEns T6l.: {O7O} 397 55 59

SAMENSTELLING BESTUUR

voorzittsr:
J.G. Colpa

' Tol.: (O7O) 394 19 74

Ltd :

W.J.M. Hoiinen r

Tol,:,(o7o) 346 1O 88

SokretariE:
' P.F. Greng

T6l.: (o70) 363 54 l8

Lid :

P.J.M. van don Stoon
Tcl.: (O7O) 397 01 54

1i P6nnihomoostei:
c.J. van d6t Kioij-
Tol.: (0174) 4'l 81 49

2e Pannindmoost€r :
F. Vooron
Tol.: (o7ol 367 96 30

KONTRIBUTIE BETALING
Poslbank : 33671I
RABObank | 129924229

TERBEIN .n XLUBGEBOUW
Hongololaan 600
Tot.: (070) 366 13 14

VAN DE REDAKTIE
Lcver uw kopiJ vóór mnandag ln :

- Redaktiórievenbus' klubgebouw
- Ilengelolaan 9E1,254 GG Dm Eaag " .

- ['ax : (070) 367 88 A (tot maandag 17.00 uur)

rrildgingm tot maanrlagavond mogeliik !

T,ITERSIE INLEVERIERMIJN KOPIJ :

maandag 20.00 uur in het klubgebouw

wedstrddverslagerr 3 zondag 16.00 uur
'do LENSREVUE'



wie een blik in de kasÈen werpt. ereet. gelijk vraarom we deze LENS.1àrs de gravers in het.
verleden' noemen, want. het is Ëoms:èchÉ gràafwerk en niet alleen naàr àe-historie van
onze club - dat ondervonden we zelf Èoen we een feesÈprogramma (LENS 40 jaar) opduikel-
de van 35 Jaar geleden.

programma vinden wij. De \rraag is of we diE. jubileumjaar ook zo ietsijk denken wij daE het. waE soberder gaat worden, maar daarom nieE
Ben indrukwekkend
meemaken,. persoonl
minder feestelijk.
uw redaktie

nieuws uit de bestuurskamer
.-,

AGENDA BESTUURSKAMER

.-.

ALG EMENE LED EN VERGA D ERING (ALV)
+"

Op maandag 11 december is de algemene ledenvergaderlng op LENS,.' Helaas zi.jn nog nieÈ alle jaarverslagen blnnen van de kommissies. ,_,
Op 20 noveÍÈer verwachEen wij echEer aIIes binnen bij Fïed Grens. IÍmers twee weken
voor de vergadering behoren de sEukken op rJENS gereed Ee liggen en dat is 27 noveÍÍÈer.
ÀIs alles binÍlen is hebben wiJ nog een week om a1les Ee vervrerken. Graag een iedersmedewerking. ._ : .

De agenda van 1996 ]igt sinds deze week ln de bestuurskamer. Een vriendelijk- verzoek
aan alle kommissies om akt.ivlt.elt.en buiten de kompet itiewedsEr den in de agenda t,e
vermelden. BiJ vast.leggen van akEiviEeiten eersE àeze agenda raàdplegen s.vlp. Dic om
misïerscanden te voorkomen. o

,'

BETANGRIJK NIEUWS VAN HET TOTO/LOTTO-FRONT

vorÍge week zijn een aanEal op stapel staande veranderingen in de EoEo/Iott.o door de
SNS (St.ichÈing NaEional SporttoEalÍsaÈor) nader toegelicht.. De belangrijkste wijzigin-
gen zlJn: r -. i

ultÈreldtag van het aaÍtÈal lottocij f€rE naar 45 nst lagang van de lottotrokting
van 13 J artuarl 1995.

aart h6t !íeke].tj kE/ÍoaandeliJkg inleveren vaa foÍauLr.6r6n . vLa dE etanpaloachl,uae
van dil club6 koEt ook tlot Lngang van d6 lottotr€kkL[g van 13 Januarl 1996 een
elIlds.

À1Ie abonneeloÈtospelers krijgen binnenkort nader bericht. van de SNS met. de mogelijk-
heid hun getallen aan Ee pasÉen.. De spelers die op dit. momenE nog via de wekelijk-
se/maandelijkse inlevering via de vereniging spelen, zulIen op korte termijn door ons
persoonlijk worden benaderd met het verzoek om voort.aan via de abonneeloEto te gaan
spelen.

Belangrijk.is Ee weten daE a19 u EoEo/loEÈo speelE ook in de EoekomsE de eersEe
aanmelding via een van IJENS verkregen formulier moet gebeuren, vranE alleen op die wijze
plukt. r,ENS daar dan de financié]e vf,ucht.en van.

De veranderingen zijn voor ons aanleiding weer een wervingsactie voor nieuwe abonneel-
otEospelers te gaan opzeEEen. Een actie die.zowel de nieuwe spè}er-als de aanbrenger
een aardige .aEEentie opleverE.. BinqenkorE meer nleuws hierover- . .

HeefÈ u vragen of wiIt. u nu a1 een nieuw aanmeldingsformutÍer neem dan kontakt op meE
cerard Kemperman t.el. 0L74-2-L2602 of Gerard van der: Kleij 0174-418149

HET BESfUUR

- 2 - ae twsnevue'



< adveímlia BAR NIEUWS

adrepak 7

voor kopiegemak

w c*c é,e* /
a

Fohkopiesetuice

formoot A5 tot A2
snelle uenuerkingstijd. : -'

uergo.ren, uoutoan, n iclctt
lage prijzen!

Kerketuinenweg 6
Ter, (o7oi3sgo7Í G

2544 CW Den Haag
Fax (O7O1329sl68

konEakEPèrsoon r
À. KroI, t.e1 . (070) 364 L7 25

BARROOSTEB
zat.erdag 18 november

openen

s . oo 
' ueririy de Groo

's-mlddags Henk,

Hr. Lentink

Marian HouEman
Inge v.d. Berg

Cor PeEers, Rina
.ran Lamerg

t,

sluiEen

sluiEen

openen

Ll.00 uur

Jan

Joop en Tinus

Eïik en Henk

Inge en Rina

) 121't

BARROOSTER
zondag 19 novernber

B innengevlogen berichten

FOUTJES..... TOCH BEDANKT !! : . ...
.t

WEDSTRIiIDRRÀIII >>>>> deze krant (oplage van t 200] onEvangt iedere bezoeker, zolang de

voorraad sErekt, bij een rhuiswedstrijd van ong vlaggeschip. Om een wedsEríj dkran; . zo

"o-Ëólàate 
moqeiiik-rrit Ee kunnen breigen alienE de ièdafCie gevoed Ee.worden (zij is

ààri-.inà"tàiÍ jt íant mer de nodige inÉormat.ie.wan de diverse koÍmissies. DaE hec soms

ààarUij we1 eeis four gaàt, bleek:wel bij de uitgave van diE krantje bij de wedsÈrijd
iËflS---SC,f . Daarin stoid vermeld daE onze jeugd de voorwedsrrijd zou spelen Eegen een

ióàà ru" S,JC. Helaas haakt.e S;C af. Deze info;maEie bereikEe 9ns-we1. op !ij9, maar .-
,àiËr 

' 
r'ii -ÉèiuàÀ-órrèr heE hoofd. GeLukklg was westlandia die zondag bereid in Ee varren

(;;;;";; oà"rl . oant 
. 
aan de oplettende Ie-zers 

,en" 
we beloven bet:rschap 

I .

FOIfTiIES oPsPoREN >>>>> weel mensen maken er een hobby-van om fouEjes.van een ander op
i;-;;;;r;;. -;ii-varc echrer nier atrijd in de smaak bij de _persoon die.heE gemaakg ,

heefg. Ook de LENS-revue wordE door dé lezers aan een ÈrOndig onderzoek,., soms in
wedst.riidverband,'onderworpen. . i"=*';;'.- ir;ïïi-ó-;i;; ,;-tii door sommise van À ÈoE z sespeld' wij " " 'éssen 

beda-nkt '
,iurrt Jii' i't:r ËtË ".nc 

bttl *"", onze d=oelseelling is nI. om een zo'n perfekg -mogelijk
óiiiU»iàó uiÉ t.e geren. wil ào"r, ons besg, maar dat-dit een ugopia is, moge duidelijk
zijn. '

NB : speurneuzen ....fouEje in bovensEaand sEukje gevonden ??

. 'de LENSREVUE - 3 -
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de redakEie



Àfgelopen zondag r/ras heE weer een gezellige
IENS-FÀMME dag meE naEuurtijk de t.radi-
Eionele voorwedstrijd van een Jeugdelft.alEégen, en dat probeert onze fant.asEische
,IUKO sEeeds t.e regeLen, een elft.al van de
tegensEander van LENS 1.

Deze zondag was het Eeam van LENS D3 aan de
beurE om de t.oeschouwers !e laten zien watzij voor kwaliteit. in huis hebben. iWilhelmus D1 was de E.egenstander enin een sportieve en spannendé v,,edstriid
ging LENS (op her nipierrje) met de oièr-
winning naar de kleedkamer. (voor een ver-
slag verwijzen wij naar de jeugdverstagen).

Leider cuus is de fanatieke leider van diE
Eeam, en samen meE zijn vrouw, een Erouwe
gast. van de redakCie op de maandagavond.

RXETISH SÀRDÍOEPEnSN) (na toEing) was de
gelukkige en was deze zondag de Spe1er va4
de week. RieLish speelE op hee middenveld
aan de linkerkanE en a1s zijn favoriete
speler koos hij HÀNS VERHEIJ en poseerde
EroEs voor de foEograaf.

EÀFO st.elale weer de fot.o,s, aie ae speier
a1s aandenken onEvangt Eer beschikking enwij danken de selekEie en begeleidiflg voor
hun spontane medevrerking.

DE SPELER VANDE WEEK
rdverlentie

= =i-- =-
E EC gE

kanEooruren).-

heE cursusboek en het. bij
bon, die bij heE cursusboek

' .j, -

is de
betaald-

TEI,EAC-SI'RSSS SCHEIDSRECHÍERS t I I

---'t
'__ |

a
Op 13 daceEbèr a.s sEart een teleac-cursus op de TV van 6 avonden die er opgericht. is meer begrip op Ee brengen voor de sche idsrecht.ers en Eevens meerinzicht te krijgen in de spelregels.

.,r, í
De cursus wordE uit.gezonden op 1\/ 2 st.eeds van 20.00 tot 20.30 uur. MochE het.-'
Nederlands eIfEaI op 13 deceÍÈer het beslissende kwalificatie-dueI voor het
EK'95 moeEen spelen, dan za1 de le aflevering opnieuw worden uiÈgezonden op 20december. / ^ ....

De serie uiEzendingen heeE : ',IgÀSSE SCHEIDS Il', en,John BLankenstein
grote man achter diÈ projekt. Verschillende scheidsrecht.ers uiÈ zowel
aIs amat.euïvoeÈbal zullen diverse prakEijksituat.ies Eoelichten.

rr

Er is tevens een cursusboek verschenen "Klasse scheidsl !,' en kosE Í 39,95 eil is
te besLellen door diÈ bedrag over t.e maken op postgiro 544232 E.ít.v- TEIJEÀC Ee
UÈiecht. Het boek is ook Ee koop in de boekhandel. Voor meer infoxmatie is er
heÈ TBIJEAC - antwoordnummer (O3Ol 2946946 (tijdens

' ' : .. .. i

Geinteres seerden kunnen na grondig doornemen van
voorkeur volgen van de ïv-serie zi-ch middels een
zit., melden bij de KNVB.

Er volgE dan een uitnodiging voor een spelregeltoets. Bij goed gevolg kan
daarna getracht worden de kennis op heE. veld Eoe Ee passen. Àan heÈ volgen
de oplèiding nScheidsrechter III', of ,,Verenigingsscheidsrechtert, zijn geen
kosEen verbonden.

van

L-

-4- 'de LÉNSREVUE'!:'í ,
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S(eIí@ Voor t€lefoonnummers: zle de coloÍon oo oao. 1

a
enI ren L

_H--
utTsLAG(EN),
wesElandia 4 -
LENS 1
],ENS 2
I,ENS 3

I.ENS 2
BÀRON 1 .
concordia
Cromvliet,

2
1
4
o

4
I
7

WEDSTRIJDPROGRAMMA

uit zael scheidsrech
datum tJld thuis

vrtj . 17.11
leoeE.22.11

tlirs. 28 .11
woen. 29.11

LEN
T,EN
LEN
LEN
I,EN
DSS 3
RKÀW 3

972/R3A
932 /38
97t/R3A
951/R1A
932/38
971/R3A
951/R1À

Oranj eplein
HouErust 1
HouErust 2
Oranj eplein
zuidhaghe
HouEruSt
Houtrust

L. Mahdauoi
Í,. Tel}ekamp
B-scheidsr.
B-scheidsr.
D. Scholten
B- scheidsr.
.1. v.d. Velden

20 .45
20.00
21.30

22.20
21.30
)) 11

JAI SWÀDE
KIJKDUIN 1
SNOEKIE 5
vcs 2
GONA 1
IJENS 3
I,ENS 2

s3
s1
s3
s2
s1

senrore
a n ERD G

U I T S Ll G .' ancsrPEL/oRNÀs 1

WEDSTRIJDPROEBAMMA

IJENS 1 7 2

uit tet veldddtum tiid

zat. 18 .11
zaE. 25.!L

14.30 r,ENS 1
14.00 DVc L

AFSCHRIJVEN

1027 /006 M.À. de Kler
]-027 /006 P. L. Mazairac

t,e1. : (010) 5213980
' (ozg) gezessg

- KSD 1
- I,ENS 1

: Fred Lancel
: Gerard sinke

Íld,
Èe// Senio ren 7-OND G

UITSLAGEN
zoEdag 12 novelber 19 95

IJENS 1
OUICK 2
WIPPOI,DER 2
I,ENS 4 . .

I,ENS 5 -

ZOETERMEER 4
ZOETERMEER 8

REMO 6
CRON"ÍVIJIET 6

- WII,HEI,}4US 1
- I,ENS 2
- I,ENS 3
- DSO I
- ZOETERMBER 3

- IrENS 6
- r,ENS 7 ..
- LENS 8'- 1ENS 9 .

advéttott{D

2
5
3
5
2
4

ge

-3
-1
-3
-!

-1

staakt

VanderYelde
tVeentje

ZL
FqERKENDE
VERHT,IIZERS

Zinku'erj 2ï
25Jí EC Den Hoag
Tel.: 07G-t6ó3131
Fau:070-J615-:93

Zoetermeer
Tel.: 0i9.6102Jj

-.r 5

'de LENSREWE' - 5 -
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
datum tiid thuis scheidrcchter veld

HVV 4
I,ENS 1
LENS 2
POSTDUIVEN 2
LENS 4
IJENS 5
svH 2
Gr.Ví.rMC ?
Kranenburg 4
TE IdERVE 3
HMSH 1
ROODENBURG 1
BTJÀUIÍ ZWÀRT 2
IJENS 3 . -
HMSH 5
voGEL 2
IJENS 5
LENS 7
],ENS 8

e. Govers
, Geers
, MaEhij ssen

.,JuEEe

. van Rij
dInE .
zond.

21. 11
26.Lt

OPSTELLINGEN
'ILENS1L/m3

LENS 4 E.i/m 9 "

AFSCHRIJVEN

doral.
zond.

wsB
DSO
vcs
OLÍVEO

15.11 20.00
19.11 14.00

. 1l-.00
11.00
10. o0
10.00
13.00
11. 00
13.00

],ENS 4
wsB 1
DSO 2 '.
LENS 3
vcs 5-
otrvEo 7
LENS 6
I,ENS ?
LENS I
]JENS 9
I,ENS 1
LENS 1
IJENS 2
H, v. HOILÀND
LENS 4
IENS 5
DtÍ, 7
GDCPH 3
TONEGIDO 11
WÀSSENÀÀR 6

L0LL /s27
t097 /62L
3058/543
31-OE /s62
3101/s61
3L4L/569
4443 /627
* /622
449O/64811.00

19.30
14 .00
10.30
14.00
11.00
11.00
14.00
11.00
09.45
12 .00

7009 /52r
1102 /62r
3O6L /543
3r04/s62
310 0/s 61
3L42 /569
4444 / 627
4418 / 622
449L/648

B

n
n
n
n
n
n
P
c

10 88
20 56
79 43
03 33
66 67
522

33
9L
90
4r

tel
Ee1
tel
te1
Èe1
Eel

n.
n.
n
n.
n.
n.

2

1

2
2

3

I
1

3

dhr ,

'J.F.n.n.
n. n.
n.n.
n. n.
n.n.
n.n.

Àssenberg
Bunk

BTiT ÀI.GEEELE ÀFKEI,RTNG EEEFT I,ENS 1 en 2 EEN
' 14.00 RKSVM 1 - LENS 1

12.00 RKSVM 2 '- IJENS 2

SCHADUWPBOGRAMMA

worden door de trainers bekend gemaakE
a1s bekend

IJENS

IJENS
IJENS
LENS
IJENS
I,ENS

4
5
6

9

À. de GrooE
w. Heijnen
iI. Wasserman
G. DuiwesEe).n
z. Gungör
H. selier

Noordwij kerhouE
ZoeEermeer
NAASE IJENS
.Pi j nacker

(070)
(070)
(079)
(010)
(0?0)
(070)

34 6
351
511
3 90
34 5

362 0

325 15 50

koatalsliereoon S€niore! zondag r WiE trourrenhoverr - TeI. ] í,O7Ol 3gL 24 ?4
koEtahtpelsoor ÍíEdEÈrljddag ! Be!È v:I€rling - TeI.: (070) 391 37 49 -

LIGGIÍIIG VAN DE TEBREINEN:
Dr. Schaepmanlaan
wan Tuyl l sportpark
Escamp I
De Groene Wijdte -

EeI.
tel.
Eel.
te1.

(02521 37 35
(079) 331 ss
(o7ol 366 23
(015) 359 2r

OGGETUIGEN SCHRIJVEN
I.ENS 1 - WrLrrEr.tdus 1 (2-3)

Àfgelopen zondag vond het breffen plaaEs tuaaen LENS en WILHEIJMUS.
llet weerzien mec Fred spa werd een onLmoeting waar de vonken van af
Eprongen. -

Een Lekker naj aarazonnetj e, een hoop publiek, een behoorlijkè grasmaL, korEom, aIle
ingrediènten waren aanwezig om er een goede pot van te maken. En dat werd heÈ ook. De eerBte
heLfÈ had IJENS veruiE het beEEe van hets spel. MeÈ goed lopende combinatieg werd WilhetmuB
zwaar onder druk gezet. De sEugge VoorburgEe verdediglng gaf echEer heel weinig kaneen weg.
Wilhelmue bleek zelÉe over een dodelijke counter te beBchikken. Na een halfuur werd IJENS
veffaeE door een kopbal op de paal die in de rebound t.och toE de onverdiende achterst,and
leidde, Overtuigend nam LENS Eoch weer het init.latief na deze tegenvaller. Op 61ag van. rugt
kreeg het toch loon naar werkeni Maurice Schuurman slalonde, zovrats op de achterlijn, door de
Wl lhelmus-verdediging en maakEe dankbaar gebruik van het uitgeetoken been van een verdedi-
ger. ,fim Spaane verzilverde de penaltsy en zorgde voor de 1-1 ru8EBtand.

Na ruEE bleek dat LENS in de eerace helfE veel, nieEchien weI te vee1, met de
krachten had geEmeEen. Langzaan trok WilheLmuE heE iniEiatieÍ naar zieh t.oe en LENS moe6t.

-6-'deLENsREvttE'



6teeds neer terug. Na een haLfuur in de tweede helfE was de_wedetrijd beeliet. EèrEt scoorde
wiih;iil" "ir rrí hoekechol àà z-r. LENs haalde nog even a11e6 uit àe kaaÈ èn nam achEerin
;;;ï-;i;i";. niÀiaoor kon ifilhelmue uits een gne11e counÈer ook nog 3-1 makèn. Hoevrel Fedor
aà iock even voor tijd nog 3-Z lieE aanEekenen, wae de Uijd te kort on nog naar de
celiikmaker oD i acht 

- be qaan.
'---' Ë;;-;"IïjicspÉf naaiae verhoudingen Eoch wat. beter weergegeven_, .IfNS viel echter nieEs
t" verwijeËn. Éet'heefe keihard gewerkt naar wae. zondag de minst gelukklge van de twee. HeE

iE nu zaàk om zondag a.e. de draad weer op te Pakken tegen v'v's'B'

MÀRCEI, 'JÀNSEN

Irrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
Hooídleider A/B/c jeugd: Paul van den steen, chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01 .

Hooídleidcr E-jaugd: RuudVereecken
telefoon 391 '04.89

Hooídleider F-jcugd: Hany ter Linden
' I telefoon 361 .61 '43

Hoofdleidcr D-jeugd: Edwin Kuik
telefoon 367.73'00

Aíbellen voor dc wedstriidcn:

zo snel mogelijk, doch iiítsrlijk de avond vooÍ de wedstrÍd, tussen 1 8.@ en 19.0o uur, bij de desbotÍef-

fende hoofdleider. ln uiterste nood nog op de dag van de wedstriid op LENS, telefoon 366.13.14
(zaterdags vanaf 8.00 uur en doordaweeks t 30 minutsn, en niet eeÍdeL voor verzamelt dl

Afbellen tÍaininoen: + 45 minuten voor aanvang van do training, alleen op LENS, teleÍoon 365,1 3.1 4

Vraqen/oroblemen:belineersteinstantiedehoofdleideropl

WEDSTRTJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD '

daÍum aanvano ledensldnder uiUthuis veld/tercín sam-ketftal

À1

B1
B2

12.30
r9.00
14.30
19.00

18 nov 14.30 verburch À1 thuis

Èhuis
rhuis
Ehu is
uit
uit

thuis
thuis
thuis

thuig
uiE
uiE
uit
uit
uit.

thuis
Ehuis
t.huis
uit

v1

. Erasmusweg .

Dedemgvaartweg

r,3 .30

18 nov
20 nov
18. nov.
20 nov

11 .30
18.00
13 .45
18.00

1,0 .00
0s .30
11.. 3 0
09.00

09.00
10.00
11.00
09.00
09.15

(auÈo)

Quick B1
Feij enoord -
Laakkwartier
HTSV 81

B2

F1

v
v
v

v
v

1
2

1
3
3

18
18
1B
18

18
18
18

18
I8
18
18
18

18
18
18
18
18

c1
c2
c3
c4
D1
D2
D3
D4
D5

E1
E2
E3
E4
E5

F1
F2
F3
F4
F5

Lg nov
1g nov

nov
nov
nov
nov

11.00
09.30
12.00
09.30

nov
nov
nov

uiE
uiE

Lhuis
uit
uit

09.30
08.30
10.30
11.00
10.00

vcs c1
Zoetermeer C2
HTSV CI
LaakkwarÈier C3

HvV D1 (vr)
FuII Speed Dl .
HBS D4 :
Duindorp sw D1
Laakkvrart ier D5

E2
Die Haghe E3

Hoogenhoucklaan
Kerkepolder/Del ft

v1..
. Mezenplein

\T. v. BeerssEraat

aut.o)
auEo)

nov
nov
nov
nov
nov

09.30
11.00
12.00
10.00
L0.15

HW
ODB
ODB
TAC'

10 .45
10.00
11 .00
1,2 . OO

11.00

E1
E1
E2
90

v2.'
ÀlbardastraaE
AlbardastraaE
À. Dekenlaan

, ockenburgh

DaaI en Bergselaan
v2v2.,v2. .

zuiderpark

(auEo)
(auEo)

(auto)
(auto)
(auEo)
(auto)

( auto)

(auEo)

nov
nov
n9v
nov
nov

HBS Ft -...
vcs F2
vcs F5
HS Texas DHB
Triomph F2

0ó
00
45
45
30

09
09
10
10
0s

10.00
09.30
LL.15
11.15
09.30
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B IJZONDERHEDEN,

- aanwezíg jeugdkommissie op'zaEerdag 1g noveÍÈer:

H. ter L,inalen,'P. v.d. Steen en R. vereecken

- vragen ? BeI dan even naar de hoofdleider.

- opstellingen a19 vorige week met uiEzondering wan

I,ENS C2
LENS C3
I,ENS.'b2
I,ENS D3
LENS D4
I,ENS E3
LENS E4
IJENS F4
I,ENS F5

G INTERKLAASFEEST OP LENS >>>>> ook dir jaar komen sinrerkLaas en zijn pieten
S vreer naar IJENS toe. Het feest zaL zíjÍr op vrijdag 1 december in ons klubgebouw

' van 18,15 E/m 20.30 uur. À1le spelers en leiders van F1 E./m FS worden op deze
avond verwacht. De telders verzoeken wij om uiEerlijk 18 novernber e.e.a' in te leveren
over hun Eeam,/spelers. Duidelijk schrijven s'v.p.l

, Meer nieuws volgE binnenkort in de r,ENsÍevue maar natuurlijk houden a}le F-
klaSsers deze avond wrii. oe sÍnE. heeft. een leuk present.je voor iedere F-klasser
gekocht. wij zijn benieuwd wat heE is. iIuIIie ook ? r '^

^ 
ROTE CLUB AKTIE >>>>> a.s. donderdag is de trekking voor de GRoTE CLIIB Àt(TrE.

Lf Wiu weet valLen er TENSERS of LENS zelf wel in tle piijzen, De uiEslag -komt in de
J posthoorn t.e staan en naEuurlijk hangen wij de uiEslag ook op het mededelingen-
boral op Í,ENS. LENS is er weer goed uitgekomen diE jaar. NieE alte 1000 loten werden
veikocirt maar wel meer dan vorig jaar. Deze week maken wij de juiste balans op-

-. volgende week komt heE resulÈaaE in de r,ENsrevue te sEaan en maken wij ook de
winnaars Éekend van de verkoopweds t.rij d van LENS. De Èussenstand Eot afgelopen zateÍdag
vras:

ÍneE 162
meÈ 146
met 43
meE 34

1ot.en
loEen'
1ot.en
foÈen

0
0
0
0
0
0
0

zonder
zonder
meE
zonder
zonder
meE
meE
meE
meE

À.Azahnoun (sErafreserve vregens nieE opkomen)
N. Rampone
B . NeEÈen
I.,Jahangir - .; "
B.NeEten (z ie D2)
B.Groenvefd en À.Vaku
D.Lopes de Brito,D.Terrones-eh E . Terrone§
S.Àkbulut
v. Badri

1) Michael v.d.Voort
2) Dennis v. d. Steen
3) Martin vissers
4) Marlon Letsch

Zii verkochEen maar liefsE 40 ? van de loEen. VeeI jeugdspelers verkochÈen níeÈs maar
.roiguns ons deden zij niet echE hun besE. Dat vinden wij héel jammer want heL komt Een
goeóu aan jullie eigèn werenigi.ng. Met heg geld-kunnen wij leuke dingen doen hoor.
Íolgend seizoen streven wij er naar om alle 1000 loten te verkopen '
Doet iedereen dan mee ?

G LOTAKTIVITEITEN HVB >>>>> de Haagse VoeEbal Bond en de l,eidse Voetbal Bond

S worden met inganq van heE volgende seizoen door een reorganisaEie binnen de KITVB

- sàmengevoegd fot-districC WesÈ tI. DiE beEekenE dat de EVB nu met zijn laaEsEe
seizoen bezlg is. Reden voor de HVB om di! seizoen af te sluÍten meL een aanEal exEra
àt<tiviteitenl Wij hebben de leiders via een stencil gevraagd om te bekijken of ze mee

rrillen doen aan Aeze exEra aktiviteiten meE hun team. Wij hopen a.s. zaterdag van alle
leiders ieEs te vernemen. Op 18 noverÍÈer sluie de inschrijving immers. Geen bericht
betekent niet mee doen.

I ENS Dl NAAR DUITSLAND >>>>> meE Pasen gaaE D1 naar DuiEsland. Een aantal
l- ouaers wil ook graag mee, Dat begrijpen wij best en daarom gaven wij èen sÈenci1
a o,Ëà-à* t. invenÉariieren hoeveel-kaàèrs wij moeEen reserveren. Graag zouden wij
uirérlijk 18 noveÍÈer de strookjes Eerug ontvangen.

,? ASSEN tN HET REK ,rr>> het schijnt. een groot otoor""* te zL)n voor veel
I soelers om hun tas op I,ENS in het Eassenrek te zeEten. Bij binnenkomst gooien ze
I Ëi;-ar; gerroon neur èn mensen die na hen komen moeEen er dan overheen sEappen of

struikeien er órrer. De laatste weken hebben wÍj heel veel spelers aangesproken op dit
;;e;à;. Èelaas blijkt heE nieE veel te helpen, Tassen die nu weer nieÈ ln het rek staan
íordei door ons buicen het klubgebouw geplaaEst '

-8-'dottttsaevue'



U t en verslageni

. I VERSLAGEN: ^:
DUINDoRP sw 81 - lENg A2 (3-6)
Na een goede pep-Èalk kwaEen we gemoÈiíeerd
n""i buiten. Nà wat onwennigheid in de begin-
periode kwam IJENS 82 op boeren ''
lla ade ruee !,rérden t{e fel]er, dat reaulteerde in
prima veldEpel. werken voor en meb elkaar èn
hets ene doeLpunt na hèc
andere. .Iongèn6 bedankg voo! deze schittsérendè
poE- voeÈbal .

KEES en de vasle SUPPORTERS .'

Na het debaclè van de vorige weèk waB ik dic
keer trotE, trainer ue zijn van diÈ elfual lll

Í,vRÀ Dl - EENS D2 (4-O)
Na drie tsoch wet belabberde weken gehad te
hebben, zag het Èubliek, waaronder ik,.toch
ireer heÈ oude weltrouwde D2. Er
ÍJerd goéd gccombineerd, mooi voetsbal en goede
kansen gecreèerd. ÀlLeen ja, de
doelpunten bleven helaas uiÈ. De kansen waren
e!, maar de pech heeraEe over het elfcal.

Toch giEg het pu.bliek meÈ èen opgeluchÈ
haits huiswaartse, want eindelijk ..... LENS D2
is BÀeK IN TOI,IN ! ! !

Mèt opqeluchte qroetiea : HENK sr .

HEt nEEf,END var1 IiENg D3
Op 11 november naa! Texas-DHB D1 en daar ver_
liezen meb 7-3. voor jullÍe rnaar ook voor on6
oudere een vervèLende wédsÈrijd, waar speelden
He nou tsegen ? Onder anderen een Paar meiden
die hun uitzeÈ aI prakEigch bij elkaar geBpaard
hebben. ons bijÈertje omer bijv. die half zo
groob i6 sprong daar gevergeefi, tégenoP. Goed,
àie jongen mèt rugnumher'4 en die donkere jon-
gen zonder rugnummèra speelden zeer goèd, maar
&er het geheèl genomen 9larcn de verhoudingen
zo zoek dat vàn een norÍnale partij geen Eprakè
t a6. Liever ga ik dan ook over naar dè
(voorlwedeÈrijd van zondag 12 november tegen
wilhelnuE D1. IDderdaad, weer D1. llaar nu een
tegenparÈij Bamengestseld uit jongeno van èen
Ieeftijd ,rzoal6 dat hoorÈrr, En ja hoor, F-reddy,
Rietieh en Tarik, alle drie ecerk spelend,
brachten LENS vLoÈ op een 3-0 vooraprong '

Door concenÈiaÈieverlieB van onze kant
kon WilheLnug nog tèrugkomen tsot 3-2, maa.r, Cot
groÈe opluchÈing van onze trainer/coach René
Liotard, bleef het daarbij. Een kwartsier voor
bijd viel ,reffrcy schÍId in en presteerde heel
goèd. sander begint alE verdèdiger zo langza-
herhand in poeitiève zin èrg op tè va11en'
Guusje ia aIE IaaE6Èé man gewoon goed. Over
aanvoerder Thierry iterd door een kenner langs
de lijn opgemerkt: "dat wordts een spijkerharde
werdediger (daÈ ia een corÍpliment !)'. xom ik
bij UnuÈ,. In de oefenwedotrij den van afgeloPen
zomer irilde hij al graag achtér Freddy sPelen,
nou, Frèddy mag daar blij nee zijn. MeE Orhan
èn Kemal trek ik al zo lang op, dats Is fahilie
geworden. Maar tíèL familie waar ik Èrote op
ben. ,taD areffrey Poncin zie je dat hij bijna
een privé-opleiding toE kèèpèr krijgt. BaI vaak
klemvast aan de bor6È èn gaat ook moedig naar
de grond. Rietish kreeg veI eèn heel lhooie'
beloning: speler van dè rreek I René en ik zien
hets in D-3 hèIernaal zitÈen.

UITSLAGEN
11 DovdrÈèr
Í,ENS À1
I,E.IS 81
Duindorp 81
IJENS C1
Vr.burch c2
Q, Step6 C3
cromvliet c2
vcs D1
IJyra D1
TexaB DIIB D1
I,ENS D4
Í,ENS D5
RAS E1
I,ENS E2
I,ENS E3
IJENS E4
IJENS E5
IJENS F1
Te Werue FI
BI,IT F2
Laklra F4
I,ENS F5

nw er .

Ëyra B1
IJENS B 2
Quick c]. . '. . .
I,ENS C2
IJENS c 3
IJENS C4
I,ENS D1
I,ENg ,D2
L,ENS D3
HonBelerEdijk D3

IJENS E1
scheveningen E2
RÀVÀ 81
oranje BI. E1 ,. .
rIWE
,,ENS F2
ÍrENs F'3
lENg F4
l{DV F1

2-5
3-6
3-1
4-5

4-2
1-1
'l-01-3
5 -1
1-5
2-3
4 -1
L-2-
6-0

o-2
2-0
1-3
2-4
L-?

PIET GT],S

vcg D1 - riENs D1 (1-1)
De eereÈe helft van de compeÈitie zic eroP en
is besloEen mets een gelijkspel in de derby
Uegen dè Í,ENS buren VCS. De D-één
opénde etserk mets aIa resultaaÈ èen fanÈa6Èische
bàogba] van Àchmed over minimaal 22.43 metser in
de rechter kruiaing ' HeLaas zakte heE Èempo na
dic hoogstandje uiE de wedEtsrijd waardoor VCs
ia het Àpel kàn kornen om de gèlijkmaker ce vie-
ren. ondànks een laatssee kwartier waari'n Í,EtrIs
fanaÈiek de goal zocht en abgoluut heÈ beste
van het Epé} had, bleef de eind-
Etand gelijk. IIet ÍJerd door vcs aLB een
overwinning gevierd. Í,ieve Iézers, het terug-
blikken op dè eerale helfE van heÈ seizoen in
uiÈeraard aan coach Ramon en de jongens. À1s
wékeliiks beepel,er van heb vriÈge vel(d), be-
ep.o" ik g"o.i rii de jongene, ar zie ik, naaEE
nàt epeelflezler, ook wat voor'hoeite daE af en
Èoe koEE. Dan 6taan onze helden mèer tegèn
zichzelf, te vecÈten dan a1a Èeam Èe opereren.
À1o.de. ontepaoning (rctsourtje Ygmanda, of wordb
het "Ëen hapÉonoom t) binnen de plaeg zich ver-
der onBelkkelt dan a O à lt ?? ï
Histolie I score ÀchÍned Stand:10-15(30-28)
ROB VERGEER

ÍJtlÍS D4 - I{ONSEI'EREDIíR D3 (S-1}
Hadden we 2 weken geleden de toPPer À,JÀX-Psv
(1-1), deze week haddcn Íre de abBolutsè derby
LENs-ÍIonBelersdij k, of tse wel de nummer 1 (H)
Eegen de nummèr 2 (L) . In de eersce helfc werd
H, totsaal weggespeeLd door een zéér goed
draaiend LENS. Die lieÈen zien dat, alB er aIÉ
één ceam geÍrerkÈ cq gevoetbald ÍJordt er zéér
weinig mia kan gaan. Tevens rras heE Èeam zeer
blij àac onze Danny weer kon voeÈballen na zijn
verielende bleseurc - hij liet aok gelijk weer

c. van OorU sr

'de LENSREVUE -9-



zien dat hij teruE eraE (klaeEè,Danny). Ook moèt
ik nijn cohpllmentsen naken aan mijn voorEtsop-
pér, die ge\{oon tieee wcdstrljden voeebalt
(klasae jongen) - dit is de ware voeEbalmen-
Ealieeit. Terugr naar de wed6trijdi er ererd zéér
goed overgeEpeelq èn naar elkaar geluieeerd en
dan zie je ook gelijk dat heÈ eèn atuk beÈèr
gaat en dat de bal gerroon Iekker gespeeld kan
uorden. Àan de kant werd èr door 13 miljoen
coaches gediscugieerd of het b eter wa6 daE nu
de I op de 4 speelde en dat de 9 op de 3 atond.
ÍIer.en bedankt voor heÈ meedenken.
Ik hoop dat we deze tijn door kunnen trekl<en en
a.s. zaterdag tegen Duinilorp hetszelfdc goede
EpeI kunnen IaÈen zien. GROTE KIJÀ§SE I{ERBI ll

jongene hadden er niet veel zin in - aornmige
vraren fe noe. i[arnner, vrant we hadden DieE hoe_ven te Verliezen. TW werd bij het. te doelpuni
geholpen door de acheidsrechter, een wrlJà
Echop en eén doelpuJrt tegen.

De 2e hèIft ging ieÈs beter, maariwe kon-
den geen vuiet maken Cegèn deze tegenEtander.
volgende week gaan r4re er weer
tsegenaan ! :

rrENs D5 - RÀVÀ D2 (1-5)
IIet was prachtig mooi weer. DS had, na 2 aeh-
tsèrèenvolgende . overwinningen, ook deze wed-
strijd willen winnen. hét zelfverÈ.rouwen was
duidelljk van hun gezichten af t.e Lezen. Maar
helaas heÈ had niet zo moge zijn. IJENS verloor
met 1-5. Van de t.égenpartij koD gezegd worden,
dat zij zich heel sporÈief hebben gedragen;
ondanks hun grot.e over$rinEing hebben zij geen
enkel negatieve opmerking Eeiraakt richtsing
ITENS. Àan het. èind van de wedBtrijd gaven dè
gtrrefer.s cJ.kaar de hand en gingen huirÍraarÈB.

D5 was diep Celeurgeateld. in hun ogen en
van de toeschouwero eèn verkeerdè beslieeing en
heÈ 2e doelpunÈ van IJENS werd afgèkeurd. Maar
jong'ens ook een scheidB kan fouÈen maken.

R- RÀTTUNSINGH en M. GITERRERO (leiderÀ D5)

PS : voeÈballen op jullie niveau kunnen jullie
heeL goed. lleÈ enige wat ontsbreekts ie heÈ goede
Eamenspel !

.:
LE}TS E2 - SCHEIIEHINOEN E3 (4-1)
I{et.$rac een olocht6 wedsÈrijd. Rocky, Kevin,
Riza en Yorkin hebben gegcoord. van Kooa moes-
ten we op onze plaaÈEèn blijwen.
Na de 1e heLf,C atond het 2-0 voor ITENS. De
eintiuitelag uerd viér - 1.

BMT F2 - IENA E3 (1-3)
ÍlaÈ waE dj.t eèn goede wedstrijd meÈ .een inzeE
dle ongekend i6. MeÈ hier en àaar een beetje
verelapping in de 1e helft. Wij hebben de te-
genstander conatants vastgezeÈ op hun 6pee1-
helft., Hat bij one leiddé rot gàede iuiiduete
aktieE van Carlos (kla€Ee gevoetbald), Vlehal(2 helè mooie doelpunten) en Àwinash (1 doel-

"- punt) .
' Michael was vandaag onze laatBte man en
heeft zijn beate wedsÈrijd tsots nu gevoetbald
(heel bctrouwbaa!) . Nikki vorEde
Eamen net. Romano een perfekÈ niddevel,d en BLo-
ten goed aan. Sander en Suresh hebben over het
he.lè vè1d gezworven en waren
daar, waar ze nodig waren (ook klaaae gekeépt
longènr.

. IIet was alleen jammer daÈ Leroy er wandaàg
niet. iras ! Zo door btijven voeÈballèn jongene,-
dan kunnen we ze allenaal :

aan. Ook aah dëze wed6trijd heb ik een Èevreden
gevoel overgehouden,

R. v. HERP í leider)

I,EO

e Ce trainer)

JOI{NNY & RIZÀ

Het waa een rodolljko Í{edsÈrijd om te zien.
.rullie moeÈèn a]Ieen niet zo tegen è1kàar te
keer gaan en goed opleÈtsen 9,aÈ ..
dc leider zegEl!?; ook moeben jullie op je ,
pLaatE blijven en ÍraÈ riharder" wordètr, r.rant de
tegenstander vindt. jullie ook
niets zielig. Du6 de volgende keer er tegen
aan ! !
RINÀ (een rnoeder) !

IJENa E4 - oRÀ.!ÍrIE BLÀIrr El (6-0)
ook deze wedstrijd was voor LENS weer een mak-
kie, omdat we zonder Eikkie-takkie - tokkie, weer
heeL goed Eamenspeelden. En
zo zien ju1I1e lnaar, a16 je gewoon gèbrulk
maakt van heE veld, het voor dè tegenEtandèr
veel te moeilijk wordE orrr de ba1 af
Èe pakken en duE voor onB een makkie on Èe
ecoren. Korbom, hets wae van hele grote klaEse
zo goed a1e ue weer Epeelden.

I{ÀNS & ÀRÍE

Ps 1 : iedere woenedagmiddag is er voor E4
Crainen, dus komen want het gaat. ÀLTI.,D door.
Komen du€ tlll
PS 2 : a.s. zaÈerdag epelen we heel vroeg, dus
zet de wekker goed. Tot zaberdag,

IE ÍIERVE EI - EENS P2 I2-O').
Vandaag een zwak Bpelend LENS - een aantal

LààX.XIíÀRTTER F4 - IJENB F{ (2-{)
MeE goede moed vertrokken wij naar Lakwa, meÈ
maar n doel.. , winDen I E6nmaal op het veldgchrokken wij, want. de tegenpertij wae een kop
groEer en even zonk dè Ínoed one in ile É,choenen.
Er $erd afgeloten en de wedetrijd begon en
tsegen alle veruachting in kwah de F4 van IJENS
op 1-0 voorgprong mee éen prachtig doelpunts van
Erik.

. -Door een enorme inzets kuahen erij op.Z-0,
werd via Erik door mooi aamenepel, Even later
ging flkay er vandoor en
EpeeLde 4 man voolbij en hèts 3e doelpunt was
gevallen. Even een inzinking en 6eE Èegendoel-
punÈ ua6 een féiè. Door aanmoe-
digingén van de oudero Írras heE wederom Erik die
heÈ 4e doelpunt dcoorde door eeD mooíe voorzet.,
van alacob èn iÍawaede.
Dominic gpeelde een volle wedetrijd fantas-
Èi6ch, Àl1e jongens gefeliciceert met julLie 3e
overuinning en doörgaan zo ! t

s. orrERsPooR

EENS E5 - IIDV F1 (1.7'
onze jongen€ en meiden gingen voI goede moed
heÈ vèId op, maar oh jee, we kwamen gelijk at
achÈer met een 6ne1le o-3. Toèn
gingen bij LENS de ogen open en de leidster
Rina wist, hun eakker te schudden. En jalreI,
daqr kvram de 1-3 én wat. óchetst '
onze verbazing onze kwebbelaar naakte het doel-
punt. het wa6 feest. voor ons. Toch werd het.
1-?, naar we bleven lechen en zo
hoorts het. ook. l

De kindereí walen aan heE eind van de
wedEtrijd moe, en wat blijkt: ook d.e
leidstèr moest. even uitpuffen. VoLgende
weèk Epeelc díÈ WEREIJD-TEÀM weer. Belang- .

stellenden kurmen alt.ijd konen kijken naar dit.
zo gportieve tean !! . r'

- 1O - ue Lasaevue'
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voetbalvereniging LENS (lenig en snel) Den Haag

sportpark escamp t hengelolaan 600 klubgebouw telefoon 070 - 3 66 13 14

bankrekeningnumm et 12.99.24.229 rabobank den haag
gironummer 336711

Zoals u reeds in de LENS-revue heeft kunnen lezen eÍl aan de activiteiten in en om het LENS-

terrein heeft kunnen zie4 bestaat onze vereniging l8 december as' 75 jaar'

In dit kader heeft de jubiieumcommissie, in samenwerking met het bestuur, gemeend dit op

feestelijke manier te irerdenken en zijn er reeds een aantal activiteiten gepland.

gen ótal zullen wij u reeds mededeleq zodat u hiermee rekening kan houden:

L.S.,

r Officiële receptie voor genodigden

r Feest- annex retinie

r leugdsportdag (met aansluitend feest)

. Wedstrijd LENS 1 - (oud) Nederlands Elftal

e Seniorensportdag (met aansluitend feest)

's-Gpvenhage, november 1995

l5 december 1995 van 17.00 tot 19.00 uuÍ

15 december 1995 vanaf20.00 uur

30 april 1996 van 11.00 tot 15.00 uur

30 april 1996 om 16.00 uur

0l juni 1996 van 13.00 tot 17.00 uur

Zoals u kunt zien, vindt de eerstegrote gebeurtenis wijdag 15 december plaats en is niet alleen

.bedoeld voor allehuidige leden, donateurs, sponsors, etc., maar ook voor alle oud'ledeq -

donateurs, etc.

ó..i"til.r*r"r"rissie is druk doende om zoveel mogelijk de adressen van deze oud-LENS'ers

te bemachtigen om hen een persoonlijke uitnodiging te sturen. U zult begrijpen dat dit niet in

alle gevallen zal lukken.
wi,i ï.g., a_ ook om de personen in uw kennissenkring, die ooit eens bij LENS hebben

g.rp..Ë of op een andere manier bij LENS betrokken w_-aÍen, op de hoogte te stellen van deze

uuond en h"n *"de te delen dat zij, ook zonder persoonlijke uitnodiging van harte welkom

Àjn.

Wj zien u graag terug op wijdag 15 december as'

Namens de jubileumcommissie,

Richard van der Hoek.

Voor nadere informatie kunt u altijd even bellen:

Ricbard va.n der Hoek 0lE2-52f353
ÍIers Koovenga 070-3523884
Ïnschrijvin! ve-reniglngsregister k.v.k. den haag nr. v 409095

LENS
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DE LENSREVUE

w@kbtad Yan de Y@thdwrenigÍng LENS
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23 november 1995
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nieuws uit de he§tUurskamer
^-. I,

LENS - BOODENBURG

Na het, onnodige verlies van afgelopen zondag noeE IJENS t helaas weer (even) naar de
ondereÈe regiónen kijken. De kómende weken Àtaan er Ewee thuiswedstrij den op het
programma tegen teams die.onder IJENS staan (Roodenburg en Verburch). Belangrijke '

wedsErljden. .wij hopen op een zeer gemoEiveerd LENS.. l dat de kangen nu wel weeÈ le
benuEEen. i :!''-. . .. .

cespeeld wordt ií heE nieuere reserue lenue beschikbaar gesEeld door onze ':r,-.,-
kledingssponsor È.w. FREE KICK SPORT. Natur.irlijk verwachÈen vrij ook heel veel LENSers
op ons komplex om IENS 1 Èe sEeunen.- Kom gerust a1 .om L0.30 uur naar ons veld tsoe wanE dan speelt I,ENS 2. zij hebben
afgelopen zondag een begin gemaakE aan een inhaalrace middels een 1 - 4 zege'bij Dso.

.:-
ook is er tJeer een voorwedsErijd tqssen LENS D1 en hopelijk RoodenbuÍg D1. De loEerij
is weèi in verÈrouwde handen bij Kees LuE. . 1 .. ' r i '
ToÈ zondag op LENS .

;:.i _t

Í I december 1995

ALGEIIEfuÈ LEDEN VERGADERING (A.t.V.). :.. , . , j :!i,
,l ,r , /:; .:. ,

De stukken van de A.L.V. ziin vanaf 27 november verkriigDaar In. de bestuurskamer

I ., _ | |

CPC LOOP i l

De at.Ier iekvereniginE SparEa beginE volgende week maandag meE een serie ltopErainingeir
die in het. Eekèn staan van de city- Pier - CiEy- Loop , De trainingen Idorden elke maandag.-
avoÉd vanaf 20.15 rjuur gehouden iÀ en om heL SporEpark 't Loo aan de Prins Bernhardlàan
irl. voorburg. I
In de 1e week worden de mogelijkheden van de deelnemers bekeken; aan de hand ààarvan '

erordt een persoonlijk schema opgesteld. :

De cPc-Ioop is op zondag 31 maarE 1995 in Den Haag. r,àpers krrinen zich richÈen op 3

afsÈanden: 5, 10 en 2f kilomeEer. I..

JOHAN en de SCHOEN

'IvÍan, mrg ik vanavond mijn schoen zetten?" vraagt Jobatr.
, 'Dat is goed", zegt mam.

Johan maakt een mooie tekeíing.
'Die is voor de SiEf , zcgt hij.

'Mag ik ook ',rat brood voor het paard, mam?"
Dat kijsl hij.

Ioban doet het bÍood en de tekenitrg in de schoen.

Hij zet de schoen bij de verwarming.
De volgende dag is Johan aI woeg wakker.' 

Papa en mama liggen nog in !ed.
Johan denkt: zou er wat in mijn schoen zitten?

Ik ga vast DaaÍ bencdeu om te kijken.
Mug doet hij zijn paroffels aan.

Hij loopt zachtjes uar de trap,

Maak ïJ het verhaahje at? Doe dat verhaal ln dc REDÀXTIE-BRIEWNBUS,
Voor he! moolste verhaal heett ile SINI een pnscn$c klaatllggcn!

Vcrgeet ie Nrun nlet oP te whriiven!

! . :,\ ., 'rl

-2-"'deuvsne.vus'



advertEnÍt BAR NIEUWS

BARROOSTER
zaterdag 18 noveflÈer

o!enen

09.00 uur MaÍian
:

Joop de Roode
.!.'-

Houtman efl Inge
,racky en ,Jeroen

. Henk en ,ran
Rina ?

's-middags

sluiEen Jan

BA'RROOSTER
dag 19 noveÍÈer

oPenen aloop en Tinus

1O.oO uur . Peter en EI van Fessem

L1.00 uur tot 13.00 uur ' ' ' ' Henk

13.00 uur Erik, Rein
coby en GeÍrie

{
kleine bar . Leen

15.00 uur Henk, Rina en Inge
keuken Nancy en Bianca.

sluiten ???? ,

Wlnkeltje . . EIs en Tinus -

adrepak
w

Fotokopníffi'

formoot A5 tot A2

Kerketuinenweg 6
Íel. (o70l3s9o7l6

2544 CW Den Haag
Fax Ío7o)3295168

voor kopiegemak

s ne lle u e nu er ki ng s t ij d

. uergarcn, uouucn, nialart
lage prijzen!

' DÀÀR sEN rx wE§E

.ra beste mensen jul].ie hebbe alweàh een Eèd niks van mèn gehoahd'
aËn ir.-É"" de taàt."t" Eèd auk zau bezeE gewees daE ik nie es tèd
hag om langs de velde te kauÍ.ne.

celukkaq krèg ket LENS-revue zaudat ik op de haugÈe llèf 
-van 

het
;;I;;-;"; vàn de LEr.rs-familie. Gelukkag is 'Joop weah van'de.
öIËcE' ."-["i-ïe"-"à"Ëi-.iË" [ó"iàrÈè *earr-aat r,are- in heE c]ubsèbeh'

v

HeE eahste elftal gaat lekkah meedraaie oP- de zondag en ik wes hun verdere succes "

Eoe. Dan de jeug. .ru *ue-*oí-fi-ààài,ro"an twèL. cezien de uit- en veralage valÈ. het
;iià,r;;ï "ór'*àË. 

van ou ïéàa[[ià-moÉÉe de vesrase kostseh. nah voah mèn nie hoah,

à.s-ié-*.att kom ik Ee wete. Dan brèide ze maah Élt' '. ''.
over ÉiEbreide gesprauke, is er we6h zo'n gauseh die. bè^de redlkt'ie is

o"ru,r*Ë."ir."iàË-;ö;";-íË-;;Nó-;;""è *óàna e, wé1 sueeds bereh op. Nog. een man of
Ëi!Ë-Ëi'uË' "ii-h"t-ËÍ;à 

iièn "là-*ean 
sEuk. Nau mense dlE was heE dan n'eàh in de haup

dat ik waE meeh tèd krèg om effe langs Ee kaume '

DE ENIGE EGTE HÀGENEES

'de LENSREVIIE -3-



fvenementén Kommissie

t

KLAVEfrJAS- en JOKER AVONDEN

HeÈ is en blijfE een wonderlijk en Eurbulent wlrefaJe,
a1s kaarEer instort., als je besluiE te gaan deelnemen
populaire avonden. , r

.waar j e je
aan deze

Ging afgelopen seizoen heE er rust.ig, ja zelfs op heE gesapige af,
aan toe, nu moeten r,re weer constateren daE nde gevesÈigde orde"duidelijk rekening dienE Ee houden met nieuwkomèrg en àaE er een
tsoekomsEige nieul,e kaarEkoning getipE wordt, die serieus overweegt..
een n kaarEstaatsgreep" Ee plegen.

(in

DlrekEe
elorden
aflopen

confronEaÈies Eussen naarEór rivalen lopen desast.reuS af en op charmante Í{ijze
tegensÈanders (nu nog) Èerugverwezen naar hun plaaEs. Hoe gaat diE allemaal -

?????

Na aansEaande vÍtJdàg. (24 !,ov6lber) ereten we meer. Dan is, de een na laat.sEe avond
de aerie van 5) .:van dit jaar, en natuurlljk GEZEIJLIGHEID weer troef.
Uw gasÈheren ?? uiteraaïd het lllusEere duo iIÀN & ,rOS.

HIJ KOMT.... HIJ KOMT (srnrrRxr,àÀsFEEsr op r,ENs)

Ook dit. Jaar brengen SinEerklaas en ziJn pleEermanknechten een
bezöek aan ]JENS. Het feese za1 zljn op vrLJdag 1 deceober in ons
klubgebouw van 18.15 uur Eot 20.30 uur. ÀLLE Epelers en lelders
van Fl È/m F5 l,orden op deze avond verwacht.

De Sint heefE voor ledere F-klassers een leuk presenÈJe gekocht en
naEuurlijk houdt iedereen deze avond wrij ! ! voon meer nleuws verwijzen wij naar de
j eugdrubriek (b1z 10)

iï'

Uf DE OUDE DOOS : 22 apill 1975 - "HANDIG" KAMPIOEN MET JURID|SCH SLOT

Na de verloren bes l iss ingswedsEri j d aan heE
op het Eerrein van vUC vroegen we ons af of
voldoende zou weten te motiveren om opnieuw
bereiken. DaE viel aanvankelijk tegeh :

eind van het. seizoen !9?f-:-972 tegen Texas
trainer Wim Andriesen de mannen weer
een- poging t.e wagen de begeerde 2e klas E.e

'!
De seizoensopening tegen De Hollandiaan mochE er wezen'(5-1),
maar daarna leek de middenmoot heE besE haalbaar. patz'elfde
De Hollandiaan zou wel de groÈe concurrenE voor de tiEel worden.
Ook het Goudse Olympia behoorde tot. de kopgroep. Onderaan knokte
ODB, HBS en De PostduÍven Eegen degnadatie.

Toen de lent.e -madel iefj es hun kopjes opsEeken, keerde bij LENS de
overEuiging Èerug en werden de punEen weer neÈjes vergaard. De
Hollandiaan en olympia lleten waE steekjes vaIIen, zodaE de drie

Na de winterstop raakte LENS ln een "dipÍ. UiE bij De Hollandiaan
en heE laaggeplaatsÈe Scheveningen werd verloren, zodat De
Ho11and.íaan de besÈe papieren leek te hebben voor de uiteinde-
Iijke kampióengrace.

. ploegen v.reer gelijk kwamen. MeE nog twee $edsÈrijden Ee gaan heeft. I]ENS nog 2 punten
nodig om de concurrent.e Olympia, SEeeds volharden en De Hollandiaan definitief van zich'af te schudden.

. In de voorlaatsEe wedstrijd Ehuis Èegen degradatiekandidaaE ODB moet. heE

. gebeuren. DaE lijkt, Ee lukken, want. toE blessuretijd sEaaE I.ENS meE. 1-O voor. De
bloemen zljn neE Idàgs de lijn klaargezeE aIs Bas Koegler van ODB alsnog de bal ln het.
IJENS-doeI frommelE (1-L). En daÈ is 1 punt Ee weinig. DaE ene punt moet nu vergaard
worden ln de slotwedaÈrijd tegen Olympia in Gouda op Tweede Paasdag 22 apriI.

HeE staaL vasE dats de Gouwenaren het LENS heel moeilijk zu11en maken. Ze zíjn
lnmiddels kansloos voor de ÈiEeI, want ze hebben in de voorlaatsEe wedsÈrijd ook een

,ONGETS
VAN BI.AUW

t,lt

EH VAiI
I

-4- :ite teusawue'



pun! veÍspeeld. Nerveus teeft IrENS naar de finale Eoe.
;-- - wài-àè-Jpe:.éi" ààn nog nieE weten is, dau het bestsuur "die week op bezoek'. ààaE bij
de bekende Rotterdamse voeEÉalraadsman Mr. Jim .fanssen Van Raaij. Het beEEuur'is..' -

nameluk ult lkrinEen roird VOC" geEipt over heE bij De Hollandiaan meeópelen van een
ongereéhtigde'spë1ér met de naam alan de Kramer. Deze speler zou door de KNVB een half
iaàr schoróinq moeren uiÈzitten. omdaE hij ook nog als beEaalde trainer fungeerE van
éen RoEEerdamóe zaterdagclub met de naam SaÈetlieE. Zoiets is natuurlijk een nader *
onderzoek waard.

:
. : - ÀIsl de kràkei oiympia-LENs begint heeft het bestuur een pïachtige proEesEbrief
'àan de ff,wa vàn de hanà van oe ueesÉer achEer de hand. ook de grote en enEhousiasEe
LENs-aanhang langs de lijn weet van dit. alles nieÈs en is getooid met spandoeken,
EoeEers en Ëe1len duidelijk in de meerderheid waE beEreft aanEal en geluid.

In hee veld beginE het fantasEisch. AI in de eerste minuuE geefE Fred de zwarE
een puntgave voorzet toE bij de tweede paal en Wim Keetman wèrkE de bal in het doel. De

GoudËe giensrechEer proEesEèerU wegens ihands', maar a1leen hij, Wim Keeeman en enkele
LENS-su;porEers achtèr het. vijandelijke doel kenÍren de waarheid, die wim qe volgende
dag in àè kranE onEhulE : Ja,-ik hielp een handje mee ! De scheids keurE het doelpunL
óóÉa e" geen speler van O1l.mpia die p-rotesteerE: De restserende tweemaal drie kwarEier

. IJENS bakt er eigenlijk weinig wan, Trainer víim Andriesen zit zlch in de dug-ouE
te verbijien. HeE bliJft eóhter O-Í en heel LENS vierE fee8t a1s heE IaaEsEe fluiÈsig-
nàaf tfiif<t. Voor het-eerst in de LENS -geschiedenis is promotie naar de 2e klas een '
feit. ; .

. HeE besEuur hoefE de brief van De Meester nieE te verzendànl maar komt Eot de
concluJie, daE er andere clubs zijn, dle van de affaire-De Kramer nadeel hebben
óndervondàn, zoals ODB en HBS, dié tegen elkaar nog een besl issingswed'surl1 d 1o?!:n .

spelen om uit te maken wie De Post.duiven vergezelt naar de 4e klas. Deze wedstrilct wrnE

verloopÈ buiEengewoon nerveus.

NÀNGI,I'IsT 38

HBs na verlenglas-*"! .r ? . I ,-. :: .

oDB-voorzitEer Jan Doorschodt wordE door een LENS-delegaEi
ODB wil maaÍ a1 te graag gebruik maken van ude' brief om hem aan
oar leidt ertoe daE de éoÀpet it iewedst rij d De Hollandiaan-oDB (0
.vèirlaara'en moeE-woïden overgespeeld ' De compeEiÈie is dan inml'àfoelooen. Die'wedsiriid.op heE oDB-ve1d e,ordE. dankzij de enorme
àiÉairèi bijgèwoond doór Àirii 2ooo Eoeschouwers - De Hollandiaan,
meer heeft, ituurt een Eweede elftal en oDB win! met 4-1'

' Nu liikÈ ineens HBS heE stachEoffer. De inmidalels gewonnen, besliss ingswedé EriJ d
E.egen ODB wàg achteraf Overbodig. Nu ls HBS aan de beurt.om Ee protesEeren wegens

àóöËriri."àirràisirg na afloop ían de competsiÈ-ie - De bond stelt HBs ín het gelÍjk en

beslisE dat al1een p. poÀUd,r1ï.., degradeeit. Nu zijn ze bij De Postd_ulven in hun wlek

;;;;h;Ë.;-;"-".ià! óàr Àun prouest.-DaE protest woidc afsewezen, omdaÈ het veel Ee laaE
Ís binnengekomen. ', , . ) . 'ï \ ' . ! ! i r ' 1 .'.. ,'.

HeE zal duialelijk zijn, dat sÍnals mei 19?3.ODB voor _eeuwig vriendjes is met LENS,

aat ,o--"iiè"à.fiit *aó de iteesterlijke Ttp uiÈ RoEgerdam door Ée feweri.

L"in kennÍs gesteld en
de bond Ee verzenden.

-0) ongeldlg ÍvordE
ddels aI 2 weken
publiciÈeiÈ rond. trde

dat zelf geen bela;tg

" :;., -

DE SPEI,ERS

01.
02,
03.
04.
05.
05.
07.
08.
09.
10.
11.
t2.

],ENS
S.v. *
O].YMPIÀ
RK!{IK
D.H. **
voc
HTIJI,EGERSBERG
COAII
SCHEVENINGEN
oDB ".- .

HBS
POSTDUIVEN

22
22
22
22
22))
'22

22

22
)a
22

JL
2?
26
25
25
23
19
L9
L9
19
1,7
L4

44-23
30-25
30-20
28-23
2g -27
28:24
24 -20
2L-25
25-28
t9 -26
17-31
30-52

ii' 
''' 

I ^, .. Cees ,yan. der Beek
PeEer de Jongh

_ wiÍn Hansen
Ruud ForEman

Peter en Ton HoP
Dick Brandenburq' Pau1 Schönherr-

Jan EngleberE
r , llans Zoet
Fred de Zwart

LesI1e Hazelzet
wim KeeEman

$

= STEEDS VOIJIÍARDEN
** = DE HOI,IÀNDIAAN

TRÀINER : !{Ím Àndriesen
GRENSR. r Gerard van Reenen

\' u, twsaewe' - 5 -



SeH@ telefo nummers : zie de co lofon oD 1

k
,Wo*

UITSLAG(EN),
\TAI SWÀDE I,ENS 3 6 't

WEDSTRIJDPROGRAMMA
:, teÍzeal

dd tl,-d thuis

I,ENS I 932/38 zuidhaghe D. Scholtendhs.28.11 22 .20 GONA I

$068. 29.11 21.30 LENS 3
22.15 LENS 2

r.Íoon. 06.12 20.00 Í,ENS 2
20.45 LENS 1

- DSS 3
- RKÀW 3

Gymnova 3
POG 1

97r/R3A
9 51/R1A

9s1lR].À
932 /3R

HouErusE
HoutsrusE

HouE ru s E
HouErust

.I
F

B- §cheldsr . "
iI. v. d. velden

C.v.d.velden
OEtersPoor

OPSTELLINGEN EN LIGGING VAN SPORTHALLEN ZIJN BEKEND

s
a

enIo n E

UITSIlG.' LeNs r

WEDSTRIJDPROGRAMMA

KSD 1 afgelasE

zat. 25.LL

zaÈ. 02.L2

I,ENS 1

GDÀ 1

14 .30 DVC 1

14.30 LENS 1

AFSCHBIJVEN

LO27 /006 P.IJ ' Mazairac

1,}25/OOG M' van DuYn

reI. (015) 2L3 25 48
DVC

LtGGtNG vanhet TERREIN

Gem. SPortpark Brasserskade, DelfE '

BIJ afkauring: traL!€n d 13'OO uur' afbelleE blj ntet kooen'/tral'nan lE ook varl'IÍcht I I

Fred Lancel
cerard Sinke

(010) 5213 98 0

(079) 3628ss9
tel.
Eel . :

- 6 - 'de ctlsawue'



enIoÍe za

@.
tdwí80bUITSLAGEN

zoEdag 19 novelbsr 1995

wsB 1
DSO 2
I,ENS 3
vcs 5
OI,IVEO 7
Í,BNS 6
I,ENS 7
I,ENS 8
I,ENS 9

- Í,ENS 1 ..
- I,ENS 2
. POSTDUTVEN 2

- I,ENS 4 .
- I,ENS 5 :

- svH 2
- GR.W. rr vÀc 7
- KRÀNENBURG 4
- TE WERVE 3

4-1
1-4
afgelasE
afgelasE
afgelast
afgelast.
afgelasE
afgelast
afgelasÈ

WEDSTRIJDPROGRAMMA

,r)',i#;í!"o" furffi

Zinkwerf 2.-
2i4 EC Den Haag
Tel.: 07&3663 131

Ftt:070-36:5393

Zoetenneer
Tel.: r)'9-6102:1i

zoad. 26.11 14.00
10.30
L4.00
11.00
11.00
14.00
11. 00
09 .4s

' 12 .00

donat.30.11 20.00 LENS 5

IJENS 1
I.ENS 2
H.v. HOÍ,I,ÀND 2
LENS 4
I,ENS 5
DHIJ 7
GDCPH 3
TONEGIDO 11
WASSENAÀR 6

- ROODENBT'RG 1

- BT.AUW ZWÀRT 2
- I,ENS 3

- }IMSH 5
- VOGEL 2
- I,ENS 6
- I.ENS 7
. I.ENS 8
- I,ENS 9

t0o9 / 52L
tL02 / 627
3051/543
3toq /562
3r,oo/s61
3L42/569
L444 / 627
4478 /622
4497/648

C, van Rij
dhr. Àssenberg
,J. F. Bunk
n. n.
n. n.
n.n.
n. n.
n. n.
n. n.

1
1

3
2

í

TONEGIDO 5

1
1Zond.03.12 ],ENS 1

I,ENS 2
SCHIPI,UIDEN 2
I,ENS 4
I,ENS 5
wP3
BOHEMEN 3
SPOORWI'JK 4
VREDENBI'RCH1O

VERBT]RCH 1
vcs 2
I,ENS 3
DE STER 3
VRI.'
LENS 6
I,ENS 7
I,ENS g

LENS 9

LOO9 /szl
]-102 / 621
3060/543
3!03/s62

w. Rljbergen
Ir. Broere
H. Waslander
n. n.

14.00
10.30
11 .00
11.00

14.00
13.00
11.00
12.00

RI(SVM
RKSVM

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

OPSTELLINGEN
LENS 1Elm 3 :
IJBNS 4 E/m 9 :

AFSCHRIJVEN rJENs

3r40 /569
4L42 /627
44:.7 /622
449L/648

worden door de tsrainers bekend gemaakt
a1s bekend

Br.r ÀlcEEtr,B ÀFKEuRTNG BEEPT r,ENs 1en 2 EEN S C H A D ll W P R O G R A M M A

14.00
12.00

T,ENS 1
I,ENS 2

1
2

I,ENS
LENS
I,ENS
I,ENS
I,ENS

kontaktpersooE SenLorsa zond8g : tí18 Nous'o-EtroveD - Tet': 107 O) 39L 24 74

-'1.-il.-rlp-.-r*oo Àa"ttr1aa"g- : Bert vlerrtng - T61' ! (070) 391 37 49

À
w
.I
G
z
P

4

6
7
8

de Groots
He ij nen
líasserman
Duivesteyn
Gungör
Irensink

(070)
(070)
(079)
( 010)
(070)
(070)

325
346
351
511
3 90
323

tel
teI
EEI
tel
Ee1
ÈeI

15_50
10 g8
20 56
79 43
03 33
L0 2g

Aa LENSREVUE 7



LIGGING VAN DE TERREINEN:
HOEK VÀN HOLI,ÀND :
D}IIJ
GDCPH .
TONEGIDO :
WÀSSENÀÀR ,

OGGETUTGEN SCHRIJVEN

J,emaireweg 9
Sportpark Brasseiskade
ucrcer ourch, wijndaelerweg
t(odelaan
KerkehouE, CharlotEeatraaÈ

Hoek van HollandDelft
Kijkduin
Voorburg
!íaasenaar

(ot z4i, 3d 31 5s06 35 022s3 6(0zo) gzg sr zs(070) 385 08 95(0?0) 517 97 as

EeI.
teI.
EeI.
t.e1.
EeI.

J11114UaW'

a

1 r.-

wsB IENS r 4 f ,i

)I
LENS verloor deze wedàErÍ d niet van WSBzichzelf. Wie zoveel opge egde kansen mist zelfs met LO spelers

maar echE a1leen van
en wie de doelpunten zonieE winnen.

gemakkelijk weggee fr. kan gewooncreg zo, n íeasrr:.i a

. LENS begon zeer voortrrarand ""

iiiËii:iïffi:.#iÍy§rÏíËi;#.,sï.rïË,i;ir:rïii:+Ëiis;i;g:: 
Ë;ËËï;5Ëil:Ëi; ,.",

ransduris barbezir helaas nier r" àö"rï,]rËàï'àfide goal .- ' wsB greep vaak (!:i-rgl" in me. sridings van ach.er"rl o_q-a" *""".".rà;;];. ;"-;:i: {È+:,ï:i"E:i"i:XSLél"i;,-:}x;;l3i3:ï: op. Daar was wsg besrisr berer in.

r='g:li:iiÏ::.":§'::f*ï:"=mUi':.;í#!, rechEeï vreuger. De te,eede r,,as neE aI§het middenvelo. nen o odigé s :-o-àÉL;"l"i;iii=iri'.$3.1".1. ontsEond ", oà:."Ë.rïà! öË'

::+-rï!"!:ïÍ:';:"1:n ::ï,:li,"ii:,.1'i::ff".:1::I^ry-:B-moesE roeeeven daE d_eze srand
;:i;:_::""i::;-siïJ::i:t,;::itï":ï:r.*ïï:.Eti*Ëiöï::i flB:ï':i:i',:'o:'i;":iiè
uerden de mooisié kàË;;-o- zeep_sehorpÀi:';;;"i:rl.rffi.u3"liEEl"oBl*:"§3.;"n§'F_".

,"**-,.Ï3',33fr:; i::ff:::"à."1"-íiiirÍ:ig.*:il'È p.roond. door eei-ÀËiiiËte,.,,a" ÈrerrerwsB analyseeràe àÀ-rèàÀtrtjg roit -éíï;#ïn:"rï9t. scorebord kwam. De voorzirser vàikansen waar tENS srossièrde in heE mis"enïiàrrài. T:T:"tB:Èmaai. seproriEeerd ran-ànze
P s EN

Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN roNtaKTpERsoolu en ?
Hoofdleider A./B/C jeugd: paul van den Steen, Chopinstraat l03, 2ES1 SV D6n Haag, tel.

Hoofdleider D-jeugd: Edwin Kuik
teleÍoon 367.79.00

Hoofdleider

HooÍdleider

397.01.5

Ruud Vereecken
telefoon 391 .04.89
Harry ter Linden
telefoon 361 .6Í'.43

E-jeugd:

F-jeugd:

AÍbellen voor da wedstÍiiden:
zo snel mogslijk, doch uite Ílijk de avond voor de wedstr

I

I

ijd. tussen 18,@ en l g.oo uur, bij da desbetref-fende hoofdleidei. ln uiterste nood nog op de dag van de wed$rijd op LENS, relefoon 366.13.1 4(zaterdags vanaf B.@ uur €n dooÍdeweeks * 3O minuten, en niet e e rde L v ooÍ verzameltíjd)AÍbellen tÍaÍninoen: + 45 minut€n voor aanvang van d6 tÍain ing, alleen op LENS, tetefoon 366.1 3:14Vraqen/oroblemen : bel in oerste instantie de hooÍdleider opl

,.- .8 - . 'te tettsRevue.



WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

alftal aunvano sem-*

v2
vL
v3
v2
v3
v3

v2
v2
v2
v2
v2

A1
B1
B2
c1
c2
c3
c4
D1

25
25
25
25
27
25
25
25
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25

25

25
25

;;
D3
D4
D5
E1
È2
B3
E4
E5
F1
F2
F3
F4
F5

25 nov
L2 .45
14 .00
11.00
09.30
19. 00
12.00
14.30
10.30
12.15
09.30
09 .30
09.30
10.00
12.00
09.45
10.00
09.30
11,00
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00

Gem.
Gem,

1,2 .45
11.15
13.15
10.00
08.30
18.00
11.30
14.00
09. 15
11.30
08 .30
08 .30
08.30
09.00
10.45
09.00
09. 00
08.30
10. 00
09. 00
09.00
l-0 .45
10.45
72 .30

(auto)
(auto)

( auto)

(auÈo)
(auto)
(auto)
(auto)

(auEo)
( auto)
(auÈo)

nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov

Gravenzande sv À1 uit
Gravenzande sv 81 Uit
HMSH 83 Èhuis
Tonegido C1 . thuis
Postduiven C1 , lhuis
Fortuna vlaardingenthuis
VIOS M1 .. thuÍs
Quick C4 . thuis
vredenburch D1 . uit.
Roodenburg Dl . thuis
DSO D3 . Èhuis
RVC D2 . ,. uiE
LYra D3 uiE
GDÀ D3 . . uit
RKÀw El uiÈ
VCS E3 . uic
quick SEeps E4 uiÈ
ÍIISV E1 uiÈ
Iraakkwartier E7 uiE
RKÀW F1 EhUiS
TÀC',9o F1 Ehuis
HBS F7 EhUiS
GDS F2 thuis
RKÀW F7 . . Ehuis

zonder
zonder
zonder
meE
meE
meE
zonder
met

sp.park
sp.park

Vredenburchweg
v1 .
v1 .

sp.park Pr. Irene
. de Lier .
. Madesteijn

KasEelenring
Dedemsvaartweg

Nijkerklaan
. Erasmuaweg .

J. v. BeersstraaE

B

K

tENS
Í,ENS
ÍJENS
tENS
IENS
I,ENS
I,ENS

IJZONDERHEDEN,
- aanwezig jeugdkommiÈsie op zaterdag 25 november:

E. Kulh, ir. I{uns en J. Taal

, - vragen ? BeI dan even naar de hoofdleider.

- opsÈe1lingen als vorige vreek met uit.zondering van :

0
0
0
0
0
0
0

c2
c3
D2
D3
E3
F4
F5

K.Bouali (geschorsE wegens slechÈ gedrag)
N , Rampone
N.Muns
I . Jahangir
B.Groenvel.d en A.Vaku
s.Àkbulut
R.Kanglie
v. BadrÍ

I
ONTRIBUTIE-ACHfi ERSTAND >>>>> een klein aantal jeugdleden heefE nog sÈeeds
een kontribuE ie - achEerst.and over dit seizoen. Reageren op onze oproepen/brleven
doèn ze echter niet. Helaas zullen wij deze spelers zaterdag zonder Ee voeÈbaIlen

naar huis sÈuren meE een brief bij zich waarin staaE daE ze nleE meer mogen Erainen en
voetballen ÈoEdaE de kontribut.ie is bet.aald. vragen ? Be1 PauI v.d.Steen 3970154.

AFGEKEURD OF NIET ??

Bij Evjljfelachtig weer mogen de gIrèlers van de èeams die voor 9.OO uur mooten vèrzamelen vanaf
A.óO uui naar Í.BNg bèIlen teli 3661314 ( err nergens andels heen ) of heÈ voeEballen doorgaat of
niet- MoeÈ Je voor 8.oO uur verzamelen dan heeft belLen geen zin omdaè lre dan nog niete weEen.
Ram dan maar naar IJENS !oe.

Teams die na 9.OO uur moeten verzamelen moeten bij tlrijf,elachtsig weer de TV aanzetten en
afglemnen op INFOTHUIS. Via tsèleeekeC Fagina 603 1atén ze daar vanaf ongeveer.8.45 uut de
afkeurinsen zien' Mogerijkhtiï 

"ië 
lT""ir,,n Dàa BÀas afgekeurd.

DiE bet,ekent À1 t/rtl F5 van rJENs afgekéurd.

2) ProhoClcklas ètl ovèrge.ag.klaE.è À-B-c 6À- D'J6ugd afgekeurd.
Dit betekent À1,81,c1 en D1 van r,ENs zijÀ efgèkeurd.

3) oougdrogksoDcotrlP6cLt Lo À-B-c sE de rneiaJaa afgèkéurd.
Dits betekent F2,C2tC3,c4,D2,D3,D4 en D5 van LENS zijn afgekeurd.

4) D-E-F-hlasoo afgekeurd.
Dit betekent D2 t/$ Fs afgekeurd.

lta LENSf,EVIIÉ '9 -



Zijn er individuele afkeuringen dan rror.dc het Ehui6€pelende elftal genoemd maar diÈ geldt alleen
voor LEI'IS À1 t/m C4. In dit geval mogen de epeler6 van D1 È./m FS naar rrENs bellen.
Er iE nog een rnogelijkheid om Èe informeren naar afkeuringen en daE iB via de afkeutingalijn van
de Haagae Voètba1 BoEd t.Í{. te}efoon: 06-35015090
Gebruik deze mogelijkheden en bel zo min mogelijk naar IJENS toe.

SCHADUWPROGRAMMA
Bij indiwiduele afkèuring gaan we in principe gewoon trainén op de ver.zahèIEijd van het
wed6tsrij dplogramma. EchÈer bij alqehele afkeurlng ( zie punu 1 van bovenataande kopy ) van hets
kompeÈiÈieprogramma Írerken te èetr alt.ernatief programma af. Iíe verwach-Een dan aIle Bpele!6 en
DaEuurtijk ook dè leiderg op onder€Èaande tsijden op IJENS triet biJ zich: sporiklèding, traihingE-
pak,voetbal- en eporCschoenen. Er zijn vele alCernaCi'even denkbaar zoala voetbalLen in het
ZuLderpark, op heÈ etrend,verhard op Kwiek sporÈ,in de zaal (aLleen voor E- en F) of, loch ergene
een wedstrijd speLen op een goed vètd of ot, heE kunÉtgraE. Gewoon overaL ïekening Íríoe houden en
konen hoor.

ÀÀln ÀNG
12.00 uur

VERZà!íEI,UJD
12.00 uur

13.0
10 .3
10.0
09.0
11.0
09.0
70 .4

13.0
10.3
10.0
09.0
11.0
09.0
LO .4

ur
ur
ur
ur
ur
ur'"
ur

0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
5 uur

TEIIMS
I,BNS A1 , 81
I,ENS 82
]JENS C1, C2, C3 en C4
],ENS Dl
I,ENS D2,D3,D4 en D5
LENS EI t/m E5
LENS F1 en F2
LENS F3, F4 en F5

Erainen
Èrainen
Erainen
trainen
Erainen
Erainen
Erai.nen
t rainen

0u
0u
0u
0u
0u
0u
5u

c INTERKLAASFEEST OP LENS >>>>> ook dir jaar komen sinEerklaas en zijn pteren
J weer naar LENS Eoe. HeE feest. zal zL)n op vrijdag 1 december in ons klubgebouvr
- van 18,15 t/m 20.30 uur. ÀIIe speleró en- leidérs-van Fl E/m F5 worden op:deze
avond verwacht. Meer nieuws volgt binnenkorE in de lENs-revue maar natuurlijk houden
alle F-klassers deze avond vrij. De Sint heeft een leuk present.je voor iedere F-klasser
gekocht. }íij zijn benieuwd wat. heE Ís. ,Iu11ie ook ?

ZONDAG : LENS FAMILIEDAG

LÈtrS - ROODENBURG, VOORITEITSTRIaTD, SPEÍ.ER VÀlI DE gIEEK EN ITOTERIiÍ >>>>> víaÈ moeten we'er
nu nog over zeggen. Zondag is eÍ weer eens een LENsfamiliedag en, we hopen veel jeugd en
ouders te zien op ons komplex. Deze keer geen muziek na afloop maar we1 veel voelbal en
gezelligheid op IJENS.- Hét begi-nE at om 10.30 uur als LENS 2 speelt Eegen Blauw ZwarE. Vervolgens de
voorwedstïijd om 12.15 uur van ons D1 tegen Roodenburg (???). Ook leveren zij de speler
van de week en mogen zij op de foto met de spelers van LENS 1. Dan de compeÈitievJed-
sÈrijd van LENS 1 Eegen Roodenburg om 14.00 uur. Za1 LENS 1nu eens alle kansen
benuÈten of . .. .. ???

Kom maar kijken dan weeÈ je het meÈeen. Na afloop gezellig in ons klubgebouö wat l

napraten is ook nooit weg. Oh ja. bijna verget.en te vermelden dat er weer een leuke
IoÉerij is en dat de jubileum-t inket ook weér geopend is. Naast de LENSmok, sweater;t-
shirE. eE.c. Nu ook een seE LENSsEickers voor slechts Í 2t50. Loop eens bij hen ]angs in
de winkel. ToE. zondag op Í,ENS :

/^ notp CLIrB ÀKTIE >>>>> de ErekklngslijsE sEaaÈ deze week in de Posthoorn en komt
f a natuurlijk ook op LENS Ee hangen. Benieuwd of er prijzen zijn gevalten op de
!!. loten die wi j verkochE hebben. IENS is er ereer goed uitgekomen diE ' j aar . Er
werden maar liefst 898 loten verkocht en daE is meer dan vorig jaar. LENS leverE dit op
na aftrek van de kosEen (aankoop loten en prijzen voor de besEe verkopers) een bedrag
van / 3190,-. Di.E kan nog meer worden a1s er op de overgebleven locen een priJs
gevalten is. ook wij zijn benieuwd. De vier beste verÍkopers van LENS hebben. inmiddels
hun geldprijs ontvangen. HeE vlaren

i

1) Michael v. d.voort.
2) Dennis v. d. Steen
3) Martin vissers
4) Marlon Í,eEsch

me
me
me
me

62 loEen kree
48 loten kree
43 loten kree
34 loEen kree

sÍsÍsísÍ

t1
E1
E

LoEenverkopers en organisaEor alack w.d.Heijden bedankt. ! !! t

'-.7O - ae LENSREWE'

150, -
75,-
50, -
25,-



u i t
l,ji.^- .1 ,ii . . ,

en've Íslagen
Helaas, a1 het voetbal was afgelopen zaterdag afgelasE'
ö."pó"ia en hebben we. dus ook geen uiE- en verslagen'
À1 hoev.rel ....????l ! ! !r

er werd nieE

laEen zien,

\IREDEI{BIIRCH c2 - LENS c2 (4-5) (11 noveÍrber 1995)

!,' r

Deze zaEerdagmorgen ging LENS C2 er weer Eegenaan'

Ë;à.;-;;-;i; inl we-,itaen onze nederlaas van die
nieE besÈ en ki{amen met 3-1 achEer Ee staan' Gelukk

"i""-aói-i-à 
en toen werd heE weer spannend ' Dankzij

(1x) en Sigl< (1x) werd de eindstadíq -4-5'

Er scheen een lekker zonnetje en we

week er voor goedmaken- we begonnen
ig konden we met goed spel terugko-
fthatiu (2x), Kalin (1x), Dennís

NICK

Ib

D-3.

18 noveÍnber en weer geen voeEbal' Dat zal de komen'le donkere dagen nog wel meer

gebeuren en de wedstri: a"ài" iàgè" zullen schaarser vrorden. Maar de lege ruimEe die in
de onvolprezen r,ENS-Revu; ;;;tËà; it-àttu"tu'n' kan ik nu benutten voor leEs anders '

zoals jullie g".or,"au.u"id-haË;; ""ntiit 
ik rovende stukjes over D-3' Maar jullie

;;;;;.Ëi;; vaÍIen ook anderen op' 
-^à n^ -àràar.ia èn ,al .' - Imraan;' hgewel nu sÀUft""èera, trainE mee met de selecEie en za1 ook wel l

uiEverkoren worden. *.g Ë!í-"Ë"i";-;";-;.3 dreigr ons Eeam Ee verlaten. De Eransferpe-

rikelen zijn nog ni"t opóJïol[, 
-*"u' to"tt' o"iigens' ik werd beide keren kéurisj

gelnformeerd door de trainers' Eén van hen' een aàrdige venE' kwam enkele weken geleden

naar me Eoe en vroeg o, it 
-torfi" 

wilde meE daarbii dé mededeling dat hij die koffie
wer naar me toe zou ur."i"o. 

-roà", ààt ,u" héél _erg aardig. Maar ja, al gauw kwam de aap

-utE de mouw (heE rl jmt ;;"ili;' =ij" oog was dus gevallen op een speler van D-3 '

c.riË" g""o"*de t ransferperikelen noem ik geen namen'

-.rongens,laaÈ het b
hopen dat er a. s.

G. van Oort Sr.

Geën voetbal voor LENS D4 ?

LENS F4 (afgekeutd)

Helaas vras het deze
maarc wij hebben we1

HÀNSen

,i

vreek afgekeurd en konden wij ons goede voetbalspel niet
Lekker éen ondeiling wedstrijdEje gespeeld'

ovensEaande juliie inspireren tot' nog beEer (samen-)spe1 en laten we

zaterdag weer gévoeEbald kan worden

uden jullie atweËi-tegen Duindorp moeEen spelen"" mooi niet !

HeE Í,ras allemaaf ,.g"n *II-à.'rior. "roeg. 
MeÈ-dit gegeven kon je op je vingers naEellen

alar de wedsr.rijd seen d.;;g;;g'-k;; ;i;#". Helaas. oók was er geen rekenins sehouden

dat. diE vJeer toÈ de mogelijkheden behöort en vras er geen schaduwprogramma. Er was zelfs
geen Eraining en dit arr!!'i=-íà*."r voor de spelersi ouders en leioer. IJaat diE jullie

echEer nieE weer overl<omen ' if-'u""t zeker daE DE 
''EÍiER 

de volgen'le keer meE jullie wel

waE gaa! doen.

EEN ZEER TELEI,]RGESTE],DE FóT VÀN D4 .,, . 'I'

1P

)

. *t\ .^"ar" r,Lt afget'eurd is Erainen wij ArrTI'lD om 11'00 uur en $'iIIen v'e

iedereen z ien.
-rí

ook inoeten ,ij iedere woensdagmiddag Erainen ! ! I

s

IE

'ds LENSREVUE - f l'



a opgericht 18 decenber lg?0
T a

!5

I

75 jaar

a a

LENS

-_______-_-__________J

:,.ln hat.lElllS'winkeltie kunt a, ter gelegenheid van het 75 lbrig bestaan van onze vwenigingvercchi[endeprunoth.aftiklcnkopen. . ' '. '- ,, : _ -. - - *

T-shirt Í 17,50
. swealer Í45,00

pen Í 1,00
mok f 6.50

tuilfld.tie) Í 3,50
spiegeltie Í 3,50
stropdas Í 12.50
kalender Í 2,50

is er nu iets nieuws en wel een setie van 6 tEilS . stickers
voor de prijs van slechts '

Í 2,50
Deze stickers zijn op het mededelingenbord en achter de bar te bezichtigen.

Onze "winkeliers" Tinus en de charmante Inge en Els uerkop'en met plezier (de bekende IE11;S-
service met een smile) aan u deze artikelen. '.1 ,, . .

'- 72 - ue cttsnewle.

-\
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. 1920 L99s

LENS

in memoriam Mickael Paal 0ijkgraaf
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D E A L G EM EN E L ED EN VERGA D ERING

Op maandag 11 december r,rordE om 20.30 uur in ons klubgebouw de algemene ledenvergade-
ring gehouden. Zoa1s afgesproken liggen de stukken voor deze vergadering sinds
27 noveÍnber j.I. in onze besEuurskamer. we hopen dat veel IJENSeTS een exemplaar mee
zullen nemen en daE het heel druk wordt. Ei.jdens de veigadering op 11 decernber. AIIe
LENSers zijn van harEe welkom. De agenda ziet er als volgE uiE:

1

3

4

5
6

0pening
Mededelingen/ingekomen sEukkën
vastsEellen noEulen vergadering d.d. 6 Juni 1995
Behandeling jaarverslagen over heE seizoen L994/1995
Het gevoerde beleid
Behandeling financieel overzicht L994 /1995
ZaI het resulEaat nu éens posit.ief zijn of
verELag Kaskommissie
Bestuursverkiez ing -

ÀfEredend maar weer herkiesbaar zijn:
,laap Colpa (voorzit.Eer) en wil Heij nen (bestuurs l id)
Zullen er nog LegenkandidaEen/sÈemmers zijn
of nieE ???

\
0

§\ 2

7l
8)

9)
10 )

11)
12l

IJENS: Hoe nu verder ???
Benoemingen in de kommissies
Zijn er nog vakatures op te vul1en ???
Rondvraag
SIuiEing

zoals ledereen kan zien een belangrÍjke vergadering voor alte leden en geint eresseerden
in LENS. Praat en denk mee over de toekomst Van LENS op deze vergadering. Kom dus *
aLIemaaI.

LENS - VERBURCH.

Àfgelopen zondag was het helaas niet druk langs de 1ijn. Een vooruitziende
blik? De vredstrijd was niet best. De spelers hebben echt.er beEerschap beloofd
en gaan er zondag voor. Dan is er immers weer een belangrijke thuiswedstrijd
voor IJENS 1. De tegensEander is Verburch ult Poeldijk. we hopen op heel weel
support.ers voor LENS 1en .... op een overwinning voor IJENS.

Natuurlijk speelt LENS 2 om 10.30 uur ook thuis t.egen vCS en is er om 12.15 uur ook
weer een voorwedst,rijd. Dit keer speelt D5. KorEom redenen genoeg om zondag naar LENS
te komen met het gezin. Natuurlj-jk zorgt Ceeg Lut weer voor een te gekke loterij meE
hele leuke prijzen. Tot zondag.

BLESSIIRELEED'

Àfgelopen zondag brak Faysal eI Haddioui van rJENS 2 zÍjn enkel. Een
operatie moesE er aan Ee pas komen. DaE is géen preÈje maar wie
Faysal kent. weeÈ daE hij dit alles meÈ een g1Ím1ach afdoeE. Toch zal
het hem pijn doen om weer zo lang niet Ee kunnen spelen.

Donny HeinB is gelukkig aan de beterende hand. Hij lígE nog wel ln
heE ziekenhuis maar zijn langste tijd heeft hij daar toch wel gehad.
celukkig maar wanE. een echEe st.illlgger is Donny nieE.
eeide spelers heel veel sterkte in deze voetballoze periode.

+
o o

- 2 - ue urusaevue'

HeE bestuur

tl l u I

.!



adnefrak
voor kopiegemak

@s* éh* /
a

FoÍokopíeservíce

formoot A5 tot A2,
.snellc oenoerkingstijd , '..

. uergaren, uouuen, nialen
lage prijzen! ;

Kèrketuinehwèg 6
ïeí. lO7ol3s907í 6

z54a cilr'. Den"Haag'l

advertentie

{

BAR NIEUWS

BARROOSTER.
zaEerdag 2 decernber ..

openen iloop de Roode

09.00 uur Inge en Jenny

11.00 uur Theo Massa, Marian HouEman

's middags . ilan Lamers, Cor Peters
Henk Kouwenhoven, Rina

sluicing Jan Lamers

BARROOSTER
, zondag 3 deceÍnber

openen : Joop en Tinus

11.00 uur PeLer en EI

12 LoL 2 Henk Kouwenhoven

13.00 uur Erik, Angela en Rein Heide1
' Marce] Keus

Kleine bar Leen

15.OO uur Nancy en Bianca

1?.00 uur Theo Massa

sluiten Marcel KeuS
I

,. . BTÍSPRINGERS GEVR,ÀÀGD ! I I

,
D innengeulogen herichten

AAN DE §//Vf rrr» gaarne wil ik namens de ,woensdagochtendclub de Sint bedanken voor
zijn gedicht. en heerlijke atEentie die ons a1s leden van die club via redaktionele
tuÉseikomst bereikEen. -

De verzamelaais, instekers, vouwers, nietster, evenals de bundelaarsEer en de expedi-
teur van de LENSrevue vinden het een plicht te zorgen, daE heE door
redakEie opgemaakte clubblad elke week tijdig in de brievenbus bij d
Temeer zijn de medewerkers dankbaar, omdaE de SinE ons liet weten da
poxEemonnaie reeds zichEbaar was.
EEN MEDEWERKE

TERUG UAN WEGGEWEEST ,>,r, afgelopen zondag was-ie weer
in akEie te aanschouwen, Hans Àpontoweil. Bij aanvang van het
nieuwe seizoen kon hij nieE. meer wan de partij zijn, wegens
zijn sEudie in Frankrijk. Jammer, vrant Hans was iemand die de
huidige se1ekE.ie goed kon gebruiken: snel, aanvallend en
daardoor goed voor menig LENs-goal. Daarom deed het. ons vreug-
de Ee horen en nu Ee zien daE deze sympaEhieke LENSeT weer elk
weekend naar Den Haag reist om zijn kunsÈen op het veld t.e
vertonen. DaE zo'n wekel ij ks .reisj e Parijs - Den Haag v.v.
niet altijd even soepel verLoopE, bleek $reI Eoen de spoorwegen
gingen staken. EersE een sEukje meE een kenni-s meerijden, dan
1ifÈen, om vervolgens eindelijk weer terug Ee zijn. .fe moeE er
waE voor Over hebben.. . HanS, welkom t.erug!
DE REDÀKTI E

een hardwerkende
e leden }igÈ.
t de boalem van zijn

'deLENSREVUE'-3'
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adveíefltie

DE SPELER VANDE WEEK
voor de tweede of r,ras heE de derde keer in
dit seizoen (?) was Í,ENS D1 het elftal daE.,
afgelopen zondag, in het. kader van ZONDÀG
LENS - FÀMILIEDAG. de Eoeschouwers mocht laten
zien wac voor kwalitiet zij in huis hebben in
de voorwedstrij d.

AIs rÀ,ij de vasEe reporter RoB mogen geloven
(en daE doen wij zeker) dan is het bij dit
elftal altijd .|à party-t.ime .!.À en wliegen de
doelpunEen je soms om de oren (aan rrelke
kant, daar hebben geen nadere informat.ie
over). Maar.gezien de ranglijsE aan beide
kanten.

Er werd deze keer gespeeld tegen RVC D1
(RooderÈurg en Quick SEeps haakE.en af) en ook
deze wedsErijd was het, inderdaad weer
.1,) party-time ).lt (oh, yes it was ! ! ) en wel
deze keer voor LENS (8-0).

Na afloop ging D1 even snel op de foEo meE
onze selekEie en was PÀTRICK MITSTERD de ge-
lukkige en hij was deze zondag de speler van
de week. PaErick is I'de ballenvanger'r van
LENS D1 en koos als zijn favoriete speler
(hoe kan het ook anders) Àrao de Jong en met
hem ging hij op de foEo.

HÀFO sE.elde weer de foto's, die de speler van de week als aandenken ontvangE, Eer )
beschikking en danken wij uiteraard de selekEie, trainer, verzorger en begeleiders voor
hun aandeel bij diL populaire onderdeel van de LENS - ZONÀG FÀMIIJIEDAG.

INE,O

§§_t

uenementen Kommissie

jubileum Kommissie

KLA
Afgelopen vrijdag, 24 november, is de voorlaaEsEe kaarEavond gehouden. We zijn gestart
met 11 koppels en 4 jokeraars. À1 van het begin af aan stond heE koppel Peeters-Peeters
bovenaan en zij hebben dan ook deze avond gewonnen meE. 5706 punEen. 2e Op eerbiedige
afst.and werd heE. koppel v.d. Berg-v.d. Berg met 5476 punten, 3e werd het. koppel Ham-
Klunen meE 5382.puntsen. w Loon-Siliakus, 3468 punten, ging er meE de poedelprijs van-
door. De vorige maal door ons genomineerde "kaartkoning" werd voorlaatste. Hij moet nog
Í.ra t oefenen. Bij heE jokeren was Marian Henneveld vanaf het. begin heE sterksE. In het .

middenspel verslapte zij iets, maar zij werd op Eijd wakker geschud, zij bleef eerste
(809 punEen), de poedelprijs was voor Caroline NiamaE, 1089 punten. Het was een zeer
gezellige avond. Komt u a1len op de sloEavond I december. cezien het aantal mensen die
hebben meeged^Fn moeten er minimaal I tafels bezet kunnen zijn.
Jan Ham / Jos WiEtinq

,

- Op 18 dgceDber a.q. bestaat onze vereniging 75 jaar en in dit. kader heeft
heÈ BesEuur gemeend, in samenwerking met. de jubileumkommissie, dit. feit
feesEelijk Èe gedenken.

De eersre groLe gebeurÈenis vindt plaaEs op vrijdag 15 december met een officiëIe
receptie van -Il--0-0_-U_.@U.9-_0-Q__gu! voor genodlgdèn.

Vanaf 2l)..,]ql]_U is er fee6! annex rattrLe. Dit. feest. is niet. alleen bedoeld voor atle
huidige leden, donaEeurs, sponsors eÈc., maar ook voor Àr,r,E oud-Ieden, donateurs enz.

U benE van harEe welkom en begroeten u graag op vrijdag 15 decernber a.s..
Namens de jubileumkommissie, Richard van der Hoek

- 4'- 'de uusaÈvue'



S(BIí@ oor telefoonnlrmmcrs .lÈ n.rloÍon o nao 1

Se roreo
L

_B--

WEDSTRIJDPROGRAMMA

woen. 05.12

vriJ . 15 .12

20.00 LENS 2
20.45 LENS 1
20.30 LENS 1

- clmnova 3
- POG 1
- ÀSTRÀNI 1

9 51/R1À
932 / 39
932 /38

HoutrusE'-
Hout.rusE
Ockenburgh

J. C. v. d.velden
F. OEEerspoor
R. Obdam

OPSTELLINGEN EN LIGGING VAN SPOBTHALLEN ZIJN BEKEND

Senioren RD G

UIT.SLAG : DVC 1

WEOSTRIJDPROGRAMMA

LENS 1 1 1

se veld.lelrrm tiirl lhuis

zag. 02 .L2
zat. 09 .7'2

14.30 r,ENS 1
14.00 GDS 1

- GDA 1
- LENS 1

r02a / 006
to25/ 006

van Dul.n
de Bruyn

M.
À.

Bij afkeuÍ1nÉi ! trainen ou 12.00 uur
verp].lcbt afbe1l6n bij ri€t komen traínen I I

AFSCHRIJVEN te 521
362

1

I
80
59

39Fred Lancel
Gerard Sinke te

(010)
(079)

tl

@.
Seniö ren z D G

UITSLAGEN
zondag 25 novelËer 19 95

dlvc,tsnth

I,ENS '1 .

I,ENS 2 '

H . v. HoLLÀND
],ENS 4
],ENS 5
DHI, ?
GDCPH 3
TONEGIDO 11
WÀSSENAÀR 6

2

ROODENBURG 1
Br,Àuw zwÀRT 2
I,ENS 3
HMSH 5
VOGEL 2
],ENS 6
I,ENS 7
I,ENS g

],ENS 9

1
3
0
0

2

1
3

1
1
I
5
6
6
2
2

VonderYelde
'tYeentje

#r*ir**
VERHU]ZERS

ZinkverÍ 27
2514 EC Dàt Haag
Tel.: 070-3663 131 .

Fox:070-36t5-193

' Zo.'!en»crr
Tcl.: 0i9-6lEli

'deLENSREVUÉ'-5-



WEDSTRIJDPROGRAMMA
datum trld thuis uit w-nf. veld

dond.

zoEd,

3 0.11 20.00 I,ENS 5 TONEGIDO 5

IJEN

03,12 14 . 00
10 .30

: ' 11.OO
11,00

I,ENS 1
],ENS 2
SCHIPI,UIDEN 2
I,ENS 4
LENS 5
wP3
BOHEMEN 3
SPOORWrJK 4
VREDENBI]RCH 10

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

VERBI'RCH 1
vcs 2
I,ENS 3

1!{
1L
3H
2Ír

1.'
1H
3À
2t
1n
9n

L009/s2
Lr02 / 62
3060/54
3103/s6

3L40/s59
4442 / 627
4417 /622
449!/648

Rilbergen
Broere
waslander

n

. wil lemen

. Heijboer

. Baggerman

.n.

.n.

.n.

1
1

L2.00
13.00
11 .00
12.00

DES
VRI.]
IJENS
LENS
IJENS

3TER

6
'1

s
s9

zoEd. L009 /52
7ro2/62
3059 /54
3106/s6
3100/56
314r/56

te1
te1
tel
Èe1
Ee1
Ee]

10.12 1,4 . 00
11.00

. 11.00
10.30
10.00
13.00
13.00

. ' 
13 .00

- 11.00

sTor,wÍJK 1
RI.]SWIJK 1
I,ENS' 3
}IWI 4
DEIJFT 6
I,ENS 6
osc 4
IENS 8
],ENS 9

LENS
!ENS
LENS
TENS
ÍJENS
T,ENS

LENS 1
],ENS 2
VREDENBI,ACI{ 3
],ENS 4
IJENS 5
TRIOMPH 2
LENS.?
BTC 5
HBS 13

1

vri endschappel ij k
4420/622 n.n.
449L/649 n.n.

2

3

TRAINING NIET GESELECTEERDEN: ELKE DONDERDAG 20.# uur

BIiI àLoEEELE ÀFREITRING EEEFI IJENs 1en 2 e€! SCHADUWPROGRAMMA
14.00 RKSVM 1 ., LENS 1
12.00 RKSWI 2 - IrBNS 2

OPSTELLINGEN
IJENS 1rlm 3 :

' LENS 4 E/m9 :

AFSCHRIJVEN

worden door de frainers bekend gemaakE
als bekend -..

4

5
6

I
9

À. de Groot.
lí. HeiJnen
,f, Wasserman
G. Duives t.el.n
Z. Gungör
P. Lensink

(070)
(070)
(079)
( 010 )
(070)
1070 )

325
346
351
511
3 90
323

(01s)
(06)
(o7o)
(070)
(070)

323
366
395'

50
88
56
43
33
28

15
10
20
79
03
10

kontaktpersoon Senloren zondag
kontahtperaoon $edBtriJ ttdag

3 Witn Kouríenhovon - TeI.: (070) 39L 24 74
r B6rt v:Lerling - TeI.: (070) 391 37 49

: 06 - 596 79 3555

LIGGING VAN DE TERREINEN :

Vlaardingsekade / Seringsiraat Schipluiden t.eI.
Zuiderpark, Drooglever ForEuynvreg Den Haag tel.
I4ijndaelerseg, 1e afslag rechEs Kijkduin te1.
Escamp f, naast, LENS Den Haag te1.
Jul ialaantj e/Vredenburchweg Rijswijk te1.

SCHIPIJUIDEN
WP
BOHEMEN
SPOORÍ.'I,'K
VREDENBURCH

380 86
350 225

53
36
72
34
88

05
25
22

OGGETUIGEN SCHRIJVENo -LENS 1 - ROODENBURG 1 (1-1)

Afgelopen zondag zagen we de voor IrENS laatgÈe wedetrijd van de
eerEte helfÈ van de competitsle EhulB tegen Roodenburg. De Leidenaars
Í,varen naar Den Haag gekomen on minimaal één punt weg te halen en da!
waa te merken. voetballend wa6 het nietB en er werd al1een fyeieke
kracht gebruikE om dau doel Ee halen.
LENS kon er niet bar veel tegenover stelfen. HeE liet zich meeeleuren in het
,chaotische opeJ. van Roodenburg en zodoende zagen we een natige vertoning. Na lien minuten in
de eerrte helfÈ kwam Roodenburg zelfs op voorsprong, slordig balverliee leidde toE de 1-0
achter8taad. Na ruge Bcogrde Michel Izendoorn, zo ce zien tot eigen verbazing, de verdiende
gelijkmaker.

d
-6-'dercusnevur



De eerEte helfE van deze compeEiEie mag gerust nwieeelvallign" ganoemd worden. HeIe goedà
wedEtrijdsn werden en worden af,gewÍsEeld door zeer matige. De EEand op de ranglij et iE daar
het bewijE van (?e meÈ 13 puntsen uiE elf wedeErijden). MeE de nieuwe EyeeemaEiek (3 punten
voor de vàI1e win8È) kan hèt gebeuren daE je, na een goede reeks, ineenE weer bovenin
meedraait. Uiteraard geld dat, in het geval van een Elechte reeka, je ineene ln de problemen
komc .

}Iat LENS beEreft, a1e iemand hets weeE mag-iè 't zeggen; de p1àeg van Peter Bos kan Per
wedstrijd tot groÈe hoogten stÍjgen, maar net zo gemakkelijk diep door de knieën gaan. 

-Duidelijk iE,ií ieder géva1 dac aeze compeEiÈie voor bijna a1le deelnemerg tot heE eind
epann"nà zal blijven. Zondag a.e. de belàngrijke thuiewedeÈrljd cegen VERBURCH. Tegen deze
ploeg. rnoec het mogelijk zijn orn de volle vJinBt te pakken.
MÀRCEL .'ÀNSEN

Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KOII|TAKTPERSOON en
Hoofdleider A/B/C Jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01 '

HooÍdleid6r

Hoofdleider

E-jeugd:

F-leugd:

Ruud Vereecken
telefoon 391 .04.89
HaÍry tsr Linden
tslsfoon 361.61.43

HooÍdleidér D.,jaugd: Edwin Kuik
telefoon 367.73.00

AÍbellen voor dè wedstÍiiden: - .

zo snel mogelijk, doch uiteÍlijk de avond voor de wedstrijd, tussen 18.o0 on 19.0o uur, bij de desbetreÍ-
íende hoofdleider. ln uiterste nood nog op de dag van de wedstriid op LENS, tolefoon 366'13.14
lzaterdags vanaÍ 8.oo uur en doordeweeks + 30 minuten, eh niet eetdeL voor verzameltirdl

AÍbell€n tÍoilinoon: r 45 minuten voor aanvang van de training, alleen oQ LENS, teleloon 366.13.14

vraqen/DÍoblemen : bet in eerste instantis de hoofdleider opl
t.....-.....

elÍtal da,um ddnvafro

WEDSTRIJDPROGBAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

tedènstander. uithhuis vald/lerrain sem-& I ENS

À1
B1

02
02
04
o2
nt
02
02
o2
02
o2
o2
o2
o2
03
02
o2
o2
o2
o2
01
02
01
o2
01
o2
01
02
01
02

dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
deè
dec
dec
dec
dec
dec

14.30
14.30.
19.00
14.30
11.30
09.30
12 .00
14.30
1r .00
12.30
09.30
09.45
14.30
12 .- 15
09.30
1L.00
11.00
11.15
13 .00 .
L8 .15
09.30
18.15
08.45
18 .15
10.00
18 ,15
11.00.
18 .15
11.15

DEVJO À1 uit
scheveningen 81 .. uiÈ
Feijenoord . thuis
Duindorp sv 81 uit
vI]C C1 .. uÍt
Scheveningen C2 . thuis
GONÀ C1 tshuis
Cromvlie! C3 thuis
DWO D1 Ehuis
Gravenzande sv D1 . thuis
RÀS D2 thuis
PBC Den Haag Dl uiE
ouick Steps D4 . Ehuis
???? rhuls
RvC E1 . thuls
Rijswijk E1 uit,
HW E3 .'. . uiE
HBS E2 EhUiS
Delfia E5 . thuis
. SINTERXI,ÀÀS FEEST Otr,

Oliveo F1 thuls
. STNIERXLÀÀS FEESE otr)

Quick F4 uit
. SINTERKÉÀÀS FEESI oP

IIMSH FI . .. uit.
. SINTERRI,ÀÀS FEEST OP

wP F1 . uit
. SINTERKI.ÀÀS FEESI oP

LaakkwarEier F5 Èhuis

oost.einde/vbrg
. HouÈrusE

lra '
. Mezenplein
't Kleine Loo

terrein VIOS

sp.park Pr. frene
Hoogenhoucklaanv2. -.v2.. -
(zi6 kopy)

v2...
(zie kopy)
Sav. Lohmanlaan
(zle kopy)

Vred.erusElaan

. zuiderpark .
(zie kopy) .. .

v2...

13.00 (auto)
1.3.00 (auEo)
18.00
13.30 (auEo)
10.00 (auEo)
08.30
11.30
14 ,00
10.00
11.30
09.00
09.00
14.00
11.30
09.00
10.00 (auto)
10.00 (auro)
10.45
12.30

18 .15
09.00

18 .15
08.00 (auto)

18 .15
09.00 (auro)

18 .1s
10.00 (auto)

18 .15 ,. .

10.45

;;
c1
c2
c3
c4
D1
D2
D3
D4
D5

;i
E2
E3
E4
E5
F1

v1
v3
v3
v1
v1
v3

1
2

F2

F3

;à

É5

Í,ENS

LENg
..
IENS

EEIIS

LENS
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B IJZONDERHEDEN,

- àanwezig jeugdkommissie op zaterdag 2 december 3

0 E. Kuih, J. UunB cn rf. Eaal
:t
ll.>

- vragen
- opst.el1
O Í,EN
O I,EN
O IJEN
O I,EN
O Í,EN

zonder
met
met
mets
met

BeI dan even naar de hoofdleider.
ngen als voÍige week met uitzondering van

c3
E3
E4
F4
F5

?
i
s
s
s
s
s

N . Rampone
B.Groenyeld en A.vaku
M.vrouwenvelder
S.Àkbulut
V. Tarba

AIGEKEUBD OF ITIIET ??

Bij tvrijfelachÈig weer mogen de spelers van de teams die voor 9.00 uur moeten
verzameLen vanaf 8.00 uur naar LENS bellen Eel: 3651314 ( en nergens anders heen
of het voetballen doorgaat of niet.. Moec je voor 8.00 uur verzamelen dan heeft
bellen geen zin omdaE we dan nog nieEs weEen. Kom dan maar naar IJENS Eoe.

Teams die na 9.00 uur moeEen verzamèIen moeten bij twijfelachtig weer de Tv
aanzeEEen en afstemmen op INFOTHUÍS. Via teletekst. pagina 503 laten ze daar wanaf
ongeveer 8.45 uur de afkeuringen zien. Mogelijkheden zijn dan 3. ..

1) KNI,B af,deling Den Eaag afgekeurd.
DÍL bet.ekenE À1 t./m F5 van IENS afgekeurd.

2) ProEotlehlas en Overgalgaklaeae À-B-C en D-Jeugd afgekeurd.
DiE. beE.ekenE À1,81.C1 en Dl van LENS zijn'afgekeurd.

3)'aleugd.rEekse[c@IreÈitle À-B-C 6n de meLales afgekeurd. - ..piÈ bet.ekenE E.2,C2,C3,C4,D2,D3,D4 en D5 van LENS zijn afgekeurd. -

4) D-E-F-k1as66 afgekeurd.
Dit beEekent D2 È/m F5 afgekeurd.

zijn er individuele afkeuringen dan Í,rordE het Ehuisspelende elft.al genoemd maar diL
ge1dt. alIeen voor IJENS À1 t/m C4. In dit. geval mogen de spelers van D1 !/m F5 naar
LENS bellen.

Er is nog een mogelijkheid om te informeren naar afkeuringen en dat is via de
afkeuringslijn van de Haagse voeEbal Bond E.w. telefoon: 06-35015090

Gebruik deze mogelijkheden en bel zo min mogelijk naat LENS.

Bij individuele afkeuring gaan we in principe gewoon trainen op de verzamelEijd van het.
weastrij dprogïamma. Echter bij alqehele afkeuring ('zie punÈ 1 wan bovenstaande kopy )
van heE kompet. iEieprogramma werken we een alternat.ief programma af. We verwach-ten dan
a1le spelerÈ en naÈuurlijk ook de leiders op ondersEaande Èijden op LENS meE bij zich:
sportkleding, trainingspak, voetbal - en sportschoenen, Er zj-jn vele aIÈernaÈieven denk-
bàar zoals voetballen in het zuiderpark, op heE sErand,verhard op KwÍek SporE,in de zaal
(aIleen voor E- en F) of toch ergens een wedsErijd spelen op een goed veld of op het
kunstgras. cewoon overal rekerling mee houden en komen hoor. '

l'ERZÀMEIITI"D
12 .00 uur

SCHADUWPROGRAMMA

Erainen
Erainen
Erainen
ZVIEIIT{EN
trainen
VRTJ
trainen
trainen
trainen
trainen

ÀÀNVÀNG
12,00 uur
13 ,00 uur
10.30 uur
10.00 uur
09.00 uur

EI,FTÀII,EN
LENS À1 en BL
Í,ENS 82
LENS C1 E/M C4
I,ENS D1
I,ENS D2 E/M D4
I,ENS D5
LENS E1 E/m E3
I,ENS ,E4 CN E5 .
]JENS F1 r/m F3
],ENS F4 t/m F5

13.00
10.30
10.00
09.00

uur
uur
uur
uur

10.00 uur
l-1 . 00 uur
09.00 uur
10.45 uur

10 .00 uur
11 .00 uur
09.00 uur
L0,45 uur

-8- ae LENSREVUE'



lÀ INTERKLAASFEEST OPLENS >>>> a.s. vrijdag, L december, is heE' zo ver' De

I íiï{iï%ï::.:-""í*',1":à'1fi",8ï,8"íïi*"8'i,,iEï';"ï:,ïiïïi"i::ï i}'E.x;ïili"'"
zingen. oefen maar tu". .àiÏuài ràuke riedjes' öe Pieten komen eersE hebben zé ons '
verreld. ztj brengen o" IiË*ilïià ;;J;"à-i;: Dan komt síntserklaaa en die heeft woor -
a1le F_kfassers van 1,ENS Ë;;-G;"àt íoordJe en.een kadootje meegenomen. Het spreekt -

voor zich dar wij .u" r-iià=ÀË;;-óp-à;;;';tàna op r,nws vérwachÉen. om onsevee' 20'30

uur is heE feest afgelopen.

rENs-VERB'IRàH,V11RWEDiTRIJD,9PELERvANDEWEERENLoTEilJ
L weer een Ehuiswedst.rijd voor LENS 1 en deze keer arweer de reEuÍn van de eersEÈ

kompeEitie zonatag. to"r, ,àió t.È-o-o Èii verburcÀ. r.,àt.r, *e hopen dat we deze keer wel

ÍvaE r,ENs - doelpunÈen Le ,iài*f.iligó". _ 
ie'alrap- is om 14.00 uur-. Natuurlijk is er ook

;Ë;r-;;;.íóóiièaÀrri:o. iËiis'-os'ípËàrt om rz.is uur. HeE las in rre bedoelins om tegen

de meisjes van verburch ;;-;p;í";: -i;i"às hàrhn-àèze a:.weei afsebeld.-!{ij zorgen

echter voor een andere eéó""iià"a"r. ook mag D5 de speler wan de week_leveren en mogen

zij op de foEo met de speÍers van LENS 1' De speler ïan de week mag op-de fot'o meE zijn
favoriere speler van r,eNë-Il 

-wÀ-ilopén- op treef "éài coèschouwers op-L'ENS en naEuurlijk
is eÍ weer een leuke :."tËrij ;; ;i-e" ]uuiieumrinrel is weer open. tot a.s. zondag op

^ 
ROTE CLttB AKTTE >>>>> Ook een prijs gewonnen in de GroEe' KIub Àktie ??? I'ENS

Lf ,"f i,, -o" a" "irrd"ijt"r" 
werd / 50,- gewonnen en daardoor is het netEo resulEaaE

Y , ;;r'iÈué't-izi6ll]-óE-pó""i"g.é.sràr Is revreden. De Erekkinssl-ijsE hanst. op

IJENS op_ heE medede lingenbord in de hal .

I a ET VOETBALKAMP >>>>> heE is nog ver weg maar de HVB heeft de data aI *ee. ,'

tl i:ll'll" ;::.ffi:.'::ffi:.,::ïï$:l'i€ ii* Y3':ïfi3,33 iSï;"Í:! $::lffiï:';.i:3:i '

a, ,o.iÈàigen,is, ,aarvoeiËài, -rÉa"t.ii:aen, pos iE ieópellerj es erc...Bovendien zal een 
"

bëtaalde club meÈ een aantal spelers en t.rainers langs komen.voor het verzorgen van een

;;ilfË àn'lóot wordt er--àér, Èèroer. gebracht aan een uedstrj.jd van een betaalde club ' '

óit-àiiés voor de prijs wan Í L3s,- per persoon.'
--- --;;i *óéi jè ïeaÉre-ààg ,"Íi'"rà. hàc _komplex komen wang 's-avonds eEen en het
slapen àóe je tÉuis. oe tunéh ziÈ v,el bij de prijs inbegrepen'
. Meer informagie "f 

-íii--1E- i"sàtrrlj íen nèem-dan snéI kontakc op met de HvB EeI'
ozo - iióÉt ot. voL is vol. i ''

à, AMESTEAM OP LENS 7 ,r>>r waaïschijnlijk komr er volgend seizoen op LENS een

L ::lxrï* ::iÈr Ë:"';"\:,Ë31Ë'ÈEïi"Ëi-Ëï:H",?:Í:L':r'3,àË3.'uli"niili!li?l
opg"r"nïij chrísteI r,í..,.," I 

-óË -roor "vragen fan je ÉIj mi j -terechg. Ik ben te bereiken
ó-p-i"iëtóàínummer 3 e7 54 5 e -
iiË;_aàiéiveerdames-,/méisjesIeageren..,',.....

christel Mung

p..?., ooJ< zoeken wij nog 
.een' 

Erain(sE)erlleid(st)er'

vriendefiik verzoek

de geduDeerde spelervan 82 Raymond Kok -

wll degene, dle op donderdag 23 november op mlin
veriaaidag, mlinnieuweChipie-spiikerbroek'
(l àag oud) per ongeluk ? heeft meegenomtn ; deze

àraas terusfiengen met sleutels en riem.
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u I t en ueÍs lagen

VERSLAGEN
EEN MIDDÀG ITI ' S-GRÀVENZÀI{DE

Àfgelopen zaEerdagmiddag ben ik eens uiE
bij LENS À1 en 81 gaan kijken. Beide Èeams
speelden in en tegen 's-Gravenzande. Na
het ploEselinge overlijden van Mickael
Dijkgraaf vras heÈ de rrens van de spelers
om toch te voetballen. NaÈuurlijk vrerd er
een minuut. stilEe gehouden. HeE was heel
indrukwekkend die st.ilte op zo'n grooE
we1il.

IJENS 81 ging woortvarend van starE
en wisÈ vrij snel een 0-3 voorsprong t.e
verkrljgen. DaE ging schijnbaar veel Ee
gemakkelijk wanÈ 81 sEopte meÈ voeEbal}en.
Het is logisch dat je dan in de problemen
komt zeker nadat 's-Gravenzande nog voor
rusE 1-3 scoorde. Met veel kunst- en
vliegÍrerk werd de schade in de wel heel
lange Eweede helft beperkE gehouden EoE 2-
3. Een toch we1 verdiende overwinning voor
I,ENS 81. :

vervolgens stapten drie apelera van
LENS 81 direkE. het veld op bij LENS À1 s,at
met waE personele problemen kampte voor
hun toch wel belangrijke partij. De onder-
ste pLaats kvram immers dichÈ in de buurE.
Een overwinning was echE nodig en dat werd
het. ook. Een gchiEEerende 1ob van Fikri
vanaf 30 meter beslisEe een hele spannende
vredstrijd meE vele kansen over en weer in

het' voordeel van IrBNS.
Goed was heE om Ee zien dat er ge-

streden werd voor een goed ÍesulLaat. Jac-kie keepEe vreer heel sEerk en de ingeval-
len Ricardo (ook B1) redde teree keer op dedoellijn. Moe (zeker de B-klassers die
twee keer speelden) maar voLdaan gingen
LENS À1 en 81 met 6 punEen Eerug naar Den
Haag. KIJÀSSE BOYS.

PÀUL v. d. STEBN

LENS C2 - POSIDUrVEN CX (3-5)

Í{è begonnen goed aan de wedsErljd en ie-
dereen deed z'n best.. In de le helft. bleef
heÈ. lang 0-0, maar door. een fouEje in de
veÍdediging van P. scoorde Àbdul I-O voor
!ENS; met deze uiEEIag gingen we de rusE
in. De 2e helft zakte LENS helemaal Íreg en
kwam P. voor meL 1-3. LENS lieE zich nieE,
kennen en dus scoorde Roger 2-3. Maar na
vele kansen te laten liggen kwam P. op 2-5
voorsprong en I,ENS probeerde dichterbij Eè
komen en dat lukEe net. nieE. We kregen een
penalty en dankzij Roger die hem nam;
zelfs de keeper van P. sEopte hem, maar
Robln liep in en scoorde 3-5 en dat was de
eindsEand. Ik hoop a.s. zaterdag weer eeng
te winnen I

DENNIS

VREDENBIÍRG Dl - 1ENS D1 (2-41

HeE is onvoors E.e lbaar, maar na het wat.er-
weekend van vorige vreek, baadde de velden
in Rijswijk Reer in flonkerend en klate-
rend Q zonlichÈ §. Helaag 1ag er loch een
zwarEe wolk over LENS. voor de wedstrijd
werd er 1 minuut waardige stilte in achE
genomen om Mickael, de overleden LENS spe-
1er van 82, te herdenken.

De elf van coach Ramon en leider
ilohn, Jawel. een heuse taakverdelÍng, be-
gonnen zelfverzekerd en ont.spannen
(bedankE Yomi) aan de sÈrijd. Goed Eikken
leverde vele kansen op, vredenburg werd
weggespeeld. Spoedig leverde daÈ een voor-
sprong op van 0-2, DaE heE 2-2 werd als
gevoLg wan t.wee onbelull igheidj es (penalty
en eigen doelpuntje) deed aan heE over-
rricht niets af. Tijdens de rusE werd er
door de vaders weer drifEig gefÍIosofeerd
over de wingEkansen, waarnaasE. een aanEal
moeders heerlijk onderuiEgezakt op het.
bankje zaE t.e bepÈen over de diepere zaken
van heE leven. Vaders, moeders en zoneni
allemaal een dagje uit.

Na de rusÈ een nog sEeeds zelfverze-
kerd Déén, heEgeen in zes genotvolle minu-
ten à party tiI!è à resulEeerf in een 2-4

r.UITSLAGEN
25 :roveEber

Grav. zande À1
GÍav. zande 81
I'ENS B2
IJENS C1
LENS C2
LENS C3
LENS C4
Vr.burch D1
].ENS D2
RVC D2
Lyra D3
GDÀ D3
RKÀW El
vcs E3
0. sE.eps .83
IITSV EI
Lakwa E7
LENS F1
I,ENS F2 . ..

IJENS F3 ".
],BNS F4
LENS F5

LENS À1
I,ENS 81
HMSH 83
TONEGIDO C1
PosEduiven C1
vros Ml
Ouick C4
],ENS D1
DSO D3
LENS D3
I,ENS D4
I,ENS D5 .
I,ENS E1
],ENS E2
],ENS E3
IJENS E4
IJENS E5
RKÀVV F1
TAC' 90 F1
HBS F7
GDS F2
RKÀW F7

0-1
2-3'g-4
0-1
3-5
5-1
1-8
2-4
4-2

12-0
1-3
2-2
2-4
0-8
5-1
1-9
5-4

1-0
2-2
1-5

1- 15

- 1O - 'de uusnevue'



h^hÀíë ÍlIÍTq irrh r dè ra.uLi- i À

voorsprong. Conclusies ???, is wel waE
gevaarlijk, maar ieder poule één team za1

" alles uiE de kasE moeEen halen om diE LENS
eronder te krijgen. ze mogen dan klein
lijken, maar ze zijn Lenig en vooral Snel,
zéér 9ne1!

EiBtorl.er score William, Cocky, RobbeïE en
SEefan - sEand : 11-18 (34-30)

ROB VERGEER

RVC D2 - !,EDIS D3 (12 - 0 )

,Jongens helaas kon ik geen verslag inleve-
ren (wegens ziekte) van de zeer goed ge-
speelde wedsErijd tegen RVC D2. Iedereen
heefE zijn best gedaan en i.k heb genoEen
van deze wedstriJd. Hou diE zo voll !

I,ENS F2 - TÀC'90 Fl (1-0)

Een Lekkere wedsÈrijd om te zien. veeL
kanaen - weiníg doelpunten. HeeI veel in-
zeÈ door ÀITIJE spelers en één schiEEerende
goal . ,Joi.rgens, goed gewerkt. en ook de
scheids floot prima. volgende week Quick
en we moeten héé1 vroeg op ],ENS zijn. n.]
KUIÀRT voor ACHT I I

R. v. HERP

I,EO

r,ENs F4 - GDS F2 (1-6)

Deze vJeek kregen vlij een sterker GDS meE
een paar andere spelers uiE F1. VeeI sEer-
ker dam de vorige keer (niet zo Leuk na-
tuurlijk), maaÍ er werd goed verdedigd
door onze achÈerhoede. Rudie en wolker.
Ondanks alles werd er toch gescoord door
een .goed spelende tegenstander. Gelukkig
dat Íkail onze eer redde door een prachtig
doelpunt. Het werd EenslotEe 1-6 voor GDS.
Toch eèn sÈerk gespeelde wedsErijd. 'Jon-gens a.s. zaterdag gaan wij weer voor de
winsE ! Tot zaterdag,

S. OTTERSPOOR

Í,ENS F5 - RXÀW F7 (1-15)

Twee jongens en Ewee meisjes, daar moesEen
we mee gaan voetbalfen. De rest lras ziek !
? GelukkÍg kon.Eric van F4 invallen
(bedankt l). ilullie hebben echt. hard ge-
knokt., maar helaas :... de volgende keer
is iedereen weer beter. Ik zelf trouwens
ook en dan winnen we gewoon ! I
EINÀir"

IJENS P3 - HBS E7 (2-21

wat"een sensationele wedscrijd. we Eroffen
HBS voor de 2e keer, de Ie hadden we on- '

verdiend verloren meE o-1. Nu was heE Í,el
even wat anders. DirekE vanaf het begin
gingen wij in de aanval, met goed combina-
Eiespel en overklasten wij de tegenstan-
der. Een goed genomen hoekschop van lJeroy,
kopte Carlos feiloos in en nog geen 2 min.
later (weer uit een'hoekschop, van heroy)
scoorde deze met een onvervalste
inswinger. Na een perfekte 1e helfE begon-
nen wij vol goede moed aan de tweede. Maar
door 2 defensiefouten scoorde HBS 2 rom-
metdoelpunten (maar ja, ze Eellen Èoch).
Tot. op heE eind toe was heE een hele span-
nende wedsE.riJd. We waren constanE aan de
baI en HBS kwam er niet. meer aan Ee pas. .
Maar wij konden heE 'weer niet'meE, doelpun.
ten toE uitdrukking brengen.

Mark bedankt voor ÉeE inVallen - -t
carlos, Awinash, Nicky, Mj.chael, vishal,
Suresh, Sander en Leroy 3 HÀRTSTfKKE GOED.

GEVOETBÀID jongens I
Maar ik moet Èoch nog een Paar extra

trainingen inlassen om toch nog meer toE
scoren te komen, Toch weeE Ík zeker daE
erij de "Àjaxtr van IJENS worden. fk ben nog
st.eeds dik tevreden.

09.30 uur begon de aftrap. IJENS ging ge-
Iijk in de aanval, wat gelijk 3 kansen op
het goal gaf, En ja hoor, daar kwam het le
doelpunt ... en mooi daE die was ! !. Bij
de legenpartij speelden 3 meiajes mee.
Door goed samenspel en een poeier van één
van ons werd heE 0-2 (je weet weI wie) .

waar waren de moeders en een vader :

die op het brommerEje gingen ? ,Ja hoor,
dbar kwamen ze aan, helemaal verkleumd.

De keeper wan ons stond helemaal
stil en verlaEen in het goal, Eoen kwam
Lyra met. 2 man op ale keeper af en wisE hem
Ee st.oppen. De moeders van een aantal kin-
deren zaEen echE melig Ee doen.

HeE is alEijal wéer een genot. öm meE
diE Eeam mee te gaan. HeE 3e doelp,unE kwam
aI gauw door goed samenÈpel . ÀchEerih weid
er goed gestoord door enkele spelers' IJ.
kwam in de 2e helft sEerk op, waar 1-3 uiÈ
voorE k$ram. HeE was een mooie eredsErijd,
vooral de eerst.e helft.

TJYRÀ D3 - I'ENS D4 ( 1- 3 }

ET.Í,EN Íde móe r rran Marrriee)

GDÀ D3 - I,ENS D5 (2-2)

MIGUEL ( leider )

vcs E3 - I,ENS E2 (0-8)

Nadat LENS meE 1-0 voorkomE in de 1e helfE
- dan de 2e helfE 1-1, Eoen 2-1 voor GDA
($raE. buiÈenspel was, Í,rordt het toch nog 2-'
2. vle zíi,n blij meE de Eerugkomst van Rob-
bie (!raE een terugkeer) en keeper Migruel
wag deze wedstrijd ook in vorm.

De rest van heE effEal eras ook erg
goed. GA ZO DoOR jongens ! ! ',

p.s. : denk aan buit.enspeu

HeE is aI onze vijfde eredst.rijd in deze
poule t.egen vcs. E2 speelde deze keer goed
èver naar elkaar - met mooie doelpunEen.
I{ET KÀN DUS WEL E2 l!! Deze'vredsErijd wil
ik mijn complimenEen geven aan ,fordy, Ke-
vin, JoosE en John. GÀ zO DOOR ! ! !

.11Ae LENSRA./UE



o opgericht l8 december lg20

75 jaar

a

LENS

|------
I

a a

L ---------J

ln het lEllS-winkeltje kant u, ter gelegenheiil van het 75 jarlg bestaan van nnze vereniging
verschillende pronotie.artíklen kopen.

$aast de bakcnda artikelen als :

T-shirt f 17-50
sweaÍer Í45,00 

'

nen f 1-00
mok Í 6,50

glas (Íluitje) f i,50
spiegeltie Í i,50
stroodas f 12.50
knlender Í 2,50

is er nu iets nieuws en wel een setje van 6 IENS - stickers' vbor de prijs van slechts

ï 2,50
Deze stickers zijn op het mededelingenbord en achter de bar te bezichtigen.

0nze "winkeliers" Tinus en de charmante lnge en Els verkopen met plezier (de bekende [EIllS-

service met een smile) aan u deze artikelen.

- 12 - 'de LENSREVUE'
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DE LENSREVUE

weckilad van de voetMlvereniging LENS

Ne jaaryang, numm,er : 18

7 december 1995

L920 L995

DAMES / MEIDEN VOETBAL
(vloak of zcgen)

Altijd ..... en heden ten dage nog
steeds een bron wan discussie, -voor-
en EegensEanders vllegen elkaar soms
flink in de haren en sëhromen nieE om
de meest'walgelijke argumenEen Ee ge-
bruiken om de Èegenpart.ij Ee overtui-
gen van hun 'geIij k "

Het gaat soms zo ver daE heE Eot een
rechtszaak komt. r een jonge dame voet-
balt aI Jaren meE jongens en daE gaat
zo goed dat. zij meE haar teamgenoten
gaat spelen in de B-landelijk.

Dat was tegen heE zere been Vàn de
KNVB. DiE kon niet door de beugel en
zij legde de dame een spelverbod op.

De rechter bepaalde gelukkig '
anders, wat weer het nodige commentaar
opleverde van een enkele BOBO. Het
werd afgedaan meE de, op nieEs slaan--
de, opmerking i

"Dames-voeÈbal ? Zonde van heE graslr.

[{ie terug gaaÈ in de LENS-tijd weeÈ
daE èök onze wereniging in de jaren
zevent.ig een heus dames/meiden elfÈal
had. In die Eljd was heE de normaalste
zaak van de vJereld dat meningsver-
schillen over de hoofden van de leden
rrerden uitgevochten in de LENS-revue.

ook dit voeEbal ontskwam niets aan een
discussie. Een trainer deed boute uiE-
spraken en vond een dames,/melden eIf-
tàL een aanfluiEing voor de vereniging
- de week daarop werd deze uiEspraak
gepareerd meE de opmerking dat de heer
in kvresEie, Eoen er een verzorger werd
gevraagd, er aLs de kippen bij was om
zich aan te melden.

Afgelopen seizoen vrerd, als afscheid
van heE seizoen, door een Eeam be-
staande uit moeders, zussen + aanwul-
ling meE vrouwelijk barmedewerkers
vriendschappelij k gespeeld tegen IJENS

D2, Het. werd een succes, maar de Ce-
genstanders wan dit. eoort voeEbal
dienden zich al aan.

Nu, deze kruisridders kunnen weer aan
de bak met. hun "heilíge oorlogfi Eegen
het "kwaadtr, vranE dít seizoen spelen
er in LENS F5 drie meiden en het gaaE
verder i

LENS

ÀLGEMEEN SEKRETABIAAT
P.F, Grons
Rsgontoss€laan 49
2562 CN Don Haag
Tol.: (O7o) 363 54 18

SEI(RETARIAAT TOTO/LOTTO
G. Ksmporman Tol.: \01741 21L6o2

SPONSORZAKEN:
G.J. v.d. KleiiT6l-: (o174) 418149
A.H.ds GÍoot T6l.: (o7o) 325 15 50

SEKO : senioí6naÍdolinq
Senioron zond6g
Sonioron zaalvootbal
w.M, Kouwenhoveo
T6l.: (O7O, 391 24 74

BARKO: Barkommissi6
mw L van d6n 8619

Tel.: (o7O) 325 99 74
mw R, Bíuystons
Tel.; (O7O) 397 s77 22

Sonioren Z6terdsg
J.c. Hsm
Tol.: {o7o) 367 96 87

EKO : svanomo nten koÍnÍnissio
mw D, van St 6n

';
4IgiiecldclceIls
P.J.M. van don St6en
Tol.: (o70) 397 01 54

JUBILEUMKOMMISSIE
R. v.d. Ho6k T6l.: (o182) 52 13 53

BEDAKTIE I

A.C.J. Miltcnburg
Tol.: (O7O) 321 32 85
C.J. Alting
Tol.: (O7O) 389 98 75

AKko : Akkommodatiokommissie
WJ.M. Hoijnon
TÉ1.: (O7O) 346 1O 88

TRAINERS:
P. Bos Tol.: (o7o) 368 03 62
E.v. cans T6l.: (070) 397 55 59

SAMEiISTELLING BESTUUB

vooEittor:
J.G. Colpa
Tol.: (o7o) 394'19 74

Lid :

W.J.M, Hoiinon
Tel.: l07O) 346 10 88

56krotads:
P.F. Grens
Íol.: (o7o) 363 54 18

Lid :

P.J.M. van don Stoon
T6l.: (O7O) 397 01 54

'16 Ponninomoostet :
G.J. van dor KIEï
Tsl.: {0174) 41 81 49

20 Psnninomoostor :

F. Vooren
Tol.: (O7Ol 367 98 30

KOI{TRIBUÍIE BETALING
PoBtbank : 3367í 1

RABObank : '129924229

TERREIN €n KLUBGEBOUW
Hongololaan 6OO

Tel.: (O7O) 366 13 l4

VAN DE REDAKTIE
l.v.m. de alÈemme ledmvergaderlng
wordt u vrienddiik verzocht uw kopy
in te leveÍen op :

ZONDÀG
l0 december voor 15.fl) uur !

w[iziglngen tot 16,00 uur mogel[ik !

TIIIERSIE INI.EVERÍTRMUN KOPIJ :

zontlag 15,fi1 uur in het klubgebouw

,de LENSREVUE, I



chri-ptgl .Muns is bezig met heE oprichten van een dames-t.eam en vraarschijnlijk (waar-schijnrijk.?? (te bescheiden chrisr.el] - natuurrijk. nieE. !!) gaan zij aÍt sóizoen-nog
met de Eraining beginnen (?) en op zeker volgend àeizoen in cómpet ltleverband speleni
rnEeresse ? chrisEel is nog op zoek naar enige" aanvulling om heE team Ee complàenteren
en er is nog een vakaEure voor trainer/leider (V/M). Voor meer informaÈie veiwijzen wijnaar de rubriek .', Binnengekomen berichten,, op blz * van deze revue)

DAMES / MEIDEN VOETBAL : een vloek of een zesen ?

Wij vinden een zegen en een verrijking voor IJENS, want. zegÈ u nu ze1f,
respecEerende verenlging. heeft gewoon een senioren zaterdagafdeling en
dames,/meiden voeE.bal.

elke, zich zelf

uw redakEie

.-.

DE AL G EM EN E LED EN VERGADERING

Op maandag 11 dece[Èer wordc. om 20.30 uur in ons klubgebouwring gehouden. SEukken voor deze vergadering zijn te verkri
We hopen dat veel IrENSers een exemplaar mee zu11en nemen en
ÀIIe lENSers zijn wan harte welkom en de agenda zieÈ er als

.I,

de algemene ledenvergade-
jgen in onze bestuurskamer.
daÈ het heel druk wordE.
volgt uiE:

1)

2l

3)

4)

6)

7l

Opening

Medédelingen/ingekomen stukken

vaststellen notulen vergadering d,d. 6 juni. 1995

Behandeling jaarverslagen over het seizoen 1994/L995

HeÈ gevoerde beleid

- 8)"

10)

11)

L2)

Behandeling financieel 
. 
overzichE L994/L99s

zal heE resulEaaE nu eens posit.ief zíjn of . ...

verslag Kaskommissie

Bestuursverkiez ing
aftredend maar weer herkiesbaar zijn :

',faap Colpa (voorzitÈer) en WiI Heijnen (besEuurslid)
zulIèn er nog tegenkandidaEen,/s Eemmers zijn of nièt ???

LENS : hoe nu verder ???

. Benoemingen in de komniissies
zijn er nog vakatuÍea op te vullen ???

Rondvraag

SIuiEing

zoals iedeieen kan zien een belangrijke vergadering voor alle ]eden en geinEeresseer.den
in IJENS. Praat en denk mee over de EoekomsE van LENS op deze vergadering. Kom dus
a1lemaaI .

- 2 - ze uusnevue'
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HET OPEN HU\S >>>>> op vrijdag 15 tlecernlcei organi;èert'.de j ubileumkornmlss ie een oÉen

huis in het-kader van heg zs--jaiig besEaan van LENS. welkom zijn naast de huidige leden
Ër, ào.ràt",rr" natuurlijk àof- aË 

- 
óuó- feden/cionaEeurs . NieE alte adressen van deze laaEste

óioep zijn bij ons beÉend--,- -- -iËèir- 11j kt heg ong leuk als veel verE ègenwoordigers van deze groepering a-dnwezig

ziin ti'idens h;E open nui1. óns verzoek aàn a e leden is dan ook om zoveel mogelijk
à"à- rààÉÀ7aó"àÈàurè uit Èe nodigen voor het opèn huls op 1s december '
Àanvang zb.oo uur.-.-- -- -pà'rrurlijk mogen de adressen ook doorgespeeld worden aan de jubi leumkommiss ie of
aan heÈ besEuur.

BLESSTTRELEED >>>>> dat viel Eegen voor Faysal. De behandeling in het ziekenhuis
;"-rt í;; nler ectt vlekkeloos. Een Eweed.e operagle bleek nodlg. rnmiddel6 is Fayeal weer

ct"i= è" wacht Ígeduldig' op zijn herstel.

Richardv.d.Hoekisookgeopereerd.zijnknieheefEeen'face-liftugekregen'
Nieuvre kruisbanden waren echt noïdi§. Dat was geen pretje. Ook Richald.werkt nu Ehuis
àà"-rfiii Àèi"ref. voorlopig res weËen !ee1 ruàtig aandoen was het advies.
Èeide iatiënten heel veel beterschap !l I ' 

.

LOTERTJ LENS- VERBUBCH >rr>> afgetopen zondag was er weer een Prima loEerij meE

veel mooie prijzen. voor onze sponsor Henk van wanrooij sr. van- FREE KICK SPORT kon de

,à"àag.-"iàr' ààÉr stut . uràÀt O.'1-0 overwinning van LENs l won hij qe hoofdprijs. een
piJ-irÉle àevulae kerstmand van Maxi F1eur uit de Theresiastraat. Ook andere trouere
ï;a;;ÈóÉ.;À van rrENS ,ugËn "íj meg mooie prijzen naar huis gaan. Ook hier geldE: de

àà"tà"àèt winc. pe volgénde piijzen moeEen nog worden afgehaald: -.' Nt287 Eàu àe ToLlette --- Nr 99 HoI (keraniek)-

advertenlie

{

BAR NIEUWS

BARROOSTEB
zaEerdag 9 decerÈer

openen

09.00 uur

11- 00 uur

13 .00 uuur

sluiten

Joop de Roode

Marian en Jenny

Jacky en Jeroen

Jan een NeI Lamers
. Henk

BARROOSTER
zondag 10 december

Inqe ,

,ran

TÍnus

Henk.

Erik

Rina

????

adrepal(

formoot A5 tot A2
snelle uenuerhingstijd

ucrgarcnt t)ouuatt, ttiatart . '

Kerkeluinenweg 6
Tè1. (07013s90716

2544 CW Den Haag
Fax (O7ol3 295í 68

voor kopiegemak

w 4, %/

lage rijzen!

Fohkopíe§eÍuce

openen .

09. OO uur

11,00 uur

12 .00 uur

sluit,en

,do LENSREVUE, -3-



f,,innengevlogen berichten

DE FEESTAVOND >>>>> deze awond die op 15 december wordE gehouden
(aanvang 20.00 uur) voor aIle (oud) LENS-ers, sponsors, dona
de ÍJENS - geÍnoederen danig bezig. NieE a11een daE de avond toe
vanaf 16 jaar, maar ook ook hoorden wij dat heE. balboekje vais en een zekere H.K. heE bal opent.. Mèer nieuws volgt. i!

teurs en medewerkers houdtgankelijk voor personen
n Rina helemaal 

.volgeboekE

DÀMESTEAM oP LENS ? >>>>> waarschijnlijk komt er volgend seizoen op IENS een damest.eam.Er zijn al zo'n 9 fanaE.ieke dames van onder de zo iaàr die nog enile aanrn:Iling. zoeken-Ben je volgend seizoen bijna r.4 jaar of ouQer dan Èan je je ofgeveí bij chriscé1 Muris.
. ^_-. o-o]. vo9! vragel kan -je bi j mi j Eerechr. en ben r.e !erè:.:<eï op teleioonnummer :(070], 397 54 59. Ik hoop dat er veel dames/meisjes xeageren.

Christel Muns

Nagekomen bedcht : zo juist is bekend geworden dar EDwrN KgrK de trainer, Leider en
coach gaaE worden van diE Eeam. Edwin veel succes ! ! !

adveÍtentia

DE SPELER VANDE WEEK
Gezonde, sportieve ,'rivatiteit', vindE je nieEbij elk Eeam, maar ook bij scheidsrechEers.
lias heE de heer Markus, die paEenÈ had/heefr
op het. fluiten van de LENs-voorwedst.ri j den
. .. nu hij heeft. er een geducht.e ,,concurrent.,l
bij en dat is onze eigen BerE Vier1ing. Trots
kv{am hij aan de redakEie melden daE we vooral
moesten komen kijken omdat hij de fluit han-
reerde bij deze, bij de jeugd, populaire
fredstrijd.

zij er te weel
2e hebben zÍ j
pech.

heE eindelijk (ae eer"tu
ENS D5 om hun kunsten te
heeft "problement' en
een vreemd soort luxe.
Ee kort. hebben, hebben

. n.1. : SPELERS !! Ten
vaak in de compeÈitie alrijd

Àfgelopen zondag vras
keer) de beurt aan L
vertonen. DiE e1f t.al
kampt Een eerste àet
Daar waar veel Eeams

onder_ leidÍng van de Èwee fanatieke en sezel-lige leiders M, Guercrero en R. Rat.tansi;gh,Iieten zij de toeschouwers en supporters-zien
wat. voor ta]enE zij binnen hun team hebben.
Ook deze keer hadden ze weer ,,pech" en ging
de E.egenstander (diE keer Verbuxch D2) àet-de
overwinning naar de kleedkamer.

Na loEins was MIGUEL GUERRERO de serukki-
ge en vrerd, nadat. het. team met. z'n arlen op de foEo was gegaan meE onze selektié (daEwas even passen en meEen), de speler van de week.
Miguet is.de fanat.ieke, uitst.ekènde teepe. ,an-diE team en koos ÀnNo de ,rolto íts zijnsEerspeLer en mèt hem ging hij op de foÈo. wij bedanken reaeréèn ""à, irrn sponranemedewerking.

fvenementen Kommissie

I E-É-F
Ë83=3

.i:ri

^

Morgen is heÈ alweer de 1aat.st.e kaartavond van dit jaar en Or" oof a.laaEsEe kans om nog even een eindsprinE in Èe zerEen. Natuurlijk zijner minimaal 8 tafels bezeE en is gezelligheid weer E.roef i,, . , - .: '

),

v

€

f
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jubileum KD ommlssle

De eersEe gro
receptie van

i

on 18 deceEbor a.g.' bestaaElonze vereniglng 75 jaar en in dit kader-heeft
hËe gestuur gemeend, in samenwerking met de jubileumkommissie' drt terE
feeeEelijk te gedenken.

l.
te gebeurtenis vind! pLaats op viidag 15 december meL een officiëIe
1?.30 uur tot 19.00 uur voor genodigden.

Ll-riiuziek van

KEES KINGSIZE
:' -" I

vanaí 20.00 uur voor A L t e bud) leden, donateuts, sponsoÍs en medewerkers

FEEST

annex

REUNIE

benE van harEe welkom en be eEen u 15 december a.s..

,, l
voor meer lnformaEie kunE u kontakt opnemen met. :

Richard van der Hoek (0182-521 353) of Hans Ko a (070-352 38 84 )

- 
rer,EÀc:cuRsus scBErDsREcETÉRs t I r

Op 13 decelber a.s.aEarE een Eeleac-cursus op de T'tr van 6 avonden die er op

!èricht-is meér. beirip op te bren§en. voor de scheidsrechters en tevens meer
,inzichc'te krijged in de spelregels.

De cursus wordE uiEgezonden op Tv 2 steeds van.20,.00=!q! 20:30:uuf. Mocht het
pàaérfànas e1fÈal oÉ t3 decembeí heg beglissende kwalificaÈíe -duel voor het
Èi; ie .o.r"r, spetenl dan zal de Ie aflevering opnieuw worden uitsgezonden op 20
deceÍÈer .

De serie uitzendingen heeE : "KLÀssE SCIiEIDS. t l " en. ilohn Blankenstein is de
gioÉè-*à" àcnfer aIC projekt. verschillenqe 

. 
dcheidsrechÈers uiE zowel betaald-

àIs amat..tr.ooeEbal zulten diverse prakt. ij ksituaÈies t'oelichEen'

Er is Eevens een cursusboek verschenen "Ktasse scheidst ! n en kost r 39,95 en is
tè Èósceffen aoor dit bedrag over Ee maken op postgiro 544232 E'n'v' TEtEÀc t'e
ógr;;hÈ. HeE. boek is ook Ee koop in de boekhàndel. Voor meer informaLie is er
tèÉ iÈr,sÀC-""twoordnuminer (O3O) 2946946 (Eijdens kanEooruren) '

GeÍnEeresseerden kunnen na grondig doornemen van heE cursusboek en heÈ bij , -
;;;Ë;;-;;1;àn ,an de w-sËrie zÍch midders..t Èàn, die bij het cursusbóek
ziE, melden bij de KNVB.

volqE dan een uitnodiging voor een spelregel-toets - Bij goed gevolg kan
rnà"óeiiàcnt worden dé kénnis op het verd Eoe Ee passen.- Àan het.voLgen
;;i"Íài;i i'scheialsrechEer rrri óf "verenigingsscheidsrechter" zijn geen
ten verbonden. .. 1. ,. i

vanEr
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S(Blí@ Voor teleÍoonnumm6Ís: zie de colofon oo Dao. 1

VAN DE REDAKTIE
i.v.m, de algemme ledenvergaderlng op mqandag 11 december a.s., ls de

IIIIERSTE INLEVERTERMUN van uw KOPU :

ZONDAG 10 decrmber voor 15.00 uur in het klubgebouw
wllzlglngen tot 16. 1uur mogeliik I

k
.Wo* Senio N TAAL

UITSLAGIEN),
KI.]KDUIN. 1
SNOEKIE 5
vcs 2
GONÀ 1
I,ENS 2
IJENS 3 .

IENS 1
IJENS 3
I,ENS 2
IJENS 1
RKÀW 3
DSS3.

TNO
8
6
1
5
3

0
4

12
4
q

WEDSTRIJDPNOGRAMMA

dàlum ttid lhuis uit ''" -klassa zadl scheldsrechter

vríj. 15. L2
laaD. 18.x2
dlnB. 19.12
1tÍL7 . 22.L2

19
19

.30 r,ENS 1

.45 IJYRÀ ].
,00 MFc 2
,20 NOORDZEE 3

- ÀSTRÀNI 1
- IJENS 1
- IJENS 3
- IJENS 2

R. Obdam
P. Botman
B-scheids
P. Swinkelman

932 /38
932 /38
97!/R3A
9s1lRlÀ

Ockenbuigh
Sosef H' dij k
Oranj eplein
Bllnkerd

OPSTELLINGEN EN LIGGING VAN SPORTHALLEN ZIJN BEKEND

SeniOrEN ZATERDAG
UITSLAG:- rJENsl

WEDSfRIJDPROGRAMMA

GDÀ 1 3 3

datum veld

zat-. O9.L2
I: zat. L6.12

BLJ afk€ur

14.00 GDS 1

14-30 MVO'72 1

LENS 1

ÍJENS 1

].O25 / 006 À. .de Brulm

LO24/006 w. v. cool

ing : Èralnei oE 13 .00 uur -, i -l
vèrplÍche afbellen bU ntet kooen ÈËaÍneE I t -

AFSCHRIJVEN

LIGGING

Ao LENSREVUE.

Fred Lancel
cerard Sinke

ÈeI. ! (0 r.0 )
EeI. : (079 )

-6-
GDS : Erasmusweg Tel. : (070) 321 32 13

521 39 80
362 85 s9

w-nf. scheidrechtertiid thuis ult
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@, Se
aroren OND G

UITSLAGEN ',

zondag 3 deceEber 1995

adv,,laoliè

IJENS 1
IENS 2
SCHIPI,UIDEN 2 -
I,ENS É
I,ENS 5
wP3 ,
BOHEMEN 3 ,

sPooRwrJK 4 -
VRED'BURCH 10 -

VERBI'RCH 1
vcs 2
I,ENS 3
DE STBR 3

1
2
1

11

0
4
2
1

2
1

4

vRr
I,EN
L,EN
LEN
I,EN

J
s6
s7
s8
s9

3
6
1
2

WEDSTRIJDPROGRAMMA
veld

YonderVelde
tVeentje . ' ffimms

Zinkv'eri 2i
]514 EC Den Hoog
Tel.: 07G3663 I -ta
Fc:r:010'36-ji9l

Zoetetmeer
Tel.:079'6102i3

detum tild thuis - ult schÈldrechlor

zoE d. 10 .12 14
11
11
10
10
13
13
13
11

.00

.00

.00

.30

.00

.00

.00

.00

.00

IJENS
I,ENS

STOIJWI,JK 1
RI.]SWI,JK 2
IJENS 3
Hyv4
DEIJFT 6
I,ENS 6
o§c 4
ÍJENS 8
I,ENS 9

1

L
2

VREDENBURCH 3
I,ENS 4
],ENS 5
TRIOI4PH 2
LENS 7
BTC 5
HBS 13

1009/52! ii. !Íillemen
r!02/627 H. Heijboer
3059/543 À. Baggerman
3to6/562 n.n.
3100/561 n.n.
3141/569 n.n.
vriendschappelij k
4420/622 t.n.
4497/648 t.n.

Loto/szt À. v.d. 4wet

diu8. 12.12 20.00 LENS 8

OPSTELLINGEN
LENS 1Elm 3 :. LENS 4 L/n 9 :

DTJNO 4

- FORETTOLTE 1
- HMSH 2
- LENS 3
- HBS 6
- DSO 9
- TJENS 5. LENS 7
- LENS 8
- LENS 9

. de GÍoot

a

3
2

2

1
1

3
2

zond. A7 .L2 14.00
10.30
11.00
11.00
11.00
11.00
r"1.00
,.0 . 00
12.00

I,ENS 1
I,ENS 2
vEr.,Ö 5
I,ENS 4
I,ENS 5
BLAI'W ZWÀRT 6
BÍJÀI]W ZWÀRT 7
DUINDORP 5
GDÀ 9

7LO2 / 62
3osg /54
3to4/sG
3099 /s6
3L39 /56
4442 /62
44L6 / 62
449O/64

1 T. te Pas'
3 w. zondag
2 n.n.
1 n.n.
9 n,n.
7 n.n.
2 n.n.
I n.n.

50
s8
56
43
33
28

L5
10
21
79
03
10

A
w
J
G

P

Bri, ÀI,GEHEr,E ÀFKEITRTNo rcrrr ísus 1er 2 éen SCHADUWPROGRAMMA
RKSVM 1
RKSVM 2

. ],ENS 1
I,ENS 2

" TRA1N1NG N1ET GESELECTEERDEN : ELKE DONDEBDAG 20.t15 uur

00
00

74
t2

worden door de Èrainers bekend gemaakt
.. als bekend

4

5
6
7
I
9

Heijnen
WasBerman
DuivesEelm
cungör
Lensink

(070)
(o?o)
(079)
(010 )
(070)
(070)

325
346
351
511
3 90
323

AFSCHRIJVEN IJENS
Í,ENS
T,ENS
I,ENS
i,ENS
IJENS

Eel
t.e 1
teI
EEI
Eel
Èe1
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konlakÈpersoon Senioren zondag : lÍLn Koutrenhoven - Te1.3 1070) 39L 24 74
kontaktpergooa rred6truddag : Belt Vlerlíag - TeI.: (070) 391 37 49

: 06 - 596 79 355 --

L I G G.IN G .VA N. D E T ER R EI N E N :
STOIJWrt]K
RIJSI^II.]K
HVV
DELFT
osc

: SporE Iaan
: sportpark Pr. Irene
: van Hogenhoucklaan 37
:. Kerkepolderweg
: vlamenburg

StoIwijk
Schaapweg, Rij sh,ij k

teI.
Ee1.
t.e1.
Ee1,
te1 .

(0182) 34
(070) 393
(070) 324
(06) 3s0 1
(070) 38s

15 20
15 88
83 61
s 087
15 3 6

DEIfE
Mariahoeve

OGGETUIGEN SCHRIJVENo LBNSl-I/ERBURCEl

Een wedsErijd die gewonnen moesE worden. Hoe, was niet zo heel
belangrijk. DoelsÈe11ing gehaald kunnen we nu concluderen na de .

L-0 overwinning, Het spel van beide ploegen rras echter zeer matig.
De neutrale Eoeschouwers en die van verburch gingen dan
ook zeer EeleurgesEeld naar huis Eoe.

De IENS-ers hadden dan EenminsEe nog de amaak van de overwinning. Toegegeven heE
veld werkEe niet mee en natuurlijk sÈonden er veel belangen op heE. spel voor beide
ploegen. rn de eerste helft. veel balverLies en weelal voeEbal op het middenveld. Beide
keepers kregen slechts een nmoeilijke" bal en IJENS knalde Ewee vrlje schoppen jammer
genoeg neE naast. RusE O-0.

Na rusE was IJENS de beEere ploeg en probeerde $rat meer Ee voetballen. DiE
leverden een aantal mogelijkheden op en een werd keurig verzilverd door Michel
Izendoorn. Dit beEekende een 1 - 0 voorsprong en .... even heel veel onrusE bij LENS.
Drukken we door of gaan we de voorsprong verdedigen is dan vaak de vraag. Í,ENS brachE
zichzelf daardoor in een EienEal hecEische minuEen. Het leverde geen tegendoel -punten
op maaÍ vrel een aanEal onnodige gele kaarEen.

Gelukkig bleef het. I - 0 en nam LENS 1 daardoor wat afaEand wan de drie degrada-
tieplaaEsen. zondag naar stolwijk. weer een belangrijke wedstrijd. Heel veel succes.

PÀUL v.d. STEEN

SCEfPÍ,UIDEN 2 - LENS 3, de t€rugkèer van

Ín een koud en, zo leek heÈ, van God en iedereen werLaten Schipluiden bezorgde het
derde mij en de overige 2 LENS- support.ers j.1. zondag een aangename aurprise. HeE
e1ftal kampt dic seizoen me! grotse personele problemen en ook flu moesE weer de nodige
aanvulling worden geregeld. Daartegenover sÈond (eindelijk) de terugkeer van Í{outer
FranEzen die samen meE de 'oldies' Hans Kooijenga, Ed Perreijn en Leo van Rtjn het.
elfEa1 de nodige body kan geven.
zelf binnenkomend bij een 1-1 rust.sEand, zag ik een Schipluiden daE heE tlpische
voetsbal van deze sE.reek speelde: fysiek sÈerk, maar rommelig en weinig goede opbouw.

Ook I,ENS spèeIde niet geweldig, maar wel geconcentreerd en met inzet. MeE, al of
nieE noodgedwongen, waE behoudend spel gokEe heE elfEa1 op uitvallen via de spiEsen
Mohammed (Mo), ,reroen Hoefnagel en de ingehuurde Frans Disseldorp. Halverwege de 2e
heIft. gebeuïde dan ook waaÍop st.Íekum werd gehoopE. De LENS topscorer werd door Jeroen
na een mooi opgezetEe aanval goed aangespeeLd en aIs een duveltje uiÈ een doosje kwam
Frans voor zijn man uiÈ en schóoE beheersE ln.

Daarna weI veel dreiging van Schipluiden, maaÍ IJENS beet zich vasE, knokEe voor
elke meEer, waarbij ook de 'jeugd' in heE elftal (Ronald, Martin) zich deed gelden, en
had in Machiel van der Berg een prima keeper die enkele malen een zeker doelpunt wisE
t.e voorkomen, Frans was nog een paar keer dichEbij een doelpunÈ maar had in de
scheidsrechter geen bondgenooÈ. De uiteindelijke 1-2 overwj-nning was een mooie beloning
en geefÈ moed voor de resE van heÈ geizoen, zeker als de opstelling nog waE vastere
vormen krÍjgE waardoor ongetirijfeld wat meer .]ijn in heE spel gaat komen..wat mi'j'
beLreft succes daarbij.

GERÀRD vàn der Io,Ef J

d
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Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON, en
HooÍdleidEr A/B/C jeugd: Paul van den steen, chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 '01 .

Edwin Kuik
telBfoon 367.73.00

HooÍdleider

HooÍdleider
telefoon 391 .04.89
Harry ter Linden
telefoon 361.61.43

E-jeugd: Ruud Vereecken

HooÍdleider D-jeugd: F-jeugd:

Aíbell voor de wcdstriiden

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

zo snsl mogeliik. doch uiterli,ik de avond voor de wedstriid, tussen 18.00 en 1 9.@ uur, bii de desbetref-

fende hooÍàleider. ln uiterste nood nog op de dag van de wedstri,d op LENS, telefoon 366.13.14
(zateÍdags vanaf 8.oo uur en doordewseks * 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltijd)

AÍbellen tÍaininqen: + 45 minuten voor aanvang van da tÍaining, alleen op LENS, telefoon 366.13.14

Vraoen/oroblemen : bel in eeÍste instantie de hoofdleider op!

leoans sam.kelftal datum aan

A 1 09 dec 14.30 D!íO À1

09 dec
09 dec

L2 -30
14.30

vl,c 81
VCS 83

thuis

Ehuis
Ehuis

DWO C1
ODB C1
Scheveningen C3
Westlandia C5 .

ÀDo Dr .. uit
Scheveningen Dl (vr) thuis
VELO D3 . uiÈ
De Ster D1 t. Ehuis
Quick D6' uít.

v1

v1 ...
v1 ..

Houtrustweg.
Hoge Bomen/N'wijk -

. zulderparkv3.
Noordweg,/t'u' ringen
. v3
Sav. Lohmanlaan

Kerkepolder
1r)
v2 .

vredenburchweg
M. vrij enhoeklaan

Erasmusweg

13 .30

v1
v3B1

B2
11.30
13.45

dec
dec
dec
dec
dec

09
09
09
09
09

c1
c2
c3
c4
D1

D3
D4
D5

E1
E'2
E3
E4
E5

F1
F2
F3
F4
F5

09 dee
09 dec
09 dec
09 dec

09 dec
09 dec
09 dec
09 dec
09 alec

09 dec
09 dec
09 dec
09 dec
09 dec

11.00
09.30
11.45
14.30

10.00
09.30
14.00
L2.00
09.45

11.15
09.30
13.00
10.00
10.00

08 .45
09.30
L1.15
11. t 5
10.00

08 .45
08.30
13.00
11 .30
08 .45

10.15
09.00
12.30
09.00
09.00

(aueo)
(auEoI

( auto)

(auto)

(auto)

(aueo)

thuis
Ehuis
uiE
uit

10.00
08 .30
10.45
13.15

Delfr. E1
ODB E1
Scheveningen E4
vredenburch E2
Kijkduin E2

cravenzande F1

SVH FI
LaakkwarÈier F4
GDS F2

uit
thuis
Ehuis
uiE
uiE

uit
Ehuis
Èhuis
thuiI
uit

Gem sp.p
v2
v2

ark

45
45
00

07
09
10
10
09

.45 (auEo)

.00

(auto)

.VAN DE REDAKTIE
l.v.m. de algemene ledurvergadering op maandag 11 december a.s., is de

LIIIERSÏE INLEVERIERMIJN van uw f,OPU :

\
ZONDÀG 10 december voor 15.00 uur in hd klubgebouw

wilzlgrngen tot 16.1X) uur mogeliik !

'deLENSREVUE'-9-
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B IJZONDERHEDENI

- aanwezig jeugdkommissie op zaterdag 9 decenber :E.ter Llnden,p.v.d.St€èE én R.V€r6eck6n.
wragen ? Bel dan even naar de hoofdleider.
opst.ellingen als vorige vreek met uiEzondering wan:
IJENS C3 zonder N.Rampone

t
.Daamen (geschorst wegens
. Dogan
.Thohamachsun ' :
. Sookhoo
.ÀkbuluE
. Poeran en M. SEraub
. Tarba

AFGEKEURD OF ilIET ??

Bij twÍjEelachtig weer nogen de spelere van de teamE die voor 9.oo uur, moeten verzane-len vanaf 8.00 uur naar LENS bellen te1! 3661314 ( en nergene andere heen ) of hebvoetball,en doorgaat of niet. MoeÈ je voor 8.oo uur verzanéIen dan heeft beilen geen zin
omdat sre dan nog niets wet.en. Kom dart naar'naar LENS toe.

Teamr die na 9.00 uur moeten verzamelen moeten bij twiifelachEiq weer de TVaanzetten en afaÈemmen op rNForHurs. via teleteke! pagiÀa 6oi laten zó daar vanafongeveer 8.45 uur de afkeuringen zien. Mogelijkheden àijn dan :

;
0
0
0
0
0

ÍJENS
LENS
IJENS
IJENS
IJENS
I,ENS

D3
E3
F2
F3
F4
F5

zonder
zonder
zonder
zonder
zonder
zonder
met

F
I
À

R

v

slecht. gedrag)

,zí
ge
be
af

1) RI{IIB efdollag Dcn Errg af gekeurd.
._ Dit bèt.ekenE À1 È/m F.5 van IJENS afgekeurd. .,2) Pr@otLolElar .D ov6rgaEErÈ1di86 À-B-c ot1 D--J.ugd afgekeurd.Dit belekent. À1,81,C1 en D1 van LENS zijn afgekeu-rd,

3) ar.ugdr6.lrroDcoEtr cÈLÈI6 À-B-C o! dc ucJ.rjer ifgekeurd.
, . 

Dit beteken. B2'c2'33':4;3r'-i'r'"',1n" ""inP.ï.ïïà:*" zijn argekeurd'

DiÈ becekent D2 t/m FS afgekeurd.jn er individuele afkeuringen dan erordc he! thuisapelende elftal qenoemd maar dit1dt arleen voor LENS À1 t/n c4. rn diÈ gevat mogen- de epelere van-D1 c/m Fs naar LENS
11en.. Er_is nog een mogeliJkheid om te informoren naar àfkeuringen en dat is via dekeuringrlijn van de Haagse vaetbal Bond t.r,r. Èelefoon: 06-3501509O

cebruik deze mogeli jkheden en bel zo min mogelijk nAAt LENS .

S CHADUWPROGRAMMA
Bij indlvlduele afkeuring gg?r.r we in principe gewoon trainen op de verzameltijd van het.
wedetrij dprogramma. EchEer bij alqehele_ afkeuring ( zie punt l van bovènst.aanàe kopy ) van
het. komPetiEieprogramma werken we een alternatief programma af. lJe verwach-ten dan-àIIe
spelers en-natuurlijk ook de leidere op onderstaande t.ijden op LENS met bij ziqh: Eportkle-
ding, trainingepak, voeÈbal- en Eport.Echoenen. Er zijn vele altérnabieven dentbaar zoàIe
voetballen in het zuiderpark, op het 6trand, verhard op Kwiek sporE,in de zaal (alleen voor E-
en F) of toqh ergènE een wedsErijd Epelen op een goed veld of op het. kunstgraB.
Gewoon overal rekening mee houden en komen hoor.

ÀÀtÍvÀIrG
12.00 uur

\IBRZÀUELTI.7D
12.00 uur

13.00
10.30
10.00
09.00
12.00
10.00
11.00
09.00
10.45

Erainen
trainen
Erainen
zwemmen
!rainen
trainen
trainen
trainen
trainen
trainen

13.00
10.30
10.00
09.00
11.00
10,00
11.00
09,00
10.45

uur
uur
uur
uur
uur
uur

EIJFTÀIÍJBI{
LENS A1 en 81
LENS 82
LENS CI t /rfl C4
I,ENS D1
I,ENS D2
LENS D3 t/m Ds
LENS EL en E2
IJENS E3 t/m E5
LENS F1 en F2
LENS F3 T/m F5

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur

^ 

FBELLEN I : BIJ DE HOOFDLEIDERS !!! ,,,,,'afselopen zaterdag stonden een aantat
I LENsEeamE inkompleet op hèt verzamelpunÈ. De reden wae dac een aantal spelerB $reer

-_ 
-_"9r-r-" afgezegd hadden bij de leider van heE team en niet bij de hoofdleider zoaLE het

eigenlijk hoort .
Snel wae regelen voorkwam daE Èeamé ook inkornpleet moegten gaan epelen. Toch ie ons

veizoek aan aIle Epelera van À1 t/m F5 : ÀI,LEEN ÀFBEIJIJEN BI.I DE HOOFDLEfDERS !!! Àan de
leidere heÈ verzoek om ilr hct vervolg geen afzeggingen meer Ee accepLeren, verwije door naar
de hoofdleiders.

- 1O - . 'de tttusawue'



l, FBELLEN tt : OP ZATERDAGMORGEN >>>>> ook afgèlopen zaLerdag oncvinsen wij weèr

A;;;;. "it.ir"r" op rrENs, Natuurlijk kan je plob'elinq ziek worden en ie afbellen op

E;:;:Ë; il;-;;;;;r;à"". Maar èen aanral' apelera !r3e- oq wr_il_dag, a1 ziek en dan

."et le 
-;;;;ijdagavoid 

"iÀ.1:.." tu66en 18'oo én 19'oo uur bij de hoofdleider én niet op

;ËN; é" zèrer íieE op zaÈerdagmorgen '
Nu moeeÈ F2 inkomPleeE ,.à-"*É"t ianvulling niet.meer Èè-regelen wae en.andere tseams wèrden

iàg"'àp-t "i-f""trtè *o*".rr""àngevu1d. Graag-bok hier een ieders medewerking.

À PONSORS VOOR DE LENS-JEIIGD >>>>> dankzij de heer Krorr looPÈ LENS c1 sindB

l "a-""-r.""." ,"*rd"q 
"orrd 

in nieuwe shirca en hebben zij ook inloopehirta gekregen' De

!2- z"ó. ótI. gever ie de baas van de heer Krorr E'w' i .

MAZDA,' dUTO FALACE ',-GRAVENHAGE aan de Binckhoratlaan. BedankÈ !

LENS D2 Loopt er ook wéer keurig bij' 
-D-"-9lt1ij ?e Le-et {u-iL-Ir?s--."íi afgelapen

zaÈerdag mooie Èas'en en inloopehirg e-u*r- SCHTLDERS BEDRIJF ENDLICH ' zelf' de leiders
kregen een oPknapbeurt en lopen nu in mooie coachjaeeen rond' Bedankt !

Een soed voorbeeld .r"r, 4.àiílïf.Ïig-ï- àiE-i"iiiiÉi.f 't 
"., deze oudere ' ook dè heer Heidel

,i"a"ri:" werkgever lR R Sl zo ver te krijgen om een reclamebord op LENS neer Èe zotEen'

BedankE, Rein !

wii waarderen dit en Epreken de hoop uit daE dit een vervolg zal krijgen.bii meerdere

lià.1Ël-iàii"r"ià-r-"ci'.-riÏiË "--"ïiiia-.à"troppen 
bij 'rohan Íaal of eóiard v'd'K1eij '

INTERKLAASFEEST OP LENS >>>>> eèn kompliment voar de organiBatoren ' Het v'èrd

een heel leuk feeet voor de F-klaBsexs vati IrENs ' De sint en de Pieten haddèn er echE

werk van gemaakt en over i"aàt"-tp"fer wisten za wel ietse Ee vertsèI1'en' ook het
cie Eloeq erq aan. o" ,p"r,..-ir,àï1. -.-".t 1""" Éii alte F-kla.Eer.. NLemand hoèfde in de

;3;;à;;'qiË I;;.;;"-à;". ààÉ ,""t naar huiE'-volgend jaar komE de sinE weer naar
§
kadoo
zak.
I,ENS .

VERSLAGEN
DEViTO À1 - r,ENS À1 (1-2)
íetló-ei-n""iL de draad weer opgePakt ' onder
aannoediqinqcn van onze vaaÈe 6uportser6 r van-
à"àö-É.Ë-iífu:a ]astige Devjo. -Een zeer soed
LENé vandaag I dug een verdiendè ovèrwinning '
i"rifa-".à- Ëerg wiet met zijn speciliEeit, de
vrii trap, LENS verdiend op voor9prong Èe zeE-
ren- ÍwolÉene mii van 18,3 m)' Hets teLE daE u'
qelijk m;akÈe gàf de ploeg alleeu -maar meer
lotivatie orn Èe '.Yi11en sinnen en ctaE J'uKEe'
;;;iÈ-il;." omspeerde de keePèr en scoorde de
1-2. Een qrooc Éomplimént voor '7acky (Prama ge-
i.Ëoul .--,rË"gè"e, gàf"ri"Ít."rd met deze prima
overwinning t
TIIEO

DUINDORP 81 . IiENg 82 (é-21
jfalluBer, maar het moqhE nieÈ baten' PÍet ha't gnB

;ïï;;:";;;h";d dat we heÈ ztaar zouden krij-
;;";-;ilÉ 2x winnen bij Duindo4' +9 9en. presta-
Ëi"'".-i" tse tijsEen. óat werd duidelijk, -ook'.
wanÈ Devio zetÈe qelijk de aanval an sLrarEe de
àIr*"""ràii;."Àt"oríi"eón in de achterhoede af

met (1-o/2-o) . Maar toch voetballend kreeg ÉENs

ooede kangen om ce Bcore gelijk Ee trekken' De

íuet qins in met 3-1.
' . " N; dè rust kreeg de wedstsrijd- een karak-
ter, dJor een zvrare ov-erereding werd een -6peler
van D. er uit ge6Èuurd. De uédstrijd werd-grim-
.io"i en weldri zouden er meer oPelers volgen'
órrË"iccrrt, maar ia heb veranderde aan de stand
;i;a;. ;:;, ' naík 5e kansen dilekË af en wil
hèt niets te mooi doen.
.JOCHEM

IIENÍI C2 - SCHEVENINOEN C 2 (2-1)
IJENS $ras nieÈ kompleet (10 man) ; maar Dogan en
Foiiiv uiu bed gebè]d en zij kwamen het eutal
komo-Icet maken (fanÈastiechl). Met weel- inzerE
Jn àorne aardige 

-aanvallen - beleidt voor elkaar
te voetballèn klJam LENS, uit een pass van Ro-
Èio, door Níckey 1-o maken. Uit eèn prachÈige
voorzec van Dogàn scoorde Rocker, maar deze
ooel werd afqekeurd (?).- Na de ireerlijke tsheé met veel suiker
werd ei nicuwe enerlJ,e opgedaan in en 2e he]fts
die ieÈ6 nrinder wae. Na 15 min' gcoorde s. 1-1'
Door èen overtredinE op Rocker nam Rhev''an een

"ià"rrtl"" vrii Èrap-diè er schittèrend inging'
irec bleér spainend en s. Probeerde nog van
aIIee, maar-hec bleef 2-1. Pabrick. apeelde een.
oiirna partii a15 laat6è man. GefcLiciteerd
'iongurrË ! nàymond beterEchaP !
IJEO M.

riENa D1 - DWO D1 (1-2)
w"Ë-f"" voetbal tsoch een vreemd Epelletje- zijn'
àa-"íÀèrt een tean de * Eterren r van de hemel'
Ëàr, i..t lacer kan hets er alIemaal heèI andera
uiÈzien. Dat overkomÈ de be6Èe teams, waarbl.]
er qee!! uitzondcring wordt gèhaakt voor LENS
DéÉí- Liot hets aan het vJeèr ?, een naÈte,
ÉàhweX16Éwe, zompige, miatige, waÈerkoude en ,.
bèetie neerBLachtige dag ? Onze Jongene van Í{aE
en biauw lieten zièh in ieder geval veraaaen
door een fel en snel aanvallend Dwo en kwamen
zelf niet in hun epel. ondanks een aantal IrB'Is -
r."".:Ë, ,iÀi bwo ,àt de vererarring gebruLk Ee

maken en trree keer te Bcoren'
ÉL lOeea. helf,t uaE voor LEt{s ' Niec met

mooi combinatievoetbal, naar meb keihard wer-
Ë;;; ;;;à;; èi dir."u" mooie kansea voorbereid,
,À"itii frut afmaken nets tekorÈ gchoots' ondank6'
à;-;;;É. àt i EleehtE één doelPunt, rnaar wer i:

UITSLAGEN
Devjo Àl-
scheven.B]-
Dqindo4, 81-vuc c1 '
scheven. c2
I,ENS C3
IJENS C4. 
I,ENS DI.
tEN6 D2
I,ENS D3
PEC DH D1
IJENS Ds
I,ENS E1
Rijsqijk E1
HW E3
I,ENS E4
LENS E5
I,ENS F1
Quick F4
Hr,ÍsH F1

IJENS P5

2 d6c6!Èèr
I,ENS A1
ÍJENS 81

IJENS C1
IrE{S C2
GONÀ C1
cromvll,ets c3
Dt{o D1
Gravènzande D1
RÀ.s D2
I,ENg D4
Quick SÈeps D4
RVC E1
LE}IS E2
IJErrIs E3
I|BS E2 . .
DelÍia 85
olivéo F1
ÍJENS F2
I,ENS F3
IJENS F4
L,aakkwartièr Fs

t-2
7-3
4-2
2-6

6-1
4-3
L-2
0 -1
3-2
4-1
2-3
2-2
2-7
0-6
5-0

4-0
2-l
6-0

2L-0
5-B
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van de voet van lachebekje g RoddÍ @. Eerlijk '
ie eerlijk; ecn gelijk apel taE beEer op z'n
plaaÈs gèuèest. Zoale ik vorigè wèek gchreef
ia1 iedèr poule 1 team allea uits de kaÈt Íroèten
halen om L-ENS te verslaan. fk wil daar graag
aan toevoegen daE dit ook voor Déén geldÈ waar
beE de EegéngÈanderE betrefÈ. HeeI fijntsjes
bedoel ik dan vooraf tegènEtanderB die ieh6iè-
pietBie lager op de ranglij8È lijken Ee staan.
HieÈorLa :6core Roddy stand 12-14 (3S-32)
REB VERGEER

IJEN8 D3-RÀA D2 13-21
D3 beaÈaat uiÈ 14 apelère en nLectsehin 6tsa ik
op een mistrooBtige zaEerdagochcend meU maar 10
jongene op hec veld. Dèze cien moeBlen hets
opnemen Èegen een lrel compleÈe tegenstander.
Tóch wae LENS 6Èèrker, maar voetsbal blijkt vaak
een onberekenbaar spèI en met een 0-2 etsand
gingen we rusten. In dè kléedkamer bespraken we
èen paar omzeEtingen en daarbij bleek daÈ juI-
lie ervan ovèrtuigd waren de partsij Ee gaan
winnen. En zo géschiedde,
HeE is alleen jamÍner dat E'teddy huisarÈé wil
worden en daaróm een paar mediBche Èetmen lièt,
Ee repeleren. ÀIleen een beetje te dichÈ in de
buurE van de scheidsreehÈer.

Gevolg : we moesten met 9 man verder.
Fred, volgende week gEa je reserve, maar wel ,
komen hoor, wanÈ we hebben je mLÉschien hard
nodig. Àla verdedlgende Íniddenvelder wag en io
aanwoerder unuÈ goed. Gaac moedig de tackleg
aan, over moed gedproken : Thierry vloog er
$rèer in al6of hij gelanceerd werd. Gaan !,re noE
plezier van beleven. RietiEh speèfde een goede
wedstrijd maar de dag kon voor hem aI niet neèr
6tsuk toèn hij zijn cadeau behorend bij de uiÈ-
verkiezing tob speLe! van de iteek ontving.
Ten6lotce Deniz. Eèn treek geLeden wao hij rnin-
der tevrèden ovèr zijn eigen spel. Maar vandaag
zag ik hem een paar aardige paBses verBÈuren.
Gëwoon doorzeÈEen jongen. Het is, rzees ik weer
een lang 6Èuk gèworden. Nu maar hopen daÈ de
redakcie nj.et gaaÈ inkorcen. (irA, DUs , . , RED ' )G. van OoRT sr.

r,ENA D5 - OUTCX. SIEPA D,l (2-3)
À.l,weèr een goede wedebrijd, maar tsoch mets 2-3
velIoren. llet kan niets gezegd uorden dat Q.s.
st.erker Has dan IJENS, naar wij hedden lreer
pech. Een doelpunt flerd op aend.ringen van de
ÈegenparEij, afgekeurd. Een enormé teleursEèl-
ling voor onze jongenÉ.
' Een ateede tèrugkerènd probleem is, dat

bij iederc wedstsrijd 6 spelerB een hal-ve wed-
strijd kunnen EÈelen I wij hebben gerdoon TE
VEEÍJ SPELERS t t. Dit welkt dèmoÈiverend en
roelrt veel gemopper op bij oudero en epeLers.
wij hopen dàt LENS spoedig een oplogsing vindE.

JoNGENS, goed gespeeld - maar denk aàn
heE samensFel !

RÀM Í ]èider)
r.ENA E1 - RVC El (2-2)
Na volige week een goede wedsErijd gespeeld te
hebben (2-4 winBÈ. bij RtCÀw) moest E1 vandaag
tegen Rvc. Dats zou èen zware wedotrijod wor-
den, zeker coen bleek, dat Noïdine er Èoch nieÈ
wae (!).
De jongen€ lietsen hèÈ er nieÈ bij zitten en
pepten elkaar op. om er tsoch eeen goede wed-
strijd van tè naken.

Ik moec zeggen dats is zeker geIukts. Meec
deniz als zeer goed EpeLende 1aaÈsce Íían werd
er vreselijk hard gewerkE en verzorgd aamenge-
speeld. De verdedigers Ricky en Ewal,do gaven
h-un Eeqenetsandere weinig kansèn en verdedigden
goed.. ÀIs heE kon gingen ze naÈuurlijk ook mee
In de aanval Ízij ecoorden zelf§ beiden) .

,fordi wa6 overal oP hets vel,d teee
vinnden èn deed verdedigend èn aanvallend goed
vrerk. In de aanval EpeeLden soufiané en MarEin
een goede t éd6t.rijd. ..

voetballen kunnèn ze, maar we hebben
vandaag ook zien "krtokkenn, De toeschouwers
zaqen aus een leuke wedatsrijd, in een hoog
ceipo geapèald, waarbij beide teams probeerden

goed Èe co[Èineren. onie keeper Ramon leÈEe
heeL goed op en gaf Rvc niet veel kan6. - -

Hoewel ITB.IS 9,aÈ neer kansen kreeg, was
de 2-2 Èoch wel een terechte uitsLag.
TI{EO

I.ENA E{ - HBS E2 (5-O'
Deze zaterdag l{as voor LEtrIs E4 een moeilijke
vred6brijd op papier, lrant lenaIotste zijn }re
overgegaan naar een EÈerkere poule. Maar ook
tegen hets atÈijd la6tige HBs was dits voor ons
geen probleem. Nu ook gingen we zonder "Eikkie-aakkiè-tokkie" en mee goed voetsballend BpeL
naa! de overwinning toe.
Ik kan met zekerheid zeggen daE; ale wij zo
blijven voetballen, wij zeker weer worden over-
EeplaaggÈ.Deze wedstrijd vras weer grote KLÀssE!
HÀNS en ÀRIE
p. É--T.dèr-e i{oenodagmiddag tsrainen ! I . '

QI'ICX F4 - I,BNA F2 (2.1)
B1
À1

J
f

ong zou iederecn aanrrezig zijn, Ín.u.v.
i, Edwin Rohbout en Roman Rastsa belden pas

op zaterdag af. IIet reaultaat zes spelerE.
voortaan eerder afbell,en s. v.p.

LENS was veel sterkér ill de 1e he1ft,
maar lrist niet te scoren - één foutsje door onze
BpèIerg tirerd afgègtraft door Quick. In dè 2e
hè1ft werd Q, wat betser en lrerd bij het 2e
doeLpunÈ vriende).ijk geholpen. Gelukkig kon
IENS 1 maal lrat tserug doen.

' De jongena die aanwezig waren hebben
heel goed gespeeld I
R. v. HERP

HIíSII F1 - IJENÍI F3 (6-0)
Nadats, door miBverstanden afom (ikzelf waé ook
iets te laat (verelapen)), begonnen wij dè
wedeÈrijd meE 6 man. Door de Epanningen vanginterklaas. Ik hoop daE de gocdè sitlt iedeleen
goed bèdeeld heefE - ki{anen wè zeker nieÈ aan
het voeEbalgpelletsj e Eoe van wat ik van on6"
gewend ben. tk moeÈ zeggen daE iederen zich ui-
ÈermaEe goed hèefts ingètets en dat lse volgende
weèk treer aan het spclletje Eoekomen en wij
zullen heÈ HMSH de volgende keer zeker noèilijk
haken. Maar jongena, ook al i6 de tsegenstsander
iet6 groEer - daÈ noeE voo! ons nietss uitmaken
want wijj zíjn onder normale omstandigheden
zekèr niet de mindere. Dus kop op, de schouderB
eronder en gewoon doorgaan, Hij kunnen niet
alÈijd winnèn. coed in heÈ kranh
laat lre moeten verzamelen. Ik bI
jullie !

l
1
e kijken hoe
jf troc8 op

p.s. : vrijdag hebben we weer een exÈra trai-
ning van 15.45 uur ÈoE 16.45 uu!, ÀlLémaal
komen hoor ll -
IJEO

vw r'1 - LENA P4 (21-O)
Dit was een wedEtrijd om gauw te vergèten.
ondanks dat onze F4 een goede païtij gaf, walen
zij nieb oFgewassen tegen een weel te sÈerk
WP, die allemaal een kop grocer waren.

Met onze keeper, die een fantastsieche
wedatrijd epeelde en veel ballen uit zijn doel
weerde en heel veel bleEoures hebben we toch
Eterk weerstand geboden.
oh ja, Dominick gefèLiqiteèrt meE dat rnooie
doelpunts (al l{aB heÈ bij ons ze}f, in het doel) ,
Kop op Jongener $re laten ons nieÈ uiÈ heE veld
sIaan. À.6. zat.erdag weer Èegen aan,
S. OTTERSPOOR

rJENS F5 - !ààXXWÀAIrER P9 (5-8)
wat een wedBtrijd, jullie hadden er echt zin in
en ik heb genoLen. Vijf - acht, zoveel doeLpur-
ten hebben jullie nog nooiÈ gemaakt ! IIet gaat
Bteeds beÈer.
De keeper heeft er ook een paar mooie ballen
uitgehouden. PaÈrick Hoed bedankt voor het
invallen. JONGENS en MEIDEN zet hem op !!
RINÀ

- 12 - ue LENSREWE'
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VAREN, VAREN OVER DE BAREiV
, (v6€Íttg,hoEe alon€ eD tJEPret)

Nederland in de greep van de eerste
kou-golf en dus ijspreE.Rap de winEer-
kleding uiÈ de kast gehaald, de auto
nog snèl een winEerbeurt. en de schaaE-
sen uiE heE vet .

van voetbal z-ou weI nieE veel
komen, dus besloten wij, in navolging
van heE succes daE de LENs:worstenko-
ningen hebben bij hun verkooP, ook
eens ong geluk te beproeven, maar dan
bij de schaatsbaan mets een koek en
zopieEent.

Alles was in kannen en kruiken
(kraarnpje in elkaar geknuEselt en wor-
sEen, ercwÈensoep. chocoladedrank in-
geslagen) Èoen één van ons heÈ zonodig
vond om VEERTIG Ce gaan worden.r".

' Nu is het zo daÈ het leven be-
gint bij veeir.ig en dan gaan sommige
óensen irreemd dóen en ze denken"-daE ze
dan a1les nog kunnen. fk kan-heE weEen
en had heE eigenlijk moeEen zien aan-
komen. De signalen waren er, maaÍ
waarom pikte ik ze niet oP ?

Op een keer n.1. had hij in een
soorc ftt-ness centrum behoorlijk aan
de apparaten lopen trekken en sjorren
+ een sprincje van (volgens zijn'zegge
10 km ?) op een fietsie die niet. voor-
uit gaat als,je trapt, en kvram dus vol-
komen uitgeput (je kon 'm weggooien)
en EoEal-loss de redakEiekamer binnen-
sErompelen,

Doodleuk vertelde hij dat hij
zich heerlijk fit. voelde en hij voor
zijn ]eeftijd een conditie had van een
jong veulen.

Om nu een lang verhaal kort Èe
houderi. : hij scheepte zich; net als
sinterklaas, in en ging varen (hope-
Iijk niet als Berend Botje), varen.
over de baren.

sinE verErok naar spanje en hij
naar London, de andeÍe helfE van de
redakÈie, volkomen in de stress een-
zaam achEerlatend.

HC}I4E ÀIONE

en dus ook geen zin meer in ijspret.

1
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aanleveren kopy voor en het venchijnen van de LENS-rèvue met de feestdagen':

maandag 7E december
wordt u vriendelijk venocht kopy voor 2 weken aan te leyeren

de LENS-revue valt in uw brievenbus of op ile mat öp donilerdag 2I december

de eerst volgende LENS-revue venchijnt pas op vrijdag 5 januari 1996

kopy voor dezr revue ilient u op
DINSDAG 2 januari 1996 (voor 20.(N uur) aan te leveren in het ldubgebouw ,

van de redaktie í

^f, 5,

LENS 75 JAAR
Op maandag 18 december is het precies 75 jaar geleden daE de voeEbaLvereniging IJENS
werd opgerichE. Natuurlijk laten we diE jaar nieE onopgeÍflerkt. voorbij gaan. i

" Hec besEuur heefE in overleg riet. ae j ubileumkommisgie een aantal akEiviteiten op
het programma gtaan Eerwijl Guido Halleen meE een aantal handlangers werkE'aan een.
jubileuÍÈoek. DiE boek zal naar verwachEing eind april 1995 klaar zijn.

Op vrijdag 15 december de eersEe akEiviteit.en in heE kader van LENS ?5 jaar. Van
f7.30 E/m 19.00 uur een recepEie voor genodigden, Te denken valt. hieïbij aan vert.egen-
woordlgérs van andexe verenigingen uit de regio, van diverse sportbonden en vanuiE de
gemeenEe en de politiek.' KorEom de bobo's.

vanaf 20.öO uur is er vervolgens een open huia waarbij aLle (oud) LENSleden,
donaEeurs, sponsors et.c. vanaf 16 jaar welkom zljn. Natuurlijk is ons klubgebour,, :

omgéEoverd in een gezellige feesE.zaal . ook za1 er rustige live-muziek zijn. we hopen op
eengroteopkomstvoora1,ookvandeoud-1eden.

Gezellig herinheringen ophalen van vroeger en ook wat vooruit kijken naar de toekomsE (

ToÈ vrijdag 15 decernber op LENS I

LENS - FOBEHOLTE

op zondag 17 december de laatsÈe kompeE it iewedstrij d van f995. LBNS ontvangE om 14.00
uur Foreholte. UiE is Foreholt.e aIÈijd last.ig Ee besErijden voor ],ENS.

DiE jaar een kansloze nederlaag. Thuis de laat.sEe Ewee seizoenen echter alEijd
een grotse overwinning voor LENS. IJat.en we deze traditie maar handhaveh. Dat zou een
Ieuk einde van 1995 zijn en tevens een leuk Eiresent.je voor het. ?s-jarig jubileum van
LBNS .

Natuurlijk is er ook weer een voorwedstrijd, n.I. IJENS C4. speelÈ Èegen HI,ISH C2.
Àanvang 12.15 uur en ook LENS 2 speelE Èhuis om 10.30 uur tegen H.ÍSH. '

De loEerij Is nacuurlijk weer in verErouwde handen van Cees.Lut..

XortoB I dé laatBte LENs-f,a.nilLadag vaE 1995 t I

-2-'deLENSREVUE'
!. i,' '



DE NIEUWJAARSRECEPTIE
-+.,,'loP maandag I januari 1996 nodigen wij aIle (oud)-leden uit. op de EradiÈionele flieuÈ-
..- jaarsreceptie van LBNS." We beginnèn om 13.00 uur met de wedst.rijd oud-IJENS tegen LENS 1: De officlele recePtie
' is van 15.00 t/m 17.30 uur.

Natuurlijk sEaan de oliebolten en de appelflappen klaar'. we verwachEen ook nu
vreer heel veel mensen op IJENS.

De jubilarlssen worden naEuurlijk ook ln het zonnetje gezeE..Meer nieuws in de
volgende rJENsrevue.

LEDENMUTATIES pet NOVEMBER- I 995

Nieuwe leden:

H.C. ÀponÈoweil, SEZO, L7-02-!912, Pebuniaplein 7, 2555 NL Dén lIaag
C.C. Dunn, F, 28-05-1988, WoLvenrade L23, 2544 VK Den Haag, ÈeI. 3671-377
À. Vaku, E, 23-11-1945, Ruimzicht 5, 2543 R., Den Haag, teI. 3663945
M. cuerrero, Èeider, 14-06-1959, Johahne6burgsÈraat 33, 3525 cM Den Heag,tel. 3455779
R.P Bruystens - Pronk, Ireid6Èer, 21-03-53, ,ran Romein6traag L4, 2552 tU) Den Haag,tel. 3979722
À.G. van stsrien, Leider, 18-01-1967, ,rohamesburgstraat 10, 2572 ql Den Haag
B.M. Groenveld, E, 01-O?-1985, Het Ziëh! !o7t 2543 ÀÍ, Dèn Haag, tel' 3671561
i.c. r.r""iÉ-a, i"ià"t, sr.-o:-1957, veenendaalkade 123, 254? Àc Den Haag,ÈeI. 36?5s04 '
D. v.d. Eurg, sEzo, 1?-04-197L, Zwaardvegeragaarde 41, 2542 TD Den Haag, tel. 3667138
v. Tarba, F, 25-L2-f9A9, PlanEenoord 306, 2544 KV Den gaag, tse1. 3676263

3r71
3523
3524
3525
3526
3527
3S2A
3529
3530
3 531

Àdres wi'i ziqinq:

Q.C. van NoorE wordt llof van ziLkoon L, 261"4 TA Delft, tel.
E. Àydogdu vordÈ Q.A. NederPelBtraat L70, 2552 Ho Den gaag
I. Bernadina erordE de Gaarde 11, 2542 cA Den Haag
E. Yildirim !íoÍdt vaillantlaan 697, 2526 ME Den llaag
C. de .Iong vrordts Àfrlkalaan 163, 2408 PÀ Àfphen a/d Rijn

0396
2493
29L6
3080
Dona

or5-2L57545

wii zi<Íino lidmaatschap :

. 1490 H.À. Kouwenhoven van sEZo naar Ns
2913 M. Endlich van gEzo naàr Ns 2914 E. Endlich van sEzo naar Ns

-!
Àfvoeren ale lid:

2362 !I. van lYassèm
3422 P.R. v.d. Barselaar
3455- B. v.d. voort
35og R.K. Ranglíe

HET BESTT]UR

3045 L. iI. v. 'E. KloosÈer
3430 N. Otiveira À]ves
3502 M. choukoud
3521 Í,. Hayoun

3L7 6
3433
3505

t{.Ir
À.,,
v.K

Groot
Pijnenburg -

Martodikromo

f,innengeulogen berichten

HET LENS LOGO ,rrr, àoats de oplettenale lèzer opgemerkt hèeft
sEaat op de eerste bladzijde wan deze reveu het enige echte I

originele LENS-logo afgedrukE. .Í
DiE 1ógo is Specíaal voor IJENS onEworpen en ook heÈ tl4)e drukleEEer
is woorgeschreven en de kleuren zijn nauuurlijk blauw/wit. .'.
MeE dank aan culdo Halleen, die.ons hierop at.tènt. maakEe. :

f venementen' Kommissie ' 
'

ÀI

Deze keer, door ziekte vabn .ros, een korEe samenvatting :

.Bij het JOKEREII was de 1e plaats voor Caroline Niamat meE 530 pnt, op de
''voet gevolgE door Marianne Hennevelt met 628, Eérerijl de poedel ging naar
rna v:d. Berg meE 939.

Bij heE KÍ,ÀI/ERaIÀSSEN was de 1e plaaEs voor het koppel Lamers - BruysEens met
5106 pnt, de 2e voor NiamaE = Koos (5047), de 3e plaaEs was voor R. Ham -
witting met 4933. De poedel EensloEEe was voor heÈ koppel v.d. Berg - v.d.
Berg (399s) .

'deLENSfrEVUE'-3-
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adrepak
w

Fotokopirriffi''

formoot A5 tot ,A2
s ne I le u erw e rki ng s tij d

. ucrgaren, uouu,cn, nidan .

Xerketuinenweg 6
. Tel. Ío7Ol3sgoZr 6

2544 CW Den Haag
Fax (O7O13295í 68

voor kopiegemak

lage prijzen!

aduerlenlie

BAR NIEUWS

BARROOSTER
zaterdag 16 decernber

openen

sluiLen

k}eine bai
keuken

sluiten

Joop de Roode

,renny, E1s
Rina en Inge

Tineke Hoos eÍ'r Henk

Inge

BARROOSTER
zondag L7 decernber

openen

11.00 uur

13.00 uur .'

Tirius en .Ioop

Henk en Erik

Coby siliakus
Gerrie de .rong

Ànge1a en Rein Heide1
. . Marcel Keus

Leen
Nancy en Bianca

BTaT'PRTNGERS S"U*" S' t t tt
? a't

jubileum Kommissie
Op vtijdag 15 deCember v,orclr her sEarrsein gqggvén vöor heÈ'heE j,,f,ileumjaar-$ec een
-officiëLe receptie van 12.30 uur tot 19.00 uur voor genodigden.

LfVE-muziek van

KEES KINGSIZE
FEEST,

annox

R E U N I.E

vanaf 20.00 uur voor A L L E loud) leden. donateurs, sponqoÍs en medewerkers.-

U benE van harte welkom en begroeEen u graag op vrijdag. 15 deceÍÈer a.s..r

voor meer informaÈie kunE u kontakt opnemen meE
Richard van der Hoek (0182-521 3S3) of Hans Kooyenga (070

-4-'aoultsnewy

-352 38 84)
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VAN DE REDAKTIE
l.v.m. de komelde feestitagm dln er wat wdzigiryA -l'*'b'

rrJ'.À"""t* van kopy en Íd versdrynm van de LENS-rcvue'

vgor meo -bformatle verwdzen wii naor blz' 2 van deze revue

UITSLAG(EN) ,

c,
s1

- Gymnova 2
- POGr..

WEDSTRIJDPROARAMMA

],EN
I,EN

b:2
n.
1

t

,,.

', vrU -

maari.

dÍDs .

vrtl .

15 . 1.2

18 .12
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
dalum tid th,tis scheldrechtet veld

dond. 14.12 20,00 IJENS 4

IJENS 1
IrENS 2
VELO 5
I.ENS 4 .

r,Br,ts s -i'
BIÀI'W ZWÀRT
BLÀ[,I{ ZWÀRT
DUTNDORP 5
GDÀ 9

QUINTUS 1
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FOREHOIJTE I
HMSH 2
LENS 3
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OPSTELLINGEN'
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Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en I

HooÍdleidoÍ A/B/C jeugd: pu,r 
'àn'i"n 

Steen' Chopinltraat 103' 2551 SV D-en Haag' tsl' 397'01'

HooÍdleideÍ

HooÍdlaider

Ruud Vereecken
teleÍoon 39í .04.89
Harry tsr Linden
telefoon 361.61.43

E-jeugd:

F-jeugd:HooídleideÍ D-ieugd: Edwin Kuik
telefoon 367'73.00 ..

AÍbellen voor de wedstriiden:

zosnelmogelijk,dochuiterlijkdeaVàndvbordew-edstriid,tussenlS.@enlg.oouur,biidedesbetrof.
Íende hoofdteider. tn uirerste ^;il;ö;;J. 

aàs ranaó wedstriid op LENS, Íelefoon 366.'13'14

(zatordags vanaÍ 8,@ uur en doordewàeks t 30 minuten' en niet eetder' voor veÍzameltïd)

AlbeÍen tÍliningen: + 45 minuten vooÍ aanvang van de tÍaining, atteen op LENS, teleÍoon.366' 13' 14,

Vraoen/orgblemen : bel in eersts instantie de hoofdleider opl

WEDSTRIJDPROGRAIVIMA A-B'C'D-E en F JEUGD

A1 16 dec L4.30 Í,aakkwa;Eier À1

de
de

c 10.00 'Blauw Zwaxt 81
c 14.00 HS Texas DHB 81

uit J. i. Beersstraat 13,00 (auEo)

16
16

B1
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Dr, Mansveltkade
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v2 .
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F2
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10 .00
1r. 00
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14.30
L2.75

. 11.00. 09.30
09.30
11.00
11.00

uit
uit
uiE.
ult

Ehuis
thuis
thuis

08.45
09.45
11.30
14.00
11 .30

r0.00
08 .30
09.00
10.00
10 .00

09.00
09.00
10.00
10.30
L2.30

(ltuuo)
(auEo)ÀDO C1

Tac' 90 C1
Í,aakkvJart ièr
RÀVÀ c2
HMSH C2 -.

RKÀW Dl
oranj e B1auw D1

Quick D5
WP DI
HS Texas HDB ' D2

Scheveningen E
vredenburch E3
GDS E2
Crbmvliet El
vredenbuÍch E9

v3
v3
v1
v1
v1
v3

09
. U'

1

thuis
Ehuis
Ehuis
uit

.uiÈ

t.huis
thuis
uit
ult

t.huis

(auto)
(auto)

(auEo)
(auto)

30
30
00
30
00

13.00
09.00
11.15
10.00
11.15

16
16
16
16
16

dec
c

c

1
0
1

1
1
1
I
1

de
de
de
de

11.
11.
13.

6 dec
6 dec
6, dec
6 dec
5 dec

thuis
uit

thuis
uit

t.huis

12.30
0g .15Quick F1, . ,.

vros F1
Rijswijk F1
REMO F1 .
OranjePlein F2

0 .45
9.00 (auLo)
0 ;45

VATI DE REDAKTIE
i,v.m. rle kommde fectdager zdn er wat wiidgtngen v'w'b'

hef aanteverm ,Yar-t kopy er het versctrlinen van de LENS-revue'

voor rneer informatie verw[lzen w{i naar blz' 2 van deze revue
I
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IJZONDERHEDEN,
- aansezig jeugdkommissie op zaterdag 16 december : E. Kuik, J. Muns en .r. Taal.

- vragen ? Bel dan even naar de hoofdleider.

- opstellingen aLs vorige week meE uiEzonderinÍi van -3

O I,ENS C2
O I,ENS C3

.0 L,ENS E3
O I,ENS F2
O I,ENS F3
O I,ENS F4
O I,ENS F5

zonder
zonder
zonder
zonder
zonder
zonder
met

R. Smees
N . Rampone
I .Dogan
À. Thohamachsun
R. Sookhoo
S . ÀkbuluE
v. Tarba

AFGEKEUED OT ITIIET ??

Bij Errijfelacht.ig weer mogen de spelers van de teaGl die voor 9,00 uur moeten
verzamelen vanaf 8,00 uur naar LENS bellen Eel: 3551314. ( en nergens anders heen
of heE voeEballen doorgaat of niet.. Moet. je voor 8.00 uur verzamelen.dan heeft
belIen geen zin omdat we dan nog nieÈs wet.en. Kom dan maar naar IENS toe.

Teams die na 9.00 uur moeten verzamelen moeEen bij t.wljfelachÈi
aanzeEEen en afsÈemmen op INFOTHUIS. Via telet.ekst. pagina 503 }aEen z
ongeveer 8.45 uur de afkeuringen zien. Mogelijkheden zijn dan :

gw
ed

eer de Tv
aar vanaf

t'
.J

1) xNvB afdellng Den gaag afgekeurd.
Dit beEekent A1 t/m F5 van LENS afgekeurd.

'2) PronotÍek1aÈ €n Overgang6klasse À-B-C en D-Jèugrd afgekeurd.
DiE beEekenE À1,81,.c1, en D1 van IJENS zijn afgekeurd.

3) ',76ugdr€6ksencoElre tÍEiE À-B-C €n alè Eer.6J6s afgekeurd.
DiÈ bet.ekenE B2,e2,C3,C4,D2,D3,D4 en D5 van LENS zijn. afgekeurd.

4) D-E-P-kIaE6E afgekeurd:
DiE bet.ekenE D2 È/m F5 afgekeurd,

ri
all
ell

ndividuele afkeuringen dan wordE het Èhuisspelende elfEal genoemd maar diE
een voor LENS À1 C/n C4. In dit gevaL mogen de speters vap D1 t/m F5 naar
en.

Zí)Ít e
geldt,
LENS b

Br is nog een moàelijkheid om te informeren naar afkeuringen en daE is via de
afkeuringslijn van de Haagse VoeEbaI Bond t.w. Eelefoon! 06-35015090

Gebruik deze mogeli jkheden en bel zo mín mogelijk naat LENS.'-

SCHADUWPROGRAMMA
Bij individuele afkeuring gaan we 1n prlncipe gewoon trainen op de verzameltijd van heE
wedstrij dprograÍuna. Echt.er bij alqehele afkeuring ( zie punÈ 1 van bovenaEaande kopy )
van heE kompet iuieprogramma weïken we een alEernaEief programma af. ule verwdch-ten dan
a1le spelers en natuurlijk ook de leiders op onderstaande Èijden op IJENS meE bij zich!
sporÈklealing, t.rainingspak, voetbal - en sportschoenen. Er zijn vele alEernatieven denk-
baar zoals voetballen in heE zuÍderpark, op het st.rand, verhard op (wiek SporE.ln de zaal
(alIeen voor E- en F) of coch ergens een lredstrijd spelen op een- goed veld of op heÈ
kunstgras. Gewoon overal rekening mee houden en komen hoor.

ÀÀ!ÍlIÀNG EÍJFTÀ.LIJEN lIERZÀI{EETTi'D

12.00 uur LENS À1, 81 e
11.00
10.00
r.r..00
12.00

I,ENS
I,'ENS
LENS

uur IJENS CI t/m
n
4
5
5
5

c
D
E
F

trainen
trainen
t.rainen
trainen
trainen

uur
uur
uur
uur
uur

D1
EI
F1

uur
uuÍ
uur

t/n
L/n
t/m

- 8 - 'da twsnwue'

B2 12.00
11 .00
10. 00
11.00
r.2.00
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RAININGEN
IIE! SCEÀDIrI,ÍPRoGR.aI{MÀ >>>>> Àfgelopen zaterdag hadden we een algehele afkeuring en

dan treedE hets schauduwprogramma in werking. Helaas snappen of willen veel spelers van
D3, D4 en D5 dit niet snappen. Er verschenen Ín totaal maar TIEN sPelers. (7 vafl.D4 - 3

van D5, terwijl D3 maar helemaal niet kwam opdagen). SpeleÍs.en oudere een schande !l

ook op de woensdagmiddag is de opkomst. zeer bedroevend, gemiddeld s]echÈ§ 14 van de
VEERTIG spelers. Komen dus !!!
HARRY ter IJfNDEN

lrRrirDÀO 15 DECE!íBER : GÉEN TEf,ININGEN >>>>> op vrijdag 15 december vierE LBNS het 75-
jarig bestaan. op deze avond vervallen de Èrainlngen op LENS voor LENS À1, C3 en c4.

INTERSTOP JEUGD >>>>> op woensdag 20 decerÈer wordt er nog gewoon getïaind
door alle jeugd. Daarna sÈoppen we met trainen en voetballen Eot en met vJoensdag
3 j anuari .

Op donderdag 4 januari sEarEen rse weer met de t.rainingen. Op zaEerdag 6 januari wordE
er door alle teams weer gewoon gevoetbald.

T

NaEuurlijk zijn er ook een beperkE aantal teams die cijdens de winEerstop mee doen aan
het midrÍnteÍEoernooi bij HBS op heE kunsEgras. Dit zijn : '

LENS À1 op 2 januari .- - LENS Cl op 3 januari
LENS D1 op 4 januari

- LENS El op 28 decerÈer - - IJENS E4 op 29 deceÍnbeÍ

Meer nieuws in de volgende IJENS-revue. In overleg meE de leiders is er dit Jaar niet.
j.ngeschreven voor het zwaluwenj eugdÈoernooi in de zaa1.

L ENS 75 JAAR ,rr» op maandag 18 decernber bestaat rENs 75 jaar. HeE bestuur
a- heeft, samen met de jubi leumkommiss ie een feesEprogramma samengesteld voor jong

-. 
en oud. Op vrÍjdag 15 dece[Èer een open huis voor a]]e (oud) - leden, donateurs en

spoqsors van LENS vanaf 16 jaar. zie kopy voor in deze IrENsrevue. De fesEiviteiten voor
de jeugd staan in 1996 op hets programma, Meer nieuws vo1gE.

I f ERSCHIJNING LENS-REVUE >>>>> in veïband meÈ de wlnrersEop, waarin we niet
!f ., voetballen en ook nieE t,rainen, komt er volgende week nog een lJENs-revue uiÈ voorg de komende Ewee weken. Tussen kersE en oud en nieuw verschijnt er geen LENSrevue.

De eersEe voor het nieuwe jaaÍ, met daarin het programma voor 6 jànuari, valÈ op 4 of 5
januari in de bus. .t -

L , ENS - FOREHOLTE >>>>> de,laat.ste twee seizoenen scoorde rJENs er Ehuis tegen
' ForehotEe aardig op los. De wedstrijd begint om 14.00 uur. De voorvledstrijd gaaE

tussen ÍJENS C4 en HMSH C2. Àanvang 12.15 uur. Zij mogen ook de speler van de week
leveren en met LENS 1 op de foEo. Ook speelt LENS 2 EhuÍs om 10.30 uur Èegen HMSH.
Natuurlijk is er ook weer een loterij. De laaEst.e in 1995. ToE zondag op IENS.

uit- en
Hetaas doordaÈ vadert.je vorst zich sÈevig in de grond had genesteLd
deze week geen competitie uit- en verslagen. Teams verErokken, dtk
ingepakE naar"heE strand om daar eens lekker te doIlen en IJENS D1
had helemaal de zat.erdag van hun leven : vroeg verzamelen en op weg
naar RoEterdam (tropicana was de besternÍning) en daarna gezellig bÍj
de heer Musterd thuis suprises ulEpakken.

Toch werd er wel gevoeEbald en Í{e1

uerslagen

Í,ENS A1
",, IJENS 81

I,ENS Cl

SparEaan'20
GDÀ
Feijenoord

6
1
3

1
1
5

'deLENSREVUE'-9-



LEN9 D 3 >>>>> zaterdag. 9 decernber geen wodcbal wel training. op deze tiaining zag ik
Orhan, TarÍk en Riet.ish. Drie jongens van de weertien van D-3

Nog even een beoordeling die door de inkort.lng door de redakt.ie nieE geplaaÈsE
werd: op 2 decernber scoorde Tarlk 2 x. Bovendien hield Tarik door zijn prima techniek
sEeeds 2 à 3 jongens van de tegenpartij bezig om vervolgens een goede pass te geven
(vooral daE laat.st.e deed miJ deugd).

Één verslaggever rook zijn kans en ging er op papier stevlg tegen aan;
n.1. aflopen week,. door ruimt.egebrek, draaÈisch in zijn verslag zitt.en
drast.isch was zijn mening, alhoewel hij het, wel begreep en heL, na een
telefoongesprek, wel ook wel EerechÈ vond -'dus pende hij er deze keer

waarschuwing voor vuurwerkliefhebbers

De redaktie had
snijden. Te
verhelderend
vÍoItjk op 1os

de

hij

' orhan is met de baI aan de voet bijna niet Èe sEoppen en maakt.e ook het. derde
doe1punE, Gelegenheids- vrije verdediger Kemal begÍnÈ aan kracht, te winnen waardoor
lange bal nu aankomE. Sander verdedigde fenomenaal. Is echEer ook in de combinatie
goed. Írnraan bleek weer de man meE de onnavolgbare l ichaamsschlj nbewegingen waarmee
tegensEanders menlgmaal het bos insc,uurE. -r r' "
TensloEEe : Jongens, kom naar de training en zorg voor een, evencuele, correcte'
afmelding voor de wed§Èrijd (bij de hoofdleider) of Èraining.

G. van OORT sr-

i

$

E

!

- lO - ae ultsnevue'
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fl@kilad van de v@tbalYercniging LENS

@e finrgang, nummcr : 2O

2l december 1995

1920 t99s

VREDE
(w6rken vootr ..... en rrerken aan)

In een muIEi-culEurele samenleving en
op een relatsief ktein grondgebied Io-
pen spanningen gaus, op, kunnen snel
escal.eren en uitmonden in een EoEaIe
vernietiging van een mensenras. meE
een andere achtsergrond en geloof dan
wij zelf hebben,

Werken voor ..... en werken aan vrede
daÈ is op dit moment. de doelstelling
vlaar Í^rij ons als mensheid op dienen te
rlchten.

HeE is een tegens trij digheid, maar een
vasEstaand feit., dat se diE proberèn
te bevlerhsEe lllgen door het gebruik
van wapens.

LaEen we proberen, ook al is het nog
zo moeilijk, ons beat er voor te doen
en er vrede mee Ee hebben.

Op de grens van 1995 en 1995 ziLten ze
rustig en zvrljgzaam naasE elkaar te
wachEen. ze kijken naar de zandloper
die de laaÈste korrelÈjes tijd laat
wegsEromen.

Het is zover, ze kijken elkaar aan en
denken heE zelfde : probeer Èe werken
voor ..... en te werken aan vrede.

Mischien lukt het. in 1996 we1 - in ie-
dergeval is heÈ het. proberen waard.

PRETTIGE KENSIDÀGEN

en een

VOORSPOBDIG 19 96

75

ALGEMEEN SEKRETARIAAT
P.F. Grons
RogontsssolaEn 49
2582 CN D6n Haag
T6l.: (O7O) 363 54 18

SEKRETARIAA T TOÍO/LOTTO
G. Kemporman Tol.: l0174l 212602

SPONSO ZAKEN:
c.J. v.d. Kloij Tol.: (Ol 74) 418149
A.H,do croot Tol.: (o7o) 325 15 50

SEKO : §enioronafdelilo
Soniorcn zondag
Senioron z6alvootbal
W.M, Kouwenhovon
Tel.: (o7o) 391 24 74

BABKO: mmlsst6
mw L v.d. Betg
Tol.: (0701 325 99 74
mw R. Bruystdns
Tol.: (o7o) 397 97 22

Sonioron Zatèrdag
J,C. Ham
Tè1.: (O7O) 367 96 87

EKO : ev6nemonton kommissio
mw D. van Strion

JUKo: iouqdEfdolinq
P.J.M. vEn den Sto6n
Trl.: (o7O) 397 Ol 64

JUEILEUM oMMtsslE
R. v.d. Hook Tol.: (01821 52 l3 53

REDAKfIE:
A,C.J. MiltonbuÍg
Tel.: (070) 321 32 A5
c.J. Atting
Tol.: (o7o) 389 98 75

AKKO : Akkommodatiokommissl6
W.J.M. Hoiinon
T6l.: (o7o) 346 lO 88

IBA]NEE§j
P. Bos Tcl.: (070) 368 03 62
E.V. GEns Tel.: (070) 397 55 59

SAMENSTELLINO BESTUUR

vootzittEa:
J.G. Colpa
Tol.: (o7O) 394 19 74

Udr
W.J,M, Hoijnon
Tol.: (O7o) 346 10 88

Sek.otaris:
P.F. Grons
Tsl.: (070) 363 54 l8

ldi
P.JIM. v6n don Steen

T6l.: loTo) 397 01 54

I e P6nnlnomeostor :

G,J. van dor Kloii
Tel.: (0174) 41 8l 49

2o Ponninomosstot:
F. Vosron
T6l.r (o7o) 367 96 30

(OI'IÏBIBUTIE BETALING
Posrbank : 3367'11
RABobank | 129924229

TERREIN on KLUBGEBOUW
Hongclolaan 60o
Tol.: (0701 366 13 14 l

VAN DE REDAKTIE
IET OP ,.,. IET OP

t is de laatste LENS-revue van dlt jaar

de eerstvolgende reYue versc]4lnt pas op
VRIIDAG 5 januart 1996

t'IITERSTE INI,EVERTERMUN KOPU :

dtnsdag 2 januari 20.00 uur in het klubgebouw
wlizigingen tot dinsdagavond mogeliik !

uw redakEie

,de LENSREVUE, I



ALGEMEN E LEDEN VERGADERING

Excerptie van de Algemene Leden vergadering (ÀLV) d.d.
11 december 1995 : De opkomsE was zeer mager en de voor-
ziEEer heeE dan ook de weinige leden, die de moeite geno
men hebben om act.e de precense te geven, een hartelijk
welkom.

Vervolgens wordt verzocht om sEaande de heer G. van den Steen en heE j eugdlid
M. Dijkgraaf Ee heÍdenken die ons vroegÈijdig onÈvielen. Er zijn geen ingekomen stukken
onÈvangen en na enkele mededelingen r,rorden de notulen, na wat. kleine wijzigingen, met
dank aan de notulisE vasÈgesteld.

De jaaÍverslagen van de diverse kommissies (de SEKO- zondag/zaa I onEbreekt. helaas)
worden behandeld en via heE punt íHeE Èe voeren (gevoerAe) beleid" en behandeling van
het financieel overzichE, belandt. de vergadering in een int.eresanEe discussie over de
link Eussen sponsors ën jeugd- zaEerdag- en zondag:voetbal .'
De algemene Eendens is dat we nog meer (gerichte) aandacht moeEen gaan schenken aan de
sponsors (realisatie sponsorhome in zaal trWaÈerlootr - ontvangst van (kandidaat) spon.
sorg, reklameborden, sponsorbord in klubgebouw enz.)

De penningrmeester geefc teksE en uiÈleg over het. gepresenteerde financiele
e en de kaskommlssie verleenE decharge aan heE Bestuur.plaatj

Na de pauze Írorden door de
(W. Heijnen) weer herkozen
onze vereniging in relaEie

de redakEie

Ieden de afEredende voorziEter (,J. Colpa) en heE bestuurslid
en verduidelijkt laatstgenoemde lraE heE sEandpunt is van
en samenwerking met de ,,Escamp-kommiss i e', en de cemeente.

J,ENS -
de
de

Het agendapunE "Benoeming van de kommissies', wordt overgeslagen, daar
secretaris de lijst. niet Eer beschikking heefE en er !,rordt besloEen deze in
revde t.e publiceren.

van de rondvraag maken enkele leden gebruik, waarbij de vergadering accoord ;aaE(diu n.a.v. een voorst.el) meE het. evenEueel opnemen van een sponsor-colfon (i.o.m. de
redakEle) in de LENS-revue en sluit de woorzitter, onder dankzegging aan de 1eden voor
hun inbreng, deze wergader ing.

^x. ^8,

nieuwja&rsreceptie

manndag I januari'1996
15.00 uur tlm 17.30 uur

net on de wedsttid

OUD.LET{S . LENS 1
do olichollcn cn appelÍlappcn staan llaar

13.00 uur
:..

- 2 - 'de utsnEvue'
il.
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LGEMENE LEDENVERGADERTNG >>>>> zo,n 2s LENS-Ieden waren op maandag 11 de-
,r ggÍnbsr naar de algemene ledenvergadéring gekomen. TeleursEellend weinlg ! Toch
'-rwg16 heu f inancieóI j aarverslag ían ae ieieniging doorgenomen en !,rai: bÍeek her
jarenlange forse tekort was nu omgezeE in een klein voordelíg saldo, Een niet. geringe
presEaE.ie, Í.raÈ naEuurlijk nieE vanzelf Eot st.and gekomen is. _. l

De hand op de knip en meerdere get.roffen maaEregelen hebben dus zijn werking gedaan. Nu
voorlopig maar volhouden, wanE van enige rese-rve is nog sceeds geen sprake. Ook de
jaarverslagen van diverse kommissies werden behandeld. He1aas ieerden er geen vragen
gesEeld door de aanwezigen zodaE de soms lijvige stukken er snel doorheen vlogen.

ne veriiezing vaÍl het. bestuur verliep ook vloE. Jaap Colpa en wil Heijnen waren her-
kiesbaar. Àangezien er geen tegenkandidaten/sÈemmers !!aren, werden zí)t zíj beide weer
herkozen en ...f,fil is nu zelfs vice -voorz it.Èer.

Het. Ee voeren beleid, waE ook al was besproken op de voorj aarsvergadering, leverde nog
enkele zinvolle dlscussies op. Een conclusie van het bestuur is om meer met de
voltallige kommissies Ee gaan praEen, om ideeën die leven, sneller Ee horen en om meer
begrip te krijgen voor genomen beslissingen, In principe zijn we immers aIlernaal bezig
voor hetzelfde doel : LENS,

Onder Eoezegglng dat de kommissieLeden binnenkort in de lJENs-revue
worden gepubliceerd en nadaÈ het bestuur werd bedankt door de
vergadering voor hun inzeE werd de vergadering. afges loE.en en kon heE.
napraten aan de bar beginnen. Bij de volgende vergadering hopen we
Eoch meer IENSleden zien.

I E/US 75 JAAR >>>>> afgetopen vrijdag was de viering van ons
l- zs-jaric begtaan. De recepEie voor génodigden werd redelijkr bezóctrti slechÈs cle Gemee-nt.e (op nsÉs na)én de politiek oitbra-
ken-. HeE was weL gezellig. t

HeE, Open Huis voor (oud) -Ieden,sponsors en donaEeurs waÉ helemdal '

ee$ succes. De opkomst was geweldig en de j ubi leum-kommlss ie hèd
al1es perfect voor elkaar. HeE jubileumboek wat op 30 abril 1996 :

uiEkomE werd aI driftig besteld. (Ín Januari komt et een besEellijst in de
te sEaan) :

NaEuurlijk hoorden we de mooiste verhalen van dè oud-LENsers. Of al1es ook
is valt echcer te beEwijfelen, maar dat kon de preE nieE drukken. We1licht
een poslEieve uiEwerking en zÍen wij de oud-1eden in het vervolg wat, vaker
voor even was heE ook weer hun kluppie.

IJENS-TEvuE

echt gebeurd
heeft dit
op LENS. '

Toen iedereen weg was mocht de jubi leumkommiss ie nog aan heÈ opruimen beginnen.
Gelukkig was er hulp genoeg en kon zaterdagmorgen alles weer gewoon draaien. Hulde !l!

IIIEUWJAARSRECEPT\E >>>>> op maandag 1 januari 1996 nodigen wij alle (oud) -
Itl leden, donateurs , sponsors en andere. belangsÈellenden uiE op de tradiEioneLe
..E nieuw- J aarsrecepÈ ie van LENS. víe beginnen om 13.00 uur meE de wedstrild oud-LENs
tegen LENS 1. oe officiele receptie is van 15.00 E/m 17.30 uur.
f.faËuurlijk sEaan de oliebollen en de appelflappen klaar. we verwacht.en ook nu weer heel
veel menÉen op LENS. De jubilarissen worden naluurlijk in heE zonnetje gezet. Het. zijn
diE keerr t,I. FranE.zen, M.J. v.d, Hoek, P.À. Krol, en J.H. Kuypers (a11e1 .25-Jaar) en
,r.c. Bóm (60 jaar!). De leden die vre niet zien op de recepEie wensen wíj bij deze ..

alvasE een goed en gezond 1995 coe.

KLUBGEBOUW GESLOTEN >>>>> aangeziàn er van 21 dqcember tot en meE 31 decernber
geen aktiviteiEen zijn op LENS hebben wij besloten dat heÈ klubgebouw in deze
perÍodE gas].oten is. ',.' ;' '

s COREBORDSURPRISE van DE HYPOTHEKER >>>>> dinsdag s december. jl. werden wij
weffast. mets de levering van het aI eerder aangekondigde nieuwe electronische
scorebord, daE beschikbàar is gesteld door DE IÍYPoTEEKER in Den Haag. En we mogen

weI
uit
zí)

alvasE verklappen daE het er fanÈastisch uiEzleE. Een bord meE professionele
sÈraling waar bè HypoEheker. 'bemiddelaar Hans Kooijenga en heel IJENS Èrot.§ op kunnen
n!

ÀchEer de schermen wordE door Emiel en'Leen hard gewerkt om, zogauw Konlng Winter weer
verErokken is, heE bord geplaaEst te krijgen. ÀIs heE lukE zal het' bord bij de
eexstvolgende EhuiswedsE.iljd na de -vrinEerstop 

officieet in gebruik worden genomen. HeE

spreekÈ íanzelf daE hieraafl een officieel tinEje zat worden gegeven en wij dan de --
ttirekteur van DE IÍyPOTHERER, de heer Zonneveld, nog eens uitgebreid namens LENS zullen
bedanken. Aan I,ENS 1 de (leuke) Eaak de thuiskanE. van het scorebord snel in Ee wijalenl

'de LEMREVUE - 3'



vERSCHIJNING LENS-REVUE >>>>> di
volgende IJENS-revue komE uit op 4 o

' HEE BESTUUR

L ENs 75 JAAR ,r>>> her feesE kon beginnen. atgeiopen vrijdag 15 deceÍnber kon heE

ti
f5

s de laatsLe LENSrevue van 1995. De eersE-
Januarl 1995.

resultaat van enkele dagen, voor sommigen zelfs weken en maanden, bewonderdworden: ee_n pr_a,chtig versierd krubgebouw! Een prachEig visitekaaitjà woor arreekers van de officiele recepEie en de feesEavond.

om 17..00 uur_begon de recepEie voor genod-igden zoars sponsors, correga verenigingen,bondsbestuurders en vertegenwoordlgers vdil de gemeenEe-. Allen werden ontvangei Oóor
' ceremoniemeesEer' Àrthur de GrooE, die ervoor zorgde dat de handtekeningen-van.a1le
bezoekers il_het gasEenboek lrwamen. De verzorEing óoor de vele gasEvrouwen van LENS erasprima, t.ervrijl iloop de R. volledig in zijn elémens meE een dienÉIad "of aru"i ronàii"f.
Namens de KNVB afd. Den laag, die met een groEe detegaEie lras gekomen, nam de heerJ. HenÈink heE woord. Hij bedankE rJENs woor de jarenÍange pretÉiqe samenwerking,t.erwijl hij LENS roemde om de wijze wan begeleiàing en ior-g voor-de leden, . r,BÍó bruist.en denkt aan de toekomar,." De heer Hent ink-herdenkÉ de redén die zich àè afgelopenjaren hebben ingezer en we kunnen dan ook omzien in dankbaarheid. vÀraài spia:< Ëij aehoop uit daE het. besEuur van LENS steeds voldoende kader zar winden voor dè jeugdóp-
vang, die zo belangrijk is en bij Í,ENs prima te boek staaEt
Namens de KwB bood voorziEter J. .wingelaar de vereniging een prachEig delfsblauw bordaan, en adviseerde het een promiilenE plekje Ee geven Zodàt het. kan arí stinurans voorde toemkomsE kan werken !

voorziÈter van IJENS, 'Jaap colpa, nam laEer het woord waarbij hij a11en dankt voor de',komsE, hij memoreerde de-goedé wederzijdse relarie en uinàiíg. -írlrl-Èàn'men 
gerusE. éénvooraanst.aande vereniging in de Haagse voetbarwereld noemen én men yril dat giaag zo -

houalen. Jaa! colpa somde een aanEat duiderijk. posir.ieve íunEen op: ónze jeuldaróettng,
met.een g'oede technische en maat achappel ij kè 

. 
bégeleiding. IrENs p;obeerE éen-goede coóÈinaEie Ee bieden t.ussen presEatief en iecràat.1ef voeEbalÍen. r,rrg's is àèr, ecrrt. breedue-sporEvereiriging en wil daE graag blijvenl ,raap colpa bedoerde daE r,ENs bruist.en dat

r,rerd Eijdens zijn woordje onderstïeeÈE door.. d-e bar--medewerke.s , àie ol àat oe moment debitterbalten in het veE gooiàen. Daaidoor wiel een negatief puíc3 è 
-o"Er - 

lENs mindergoed te verstaan (Eiming?): De kwaliteit., of het ontbieken vàn fiafiteic van de velden,
sEaa-t. in heel Den Haag en Omgeving bekend; ntot gxote d.r1efheid is vexbetering van dà'
u_elden nog _nieË gelukË, ondanks inspanningel uar onze zijde en díe van de geméente.JaÍmer... we moeten een conpliment aan bet kad.er geven, -die ondanks deze sltua:!-e dooÍblijven gaanrÍ welticht dat de nor.a 'sEuren op doéIen, van de oeme-nÉé-Èen Haag
aanknopingspunten kan bieden, vanwege de maat.schappel i j ke mogelijkheden btnnen LJENS.Jaap corpa hoopÈ dan ook dat r,ENs nog jaren zo meÈ de jeugd èn onze andere sportersbezig kan zijn l
Later op de avond begon dan de instuif voor leden en oud-Ieden. wat. een feesE werd dit!Dankzij de wand in waterloo_met orachtige foEo,s uit hèt verreden (prima ideèt tiI .

hadden de vele oud-1eden voldoende stof om over te praten. .Toop wiliems onlving velebekenden, Eerwijl de inmiddels gearriveerde heer PièE ilufferma-ns mid.denin wateiloo ...genoot van al die LENSers. De vraag waarom hij nog steeds litl ls -van rJENs antwoordde
ltij _ " Waarolzt zou je veÍanderen van cTub aJ-s er nieËs over IJENS te klagen istí Over de
LENSrevue kon de heer Juffermans ons melden daE het btad, zoals hec. iu is, prima enleuk te lezen is. rnmÍddels sEaan in zijn boekenkasE vel,e, vere jaargangen iran dic -
blad I
Zoals gezegd, de oud-leden vermaakEen zich prima. Ze kÍ{amen van ver, eommigen'redenzel.fs honderden kilomeE.ers om erbij Ee zijn, en brachEen de nacht daarna wéI bij
kennissen of famirie in de Den Haag door. Een ander rieÈ er zelfs de verjaardag-vanzijn vrouw en een huis vol visite voor schieten: "IVu B,j-L ík eÍ bij zijnf!lf Er-weïdgenoten, ook door de meegekomen echtgenoÈes. uiEeindelijk is de hère igenioren-club,
Èesamen op de foco gegaanl
fn de zaal ging heE er "rumoeriger,' aan toe, met de prima Live-muziek van hét t.rio
'KEES-KrNGsrzE'.-Dankzij de prima sfeer en aankleding bl,eef het. Eot diep in de nachtgezellig toeven in ons clubgebouw. we kunnen rustig zeggen daL de een fèest isgeworden, zoals dat in jaren niet meèr is voorgekomenl lI ! I
ToÈ sloE: dank, hee] weel dank aan a1 die medewerkers van rJENS die dit feest georgani-
seerd hebben. we noemen §een namen om vooral niemand Èe vergeÈen. t,IeL kunnen we sÈe1len
dac de .rublieumkommiss ie, ondanks de toch wel korÈe voorberè idings E ij d en ale beperktemiddelen, een fantagt.isch resulEaaE hebben neergeze:L. Deze mensei zijn een voorbeetd
voor de club-! EnEhousiasme, inzet en dr.irf : lENSers ten Eop..... , -t .. l

bezo

8n..... het feest is niet afgelopen doch slechts begonnen! U wordt op de.hoogte
seh:uden' 

DE REDAKTTE

-4-'deLpnsnewe'



adveíenlir BAR NIEUWS
Deze keer geen barroost.er.

Door drukke werkzaamheden
van de BARKO meE de viering van de feesE-
avond afgelopen vrijdag en heE opruimen
van de rpuinhoop" + de naderende feest.-
dagen was er geen Eljd meer om alles nog
op tijd op papier te krijgen.
De barmedewerkeers worden Eelefonisch op
de hoogte gesEeld of er voor hun een
diensEje is weggelegd.

ToE sloE wengen alle barmedewerkers u

PRETTIGE KERSTDAGEN

etr èaD

vooRsPoEDtG 1996 .

adrepak
voor kopiegemak

@gn,
fu" /

a

Fotokoprc§errce

;formoot A5 tot 42
sne lle u erw erkingstij d
- uergaren, uouwen, nleten

' lage pijzen!
Kerketuinenweg 6

Tel. ÍO7or3s907t 6
2544 CW Den Haag
Fax (07013295168

f, innengeulogen hericliten

JUBILEUM PROGRAMMA-BO EKJE >,,,>
tlJdens de officiele recepEie en de daar-
op volgend "open huistr werd door de jubi-
leumkommissie heE programmaboekj e gepre-
senteerd. riij hadden heE voorrechE om dit

'. boekwerk a1 eerder Ee mogen bewonderen.
Het ziet er schiEterend (en fraai sEukje vakvrerk) uit en is besE ieEs waar de kommissie
trots op mag zijn. van onze kanE is dan ook een GROOT compliment zeer zeker op zijn
plaaEs .

FOUTJE >>>>> je neemt een initiat.ief, je schrljfE een stukje, je haalt zelfs de
kranÈ. wat denk Je, schrijft de redaktie je naam verkeerd. Een bljna " onvergeeflij ke "fout, dus hierbiJ onze veront achu ldiglng aan RRISTEÍ. MIrNs (meE en K en niet met een C).

de redaktie 
".

fvenementen Kommissie

KLAVERJASSEN/JOKEREN

vrljdag I decernber 1995 is de laaE.ste van de vijf kaartavonden gehouden. we begonnen
deze avond meE 13 koppels voor het klaverjassen en vijf jokeraars. HeE is toch
eigenlijk j ammer daE er van zo'n groEe vereniging maar zo weinÍg mensen komen kaart.en,
maar ja daaÍ zullen $re mee moeEen leren leven. MeÈ wat gepas en gemeeE heeft iedereen
Eoch kunnen spelen.
zoals elke avónd kende ook deze avond vreer upg en dovms. Na twee ronden leek ae ÀtriiA
Èe gaan tussen 5 koppels die binnen 200 punÈen van elkaar stonden, meE als koploper
Lamers - Bruijstens. zoals gebruikelijk, moesE de laat.st.e ronde weer de definitieve
gegevens opleveren woor. de avondprijzen. Dat je bij heÈ kaart.en niets kan vooÍspelLen
bleek we1 h,eer uit de laatsEe .ronde. ' Het, na twee ronden, nieÈ bij de "Eop" behorende
koppel, Niamat - Koos, miste op 59 punten de eerste prljs.
Uitelagr Eerst.e plaaEs Lamers - BruijsEens 5106 punEen. Tweede plaats Niamat -
Koos 5047 punEen. Derde plaaEs Ham - !íiEting 4933 punLen. Poedelprijs Vdrc Berg - vdr
Berg 3999 punEen..

'de LENSREVIIE' - 5 -
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Bij het jokeren ging in eerste instanEie Marian Hennevelt aan de kop. Gevolgt door
CaroLien Niamat.. Maar zo rond heE.Eiende spelleEje vond Carolien heL welleUjes en zij
nam resoluuE de kop over om hem nieE meer af ce staan.
EersÈe pLaats Carolien Niamat 530 punt.en. Tweede plaats Marian HennevèlE 62s punEen.
Poedelprijs Ina vdr BeÍg 939 punt.en.

ensen u allen aI vasE prett.ige fèesEdaàen en een goede jaarwisseling, Tot ziens in ,

ieuwe jaar. 
:,

Jan Ham en Jos WiEÈing

we hebben dit jaar, aIs proef, een gewerkL met grat.is loten. Deze graEis loEen kon je
behalen bij de avondprijzen, piEÈen en gewoÍrnen spelleÈjes. Alles bijelkaat zijn et 448
graEis loÈen verserekt.. Voor deze loE.erij' waren er dan f 200,00 aan prijzen. Ook de
gewone loterij had weer voldoende prijzen en de loten vonden dan ook weer gretig
aftrek. À1 meE a1 kunne we weer Eerugzien op een geslaagde avond.
Begin volgend jaar maken wij vreeÍ de datà bekend voor nieuÍrre kaartavonden.

wij w
heE n

o

avond zo perf

juhiletm Kommissie

wij wilIen Ladere€n bedanken voor hun aandeel en inzeÈ bii de recepcie en
1atser op de avond het "open huis,, van afgelopen vrijdag. Zonder de steun
van deze vele vrijwilligers zou heE nieE mogelijk geweesE zijn om deze

ekE Ee IaÈen verlopen. Nogmaals harEelijk dank, een groot succes derhalve.

llij sensen iedereen PRETTIGE KERSTDAGEN en een VOORSPOEDIG f996.

ScIí@ VooÍ telefoonnummers: zie de coloÍon oo oao. 1

't

l.v.m. de kornende fe€§tdagen z(in er wat wijzlgingen v.tv.b,
h€t aaÍIeveren van kopy en hd verschiinm vsn de LENS-reyue.

voor meer lnformatie venviiz,en wiJ ruar blz. 1 yon dse revue

k
,Wo* Senio n 7À[L

LENS 2
,,ENS 1

.UITSLAGIEN)

- G}4mov
- ÀSTRÀN

0 -4
n.n.b.r1

WEDSTRIJDPROGRAMMA

datum llid thuis ulÍ &/sssa zael scheldsrechter

- 6- ua uusatwtE'

. I,ENS 2
- IJENS ].
- TENS 2
- I,ENS 3
. IJENS 1
- HMSH 4
- I,IESTIJÀNDIÀ 6
- TE WERVE 1

vlij.
vr1J.
Eaaa.
vrlj.

tíoen. L7,01

2 .20 NooRDZEE 3 951/R1À Blinkerd
932/38 Ockenburgh
951,/R1À overbosch
971lR3À ' Blinkerd
932/38 ockenburgh
971lR3À Oranjeplein
951/RlA oranj epleln
932/38 oranj eplein

P. Swinkelman
E. oosÈerbéek
À. Moolman ,

B-scheidsr.
W. van Gool
B-scheidsr. '
P. Talsma
R. Obdam

22.L2
05 .01
08.01
12.01

15
00
00
25
00
45
30

2
2
1
1
2
1
1
2

1
9
9
1
9
9
0

BI,INCK 1
GYMNOVA 3
Duindorp 5
ENGELSMAN T
LENS 3
LEÀIS 2
I,ENS 1



§enioÍen ERD G

UITSLAG': trvo'z2 I,ENS 1 afgekeuÍd

WEDSTRIJDPROGRAMMA
veldtlld thulsdatum

2at.05,01
zat. 13.01

LENS I.
14 .30 LENS 1

VRI,f
KSD 1

( inhaalprogramma 2e klasse HVB)
L024 / 006 H,w..r. wubben

Blj af,ksurlng : traLnon @ 12.00 uur
werplJ.chÈ af,b611gn bU ntet k@e! traÍnen t t

AFSCHRIJVEN Fred l,ancel
Gerard sinke

EeI s21 39 80
362 85 59Eel

LIGGING TERREIN : Leyweg / hoek Noordweg wateringen (terrein Celeritas)

De sEKo wensr u a;Len PRETTI "GE FEESTDAGEN en een GOED BEGIN tn heg nieuwe jaar-
DenkE u nog even aan de NrEgtÍ,rjtÀRSREcEPEIE op LENS. van 15.00 Eot 17-30 uur- \

(010)
(0791

@, Senior n zoN AG

MAANDAG I JANUAR| AANVANG: 13.00 uur OUD-LENS I - LENS 1

Voor OLID-LENS zijn de navolgende spelers uÍtgenodigd :

Ton's Gravendijk, Frans Disseldorp, Hans Kooyenga, Jan Zoutendiik, Ronald van Oven,

Leo van Rijn, Wouter Frantzen, Jan Buytelaar, Etic Warmenhoven; Hafiy Díetz,
Genrd Kemperman, Theo Dlkstru, Martin Reuver,'Fred Schuutman- . r'

' COACH : JOOP WLLEMS

WEDSTRIJDPROGRAMMA.,, i'i '

tiíd thuls tef velddatum

zond. 07.01 12.00 RKSvItÍ 3
11 .00 LENS 5
13 .00 I,ENS 6
11.00 LENS 7
10.oo REMO 6

T,ENS 3
CONCORDIA 5
wP3
VDS 3
IJENS 8

3072/s43
3024/s6L
3 03s/s69
4356 /627
438O/622

- POSTDUTVEN 2 3043 /543
- r,ENS 4 3087 /s62
- I,ENS 5 3 080/56L
- svH 2 3r12/s69
- GR. willemlÍ v.7 4438/627
- KFÀNENBITRG 4 4474 / 622
- TE WERVE 3 4483/648

s. Goudeberg
H, Lemckert
N.N.
N.N.
N.N. .

2
2
3

14.01 Fr.
N. N.
N.N.
N. N.
N.N.
N. N.
N. N.

woIÈers],ENS 3
vcs 5
OI,IVEO 7
r,eN§ s
I,ENS 7
I.ENS 8
I.ENS 9

i.

3

3

|ï

zond. 11.00
1.0.00
r0.00
13.00
11,00
13.00
11.00
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BIJ ALGEHELE A,FKEURING HEEFT LENS l.en 2

EEN SCHADUWPROGRAMMA

MonaEer
GunEersEeinweg

L
t

,dr teoth

: (017a) 245 723 '

: (070) 396 41 41

14.00
12.00

- I,ENS 1
- IENS 2

QUINTUS 1

QUINTUS 2

UITSLAGEN ZONDAG 17 december:

WPPOLDER
WPPOLDER

LIGGING VAN DE
!

TERBEINEN:
RKSVM
REMO

SporEpark Polanen
ilulianapark

LENS I
LENS 2

Hooídleider D-jeugd:

Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

I
2

4
3

FTBÀI NIFIIWS

1
Ie

DAMES.VO

op vrudag 5 J aauari verwachÈen wij ÀrLE dames om 18.30 uur op IJENS.
Edwin Kuik, ju1lie trainer/coaclt gaat dan afspraken meE jullie

Interesse, maar iiog nieE opgegeven of gewoon nieuwsgierig 3?
Gewoon komen !! -.
De eersEe Eraining is m.i.v. 12 ianuari op de lrrl J alagavond van 18.30
EoE 19.30 uur. wie weeE Epelen ju]Iie dan in naarE een wedstrijdje.

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
Hooídloider A/B/C jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, teh 397.01 .5

HooÍdleider

HooÍdleider

E-ieugd:

F-jeugd:

Fuud Vereecken
telefoon 391.04.89
Harry ter Linden
telefoon 361 .61 .43

Edwin Kuik
telefoon 367.73:00

IJZONDERHEDEN:

VanderYelde
tVeerrtje ffimm*'

Zinkwer! 27
2544 EC Den Haag
Tel.:07È366i134
Fox:070-3675393

Zoetermeer
Tel.:079-6102i3

B
- op 23 en 30 december geen voetbal voor de ieugd.
- van 21 december t/m 3 januari geen training voor de jeugd.

WNTERSTOP JEUGD

Na woensdag 20 december stoppen w6 met trainen bij de jeugd voor alle teams tot en met woensdag 3 januari,

Ook woÍdt er bijna niet gevoetbald in deze periode. Op donderdag 4 januari starten we dan weer met de

trainingen, Op zaterdag 6 ianuari wordt pr door allo teams weer gewoon gevoetbald.
Wel spelen een boperkt aantal teams tildens de winteÍstop mee in hst midwintsrtoernooi bij HBS op het
kunstgras. Bovendien speelt LENS C2 nog een wedstrijd. Het totale programma voor deze periods is :

-8- ue twsaewg



WEDSTRIJD-TOURNOOI PROGRAMMA A-B-C.D.E JEUGD

clftdl da danvano teoenst ndeÍ sam. LENS

À1
B1
e1
c2
D1
E1
E4

02 Jan 10.30 HBs-mldwíntertournooi
vRt.l (zie A 1)
HBS-mÍdwintertournooi
Fortuna vlaardingen
HBS -midwinEertournooi
HBS-midgrinEerEournooi
HBs -midwinÈerEournooi

zie kopy

zie kopy
vlaardingen

zie kopy
zle koPY ,

zie kopy

09.15

03 jan
28 dec
04 jan
28 dec
29 dec

10.30
14.30
10.30
10.30
11.00

09.15
13 .00
09.15
09.30
10. 00

ET HBS-MIDWNTERTOUfiNOOI ,rrr> op het kunstgras van HBs doen lrii de laacsue
jaren mee aan hun mid-winterEournooien. een leuke ondebreking van de kerstvàkan-
Éie. oit jaar zijn, na overleg mer de leiders, À1, C1, D1 , E1 en E4 de-g-elukki-
Aangeziei-L,ENs gèsloren is mogen Ju1lie bij twijfelachrilg weer naar HBS bel1en

t tolrnooi. HeE Èelefoonnummer van HBs is : (0?o) 368 64 54 of 368 19 60.
gen.
of he

Natuurlijk kan het koud zijn in deze tijd van het jaar. Neem woldoende warme kleding
mee zoaló Erainingspak, handschoenen etc. HeE Eoernooi ÍvordE gespeeld Op kunstgras.
voeEbalschoenen méE- afschroefbare noppen zijn echE verboden. De een 6pee1t heE liefst
op sportschoenen 2onder nop en de andèr speelc op_normafe voeÈbaIsÈhoenen - BeÍde
mèenèmen derharve. Àangezièn de coernooieir een hèle dag durèn is ook een stevig
lunchpakket nieE Ee missen. Natuurlijk rekenen Í{e op vOldoende Ouders meE vervoer. ..

prhcdcn zi in
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1 : De Eegens
ij suiEreiking
amat , ,, Pronk
1 : De Èegens
30 minuEen. P
1 : De Eegens
nuten. Prij su
1 3 De Eegens

vanlx25minu
Ouick en westla
poule nog een f
E4:DeÈegens
x 25 minuten. I
poulewedsErij de
sÈrijd. PriJ sui

j aar,

Eanders zijn I HBS
: 15 .30 uur. OPst
en. A. Seni zonder

tanderg zijn: HBs
rijsuiEreiking:1
tanders zijn : HBS
it.reiking : 16.30
tanders zijn : HBS
t en. In de andere
ndia. Na de poulew
inaleÍ{edsEri J d. Pr
Eanders zijn: HBS
n de andere poule
n spelen de E$,ee
treiking : 16.00 u

, DHC, GDÀ en Ouick. wedstrijden van 1 x 30 minuEen.
eilling als bekend metr À. Àkkabi, Í. et Haddioui, R.
: F. Duran en ,J. Sandifort

, Excelsior, Spartsa en t{estlandia. wedsErijden van 1

6.30 uur. opsEelling als bekend. !'
, !ÍW, . SparEa en Tonegido. wedsEri jden van 1 x 30
uur. OpsEelling als bekend.
E2, cDA, Scheveningen en viEesse Delft. wedsEriiden

poule spelen : HBS E1, AFC, Graaf wiIlem II vac,
èdstriiden spelen de twee sEerksEe Èeams uit ledere
ijsuitreiking : 16.00 uur. opstelling a1s bekend.
83, DHL, GDÀ en Graaf Willem II vac. wedstrijden van I
spelen : HBS E5, ÀFC, ,rÀC, Quick en Westlandia. Na de
sterksEe teams uit iedere poule nog een finalewed-
ur. opsÈeI1ing al-s bekend.

ERSCHIJNING LENSREVUE >>>>> in verband met de winEerstop,- waarin we nlet
voeEballen en ook niet trainen, is diE de laatsEe IrENs-revue van 1995- Tussen
keret en oud en nieuÍ, verschijnt er geen LENS-revue. De eerste voor heE nleuwe
meE daarin heE programma.voor 6 januari, valt op-4 of 5 januari in de bus-

ll TUW.ffiARSRECEPTIE >>>>> op 1 januari 1996 organiseert IrENs weer de traditio-
lll nele nieuw- j aarsrecept ie oP IJENS. om 13.00 uur eersE de Í'redstrljd tussen LENS 1
.'!-.!- 

".r 
oud-LENSI Daarna i.ran 15-.OO E/m I?.30 uur de receptie.

AlIe jeugalleden en ouders van jeugdleden zijn van harce wetkom.-voor degene die.
niet kunnen- koíen wensen wij'aIIen alvair bti deze een gezond en gezellig 1996 toe.

À UaAOUEN-FESTIJN >>>>> nu arvasE een voormededeling voor tÍJ,E spelers,/leiders
L-l ,un E1 E/m F5. Op zatalatag 6 Januarl een LENS-alag vor juIIie- Hans en Reno

- 
oiqa;Ï;e;;;.r, àt ierorreiresÉ iin. waE dit. preciés is joren jullie begin votgend

jaa'.- vf.el ., Een ding 
. 
is. zeker : JE lilÀG EET .NIET IífSSEN I I I

DE .IEUGóKOMMISSIE

de laatste u e I s I a g e n uan lg95 !!!
HeE was druk op LENS afgelopen zatexdag - de laat.sEe opruimers van
het feesE waren neE weg, Eoen de eerste telefoonEjes aI weer gingen.
iiIIE BEÀltrtÍtOORDDE zE ?? Een ÀITWOORD-aPparaat !! !
perfekE en veel jeugdleden snapEen he! en kwamen train
goed op het harde veld en a1s belonlng kregen A1 t/m D

DaE werkEe
en. Dat ging
5 een heerlijk

kopj e soep ,

C1 en C2 gingen alsnog naar Qulck Iekkere open wedsÈrijden meE veel doelpunten.
Nu even lekker rustig aan - veel plezier en PRETTIGE FEESTDAGEN voor allen'

lta LENSRET1IE - 9



IENS D1 - W.INTER (0-1)
Blozende wangen, natEe neuzen, Ieggingg, Joggingbroeken, ijsmuEsen boven de hoogrode

. koontjes, koud qzonneEje§, plaEEe schoenen, verboden Ee .duiken voor keeperB en warme,
ja rheerlijkeY en vooral veel warme koffie. voor de een omdat heE lENsfeest. vreer eens
uiE het jatje geLopen was, voor de ander oprechE, vanwege de kou. vlak voor de winter-,
stop is het. dan Eoch nog venijnig koud geworden en ]igE., zoals kenners zeggen, alles
eraf. Dan iB er dus nieEs Ee doen op LENS, zal menigeen denken, wanÈ er wordt nieE
gespeeld !

À1s rasechEe reporter voor aI diegenen die nog in hun mandje lagen Ee xonken rond half
tien, kan ik u echÈer vertellen dat heE een drukEe van belang was in de kantine. op een
zeker momenL was er zelfg geen stoel meer te krijgen. Meer dan 100 bezoekef,s en er werd
nieE gespeeld. Maarrrr... wèI getraind en daÈ veroorzaakt.e de.groEe en gezellige -.
drukte.

De D-één én Déé-EL,éé 4x4 parEijÈjes. GefeticiEeeÍd à .Teffrey, à Richard, à Kevin èn à
Roddy (of heeft een ander team gewonnen ide rkoffiet, vleet u nog !). Andere Déé-Eeams
aan het Crainen. éétjes. waarvan enkele robuuste venten in korte broek. Foutje, '
bedankE, verkeerd m'n Èas ingepakt. ships, vrat koud!!

À1s diE weer lang aanhoudE kan ,JENS wet leís eèn gebrek aan ruimte krijgen, want zeg
nou zelf, één trainingssgrook is niet echt veel. Het einde van het jaar nadert meÈ
rasse schreden, Kerstmis sEaat voor de deur, maar aan de jongens Le holen is het vuur-
werk rreer eens beLangrijker. Complet.e studiegroepen vrorden er cipgezeÈ om kritisch Èe
onderzoeken waar je de meeste waar voor je geld krijgt.
Maar laaE het volgende volsErekE duidetijk zÍjn. Je staaE Jezelf op u"ri lj"p"àelzaEer-
dag je longen uit. je kouwe lijf te lopen om in de ÈoekomsE nog beter te kunnen
voeEballen. DiE betekent dat je op 2 janÈari weer verwachE wordE en dat kan alleen alsje op een normale manier meE vuurwerk omgaat. SEunt.en doe je in de wei en met een bafi
dat is ècht vuurwerk.

Àan allen; spelers, ouders, .,UKO, EKo,- DIKO, REKO, FEKO, BÀRKO een heel fijn -

tKersEfeesEv Eoegewenst en uiteraard de besEe wensen voor een..!àfanEàààààààsssssEisch
1996-J'à.

Speciaal even de besEe wensen aan John Musterd, helaas opgenomen
met een uitermate onrrillige rug. Gewoon eveh een kaart.je sturen.
en op 't veld, we1 goed uiEgezocht, de wintersEop. Beterschapl!l

in Leyenburg (denk ik)
,John, snel weer Ehuis

PS 1. Redakt.ie, bedankE voor aI jullie achtergrondwerk in heE afgelopen jaar.

PS 2. Ik heb jullle genoemd, dus durf heE nieE in Ee korten..^

ROB VERGEER'., ,'
r

nawoord redahtLe : Rob, daag ons nieE uiE I Voor "dreigemenEení zijn wij ongevoelig,
evenals omkooppraktij ken (al hoewel ??t!). ÀIs heÈ noodzakelijk is, snijden wij gewoon
in ÀLLES - zelfs soms in onze eigen vingers. J€ hebt nu.geluk dat w'e op deàe maandag.
avond in een goede bui waren I Pret.Èige feesEdagen.

LENS D-3
Zaterdag 1,6 decemlcer en weer geen wedstrijd, Op de trainlng die daarvoor in de p1aatg
kvram Eelde ik 6 jongens van D-3. Drie meer dan de week daarvoor. ,re zou misschien
kunnen zeggen daE de zaken dus vooruiEgaan, maar er ontbraken er nog 8. ,
Lat.en we voor het konende nieuwe jaar afspreken dat wij met z'n alten (op cljd)
aanwezig zijn voor wedstrijden en t.raining. , ,-, -. ..
Rest mij jullie, jullie ouders en allen die'bij LENs b;Èrokken zíjn FIJNE FEESTDAGEN
toe Èe lrensen

G. van OORT Sr : ..

.:
JEUGDKEE_PEBS ÀTTENTIE : de keepersErainingèn beginnen we op g januari: de zelfde Eijd -
dezelfde plaats. TEDEREEN wens ik PRETTIGE KERSTDAGEN en een VOORSPOEDIG 1996.'.

Hans van Reiilhoven :. ...1 .' --' ,. -

De famílie R. van Herp wenst alle spelers, ouder, teiders, hoofdleiders, scheidíech-
iers, Erainers. enz. , enz. FIJNE KERSTDAGEN en een GELUKKIG NIEUWJAAR.

- lO - 'ae urusatvut'



DE LENSREVUE 1920 1995

(GOEDE) VOORNEMENS
(be1ofb6 naakt schulal)

PakEen we verleden Jaar zowel letter-
lijk als fignrurlijk de draad Í{eer op.
voór díu jaàï ligt, het accenE echter
op (goede) voornemens.

HeE is n.1, zo daE bij elke jaarswis-
seling mensen, de buitenwachE uitvoe-
rig làcen laten weten wac hun goede
voornemens zijn. 

.: .

ze vergeten daarbij daE een voornemen
oebaseèrd is oD "Beloft.e maakÈ schuld,
Én daar er nieis veranderlljker (naast
het. ereer) is als de mens. . . . . . .l !

Uit ervaring lreE.en we daÈ na
één week na het voorgenomene
meer van terechE komE. -*

Neem nu bijvoorbeeld ons klubblad;
schrijft men nleE vaak genoeg "meer
níeuwÀ volgE - we houden u op de hoog-
te - binnenkorE meer informalien en
meer van deze, op zícr. zelf allemaal
(goede) voornemens.

wij van de redakEie zijn dan ook voor-
nemens, dus er daarom maaï gelijk van-
af gest.apE en hebben ons voorgenomen
nieEs meer voor Ee nemen en net zo ..
nslechE" te leven als in 1995, alhoe-
vrel diE Eoch weer een voornemen is-

wekNad van de Y@tMYetenigíng LENS

6*t jaargang, nurr rar : 2,

4januari 1996

mi,nimaat
er niets

,l

Waarschijnlijk is dit niet, heE redak-
tie-intróotie. aloorspekt meE (goede)
voornemens voor een nieuw jaar, daÈ u
van ons gewend benE .

wel wensen wij u een

VOORSPOEDIG - GEZOND
VREDIG en SPORTIEFq'

!{ij lat.en aan u de keus om van deze
weís een (goed) voornemen Ee óaken.'

1996

ALGEMEEN SEKRETARIAAT
P.F. Grons
Fsgontossolaan 49
2562 cN Don HEag
Tol.: IOTO) 363 54 18

SEXRETARIAAT TOTO/LOTTO
G. Kempo.man Tol.: l0174l 212Bo2

SPONSoRzAKEN I

G.J. v.d. Kloii Tol.: (01741 418149
A.H.do Groot Tol.i (o7o) 325 15 50

SEKO : 6onior.nafdolino
Sonioren zondag / zEEl

W.M. Kouwonhovon
Tcl.: (o7o) 391 24 74

BARKO : Baíkommissio
mlv l. v.d. Borg
Tol.: (070) 325 99 74
mw R. Bruystons
Tsl.: (070) 397 97 22SonioÍen Zatordag

J.C. Ham
T6l.: (070) 367 96 87 EKO : ovonomenton kommigsi6

mw D. van Strien
DA(o : damosaÍdolino
lh oprichting JUBILEUMKOMMISSIE

R. v.d. Hoök Tol.: (0182) 52 13 53
JLJKo : iàuodsÍdelino
P.J.M.-vEn dsn St.an
Tol.: (O7O) 397 01 54

AKKO : 6ti6k s§t6

W.J.M, Hoiinon
Tol.: (O7O) 346 10 88

REDAKÍIE:
A.c.Jl Miltonbuíg
Tel.: (o7o) 321 32 85
C.J. Alring
Tol.: (O7o) 389 98 75

TRAINERS:
P. BoB Tol.: (0701 368 03 82
E.V. Gans Íol.: (0701 397 55 59

SAMENSTELLING BESTUUR

Voor:ittor:
J.G. colpa
Tsl.: (O7o) 39419 74

Lid (vico-voorzltter) :

w.J.M. Hoijnon
Tol.: (07O) 346 1o 88

SokíotaÍis i "

P,F, GÍons
Tel.: (070) 363 54 18

Lid :

P.J.M. van don Stoon
Tol.: (o70) 397 ol 54

1e P€nninomoostor :

G,J. van d6Í Klcii
T€1.: (0174) 41 81 49

20 Ponninqmooslet:
F. Vooion
Tol.: (O7o) 307 98 30

KONTRIBUÍIE BETALING
Postbenk | 336711
RABObEnk : 129924229

TERREIN on KLUBGEBOUU,
Hongololssn 8OO

Tol.r IOTO) 306 13 14

VAN DE REDAKTIE
Lever uw kopff vóór maandsg itr :

- Redaktlebrievenbus, klubgeborw
- Hangelolaan 9El' 25,14 GG Den llaag
- r'ax : (070) 367 EB 62 (tot maandag 17.1X) uur) "

wijddngm tot maandagavond mogeldk !

T'IIERSTE IIILEVERIERMUN KOPU !

maandag 20.00 uur in het klubgebouw
wedSrijdverslagen : zondag 16.fi) uur

uw redakEle

Aa LENSREVUE' 1-
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HET BESTUUR

Z

Helaas ging de weatsErijd LENS 1- (ouDtr-LENs.weer nieE door; misschien leuk om deze
,reà"triía óp f juni meÍ de jubi leumakt iviEeiÈen tse laEen samenvallen !? De receptie
gÍng weÍ doàr eir werd redelijk bezocht. De organisaEie tJas zoals alEijd ueer af en er
warén ook veel spelers van de sel.ektle aanwezig. zo zíeíL wlj heE graag.

De jubilarissen werden door onze voorzitÈer in heE.zonnetjg SezeC. Rtchattt v.d. Eoek en
SlouÉer pranÈzen ontvingen een aandenken en een mooie bos bloemen voor 25 jaar Èrouere
diensE. Peter krol en Hans Kul4)ena houden deze !e goed.

. Daarna r,ras heÈ de beurt'àan Tinus vah ztlfboit, Een onrechte waren we hem
vergeten Ee vermelden in de vorige LENS-revue. Maar heus echE waar, hij kreeg een
aandenken en bloemen voor 40 jaar ]ldmaat.schaP van ITENS.

Last but noE leasE was rTaÍr Bot0. Maar liefsÈ 60 jaar is hij lid van !ENS. Waar
maak je diE Eegenwoordig nog mee ?

NIEUWJAARSRECEPTIE

Onder genog van een hapje en een drankje werd er nog lang en gezellig nagepraaE- voor
de leden die er niet waren bij deze een voorspoedig 1996 toegeÍrenst.

TRAINERSNIEUWS

Op de nieuwj aarsrecepti e melddè Jaap Co]pa aI dat heE kontrakt met onze hoofdErainer
Peter Bos met één jaar is verlengd. Tijdens de bespreking meE Peter hebben wij ook de
afgelopen periode geëvalueerd en naturirlijk ook vooruiÈ gekeken naar de 2e helft van
diÈ seizoen en naar heE seizoen a996/a997. Plannen en ideeën genoeg, en PèE.er gàat. hier
komende'lY iaar mee aan de slag. vEEr, SUCCES lll

TRAIAIINGSKAMP

zowel d.e A- als de B-selekEie van de senioren zijn komend weekend op Erainingskam'p' in
Ma1den. NieE alleen lolmaken, maar zeer zeker ook hard t,rainen, pralen en voetballen
staan op hec programma. DiE alles om zo goed mogelljk voorbereid aan de start te
werschijnen voor de Èweede kompet it iehelfE .

RECTIFICATIE >>>>> i,n het verslag van. de recepEie, die de opening van hec jubileumjaar
inluidde, stond abuisievelj-Jk vermeld dat. de ceremoniemeester van deze avond Àrthur de
nto"t 

lïi;.*"I ÀrEhur best. we1 een goede meester is en zou zijn geweesÈ, was de Eaak
van ceremoniemeesEer t.ijdens deze receptie naÈuurlijk weggeLegd voor, en in de bekÍ{amen
handen van EENK HoPPENBROITWERS, Onze verontschuldigingen voor deze "misseri

f,innengeulogen berichten

NIEUWJAA:RSRECEPTIE ,r>>> geen akuivir.eiten tussen kersE en oud-en nieuw en heu
klubgebouw gesloEen. Toch was er wel aktiviEeiE en waren weer enkele mensen bezig om
alles vooÍ Ee Éereiden en Èe versieren voor de nj-euwj aarsrecepEie.

ook a1 ging helaas de Eraditionele wedstrijd ouD-r.rBNs - r,ENs 1 niet
door, toch hadden veel LENs-ers (ondanks de gladheid) de weg gevonden
naar ons klubgebouw. En zo was heE tijdens de nieuwj aarsrecepÈ ie eena

a

a.
a

vroeg in de ochtend was er een ploeg vrijwilligers aktief om al1es In
orde Ee makeni er werd zouE gesErooid van brug tot ktubgebouw, de
glazen werden gespoeld, in de keuken waren een aanEal dames bezig neu
het maken van de snacks, waarbij opgemerkE dient. Ee wordén daE er we}
overdreven vaak (aloor wie ook aI weer ?) gekeurd werd of de hapjes
lekker smaakten en je, zo wíe zo, nieE meE vol1e mond mag praten.

-2-'dsLENSREVIIE
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>>>>>> Terwijl achEer de klelne bar er een echte bartender, gekleed. in vest stond, was

à;ht;; àè-à;óÈe-Éàr net bekénde, sezellige (hàIto,'ik ben een klant) Erio, triIuE en.rul:'
er heLemaaÍ klaar weor (Uwee mei ótropdaÉ, waarbij de ene heg niet. zo'n sucqes vond en
nummer drie hets ding gewoon Ehuis gelàUen had en dus, volgens zijn zeggen, de enige
ï"àl*àr.; -*." - i"àài"*í: zo oÍtze triifels over hebben)) om iedereen snel en vrienderijk
op zijn,/haar wènken te bedienen. -. :

De opleEtende bezoeker heefE kunnen consEateren alaE er op een bepaald moment. heel IENS

"àrièóÀ""óiAÍgd was, namelijk van veEeraan tot aankomend F-speler. Na de toespraak van
'onzà íoorzitt.eí en her in heÉ zonnetj e zetEen van diverse LENs-leden voor lang en tÍouw
i-ià.uaiÀèt àp gi.rg *"n vreer snel aan Ëet werk en werd er driftig handen geschud en
gezoend, ueiwljf-ae oIÍebollen en appelflappen gretig afErek vonden.

Dat. nietwj aarsrecepÈ ies bij veel mensen in de gmaak vallen, vie] af t.e leiden aan Ewee

ilà";;-h;í4"; roààr-ran wij óachten daE het IJENS -oudgedienden vlaren. ze kwamen binnen,
namen keurig de consumptiebonnen in onEvangsE en mengden zich on.rer de mensen.

, Wij-.ràakEen aan àe praat, want hun interesse ging uit naar heE jubi leumprogramma-
boekje, ielke ze ook van óns dankbaar in ontvangsE namen. _Na een uurt.je stonden ze op,
namei voor van hun laatste bonnen nog Ewee flesjes cola (die niet geopend moesEen
wàiàenl - staken deze in hun jaszak èn zeiden.EoÈ elkaar : íNaar welke recepÈie gaan we

nu ?" en verdwenen op hun fieÉs. We zullen ze nog Í,rel weer-eeng terugzien bij een
andere gelegenheid, waar graEis consumpÈiebonnen Ee verkrijgen zijn-. - -.

Wij alanken iedere vrijwitllger voor hun biJdrage aan deze. zeer geslaagde receptie.

de redakEie

Edveíeotie BAR NIEUWS

BARROOSTER
zaterdag 5 j anuari

openen , .roop de Roode

moedeÍs/vaders van kinderen die aan het
OLTEBOLLEN- FESTIJN deelnemen

graag achter de bar

' s -middags

sluiEen . .

openen

's-middags

s luiten

Henk en Jan

,ran Lamers

BARROOSTER
zondag ? j anuari

Tinus en

. 
Erik en

Marcel

,roop

Henk

Inge

Keus

atlrepak
voor kopiegemak

@a
fu"./

,

Fotokop
I

rc§eÍuce

formoot A5 tot A2
sne I le u erw erhing stij d

uetgdren, u o uw èn, nieten
lage prijzen!

Kerketuinenweg G

Íel. [o7o13590716

2544 CW Den Haag
Fax (0701329s1GB

'da LENSREVUE - 3'



a jubileum Kommissie

jaar gereed
het. 1e (zond
sEuur, hoogt

Bestuur en .Tubileumkommiss ie hebben Guldo Halleen gevraagd
een jubileuÍnboek samen Ee sEellen over 75 jaar LENS -

De verwachling is, daE heE LENS - j ubi Ieumboek komend voor-
zal- zíjn. HeE bóek bevat, naagE feiten over de preataties van
ag) ericaL, de aanÈa1len elfEallen, leden, samensEelling Be-
e- en diepEepunEen, ook artikelen over :

de band meE onze jongens in de oost (1940-1950)
de Eerreinen en hun problemen
de onEvrikkeling van kaEholiek naar neutraaf
LENS in oorlogstijd
LENS in de pers -:

nestor Piet iluffermàns
oud-voorzitEer Hans van der Kleij
LENS-inEernational Pet.er Kemper.
oud-trainer Joop wi 1lems
oud-le elfEalspeler .roop wÉsEefeId
donaÈrice .ros Hoppenbrouwers-lranssen
veÈeraan Ton Luxernburg
zaÈerdag-mannen Mick Nelissen en Itleo Booma
oud-redakteur cees GriÍÍÈergen
oud;besÈuurlid en UEopisE Frans van Dijk
èpele; -pol iticus Pieire Heijnen
oud- selekt iespeler NoI ,f,angsen
LENS-man in Frankrijk Piet Burghouwt
LENs-voormannen van nu Jaap Colpa en Paul van den SEeen

HET LENS-BOEK IS EEN BOEK OM TE HEBBEN

het
I, ENS

" jubíleam-boek

l

Natuurlijk veel foEo,s en er hebben een aanEal bekende (oud-)LENS-ers toegezegd ook een
bijdrage-aan diE IJENS-boek te leveren, of heefE dÍE inmiddels al gedaan :

op verzoek krijgen LENS-leden het. boek GRÀus, Eerwijl van andere belangstel lenden een
bijdrage gevraagd wordt. (de emotionele waarde is onbecaalbaar).

U kunt nu aL int6k6nen voor dLt LENS-boBk dàr ondèrstaaads boa ln te wu116n en L! te
Ièverèr blj de arubllgtrolBo@Lssle of bèt Beatuur.

,la, ik wiI heE LENS-boek (s.v.p. in'vulten in blokleEEers)

NÀÀM

ÀDRES

POSTCODE WOONPTAÀTS

(getrenste hokje (s) aankruíEen)

ik kom het boek zetf ophalen tijdens de officiële presentatÍe op 30 aprÍ1 1996 en
betaal dan konEanE Í 2O,O0.

ik wil heE boek graag thuisbezorgd hebben en beÈaa}, incusief verzendkosÈen,
Í 30,00 na onÈvangst van. een accepEgiro-

ik wordÈ lid van de LENs-club van lOOr en beEaal Í 1OO,OO nà oncvangsi van Bén
accepEgiro, waarbij ik heE LENs-boek als geschenk onEvang. -

(de clul van 1OO geeft LENS een exEra sEimuLans in haar streven aIle facilitaire
voorzieningen op zodanig niveau t.e brengen en Ee houden dat de prestaEieve
doetstellingen waargemaakc kunnen worden)

0

0

0

-4- ue rcusaevur'



S(BIí@' Voor telefoonnummers: zie de colofon oo oao. 'l

-h--
§e rorena

L

WEDSTNIJDPNOARAMMA

ddtum t d lhuis ult klasse sch

vrJ.j . 05 .01
Eaan. 08.01
vrtJ. 12.01

wostr. 17 .01

BIJINCK 1
GYMNOVÀ 3
DUINDORP 5
BNGEI,SMAI{ 1:
I,ENS 3
I,ENS 2 : -
],ENS 1

932 / 3B
9s 1/R1À
977/R3A
932 /38
971lR3À
951/R1À
932 /38

ockenburgh
overbosch
Blinkerd
Ockenburgh
Oranj eplein
oranj eplein
oranj eplein

E. OosteÍbeek
A. Mooyman
B-scheidsr. "w. van GooI
B- scheidsr.
P. Talsma
R. Obdam

HMSH 4
WESTI,ÀNDIÀ 6
TE WERVE 1

2L .!5
19.00
19.00
2L.25
19.00
t9 .45
20.30

I,EN
IJEN
I,EN' r,sN

s1
Q'

s3
s1

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN nin BEKEND

a

WEDSTRIJDPROGRAMMA

w.#-
veldschaldrochlerdatum thuls uit

zaÈ. 06.01 LENS 1

zat. 13.01 14.30 IJENS.l

VRI,J

- KSD 1

( inhaalprogramma 2e klasse HVB) -'

LO24/006 H.W.J. wubben

BiJ afkeuElng ! Èrainen ou 12.00 uur"verplicht afbe1Le! bij nièt k@en tlaiaeD I I

AFSCHRIJVEN
,:,

Fred Lancel
Gerard Sinke

teI
te1

(o1o)
(o7e)

521 39 80
362 8s s9

@,

LIGGING TERBEIN : Le)rweg ,/ hoek Noordweg ilaEeringen (terrein celeriEas)

SenioÍen zo DAG
t

WEDSTRIJDPBOGRAMMA
schdldrechter velddatum tiid thuis uit

zond.1. 07 .01 I,ENS 1
IENS 2
RKSVM 3
Í.JENS 5
IENS 6
I,ENS ?
REMO 6
I,ENS 9

- Èraining6kamp
- trainingskamp
- Í,ENS 3
-. coNcoRDrA 5.
- wP3
- vDs 3
- I,ENS 8
- vRriI

Malden
MaIden
30r2 /543
3024/56r
3035 /569
4386/627
4380/622

s. Goudeberg
H. Í,emckert
N. N.
N. N.
N.N.

2
2
3

12.00
11.00
13.00
11. 00
10.00

IN
1n

'de LENSREVIJE '5-
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' ddtum tiid thuls

W E D S T R I J D P R O G R A M M A'lvervolg)

scheldrdchtdruft veld

zond. 14.01 IENS 1
I,ENS 2
I.ENS 3
vcs 5
OIJTVEO 7
LENS 6
LENS 7
LENS 8
IJENS 9

14.00
72 .00

. I,ENS 1
- ÍrENS 2

11. 00
10.00
10.00
13.00
11.00
13.00
11.00

- n.n,b.
- n. n.b.
- POSTDUIVEN 2
- LENS 4
- I,ENS 5- svH 2
- GR. WII,LEM II
- KRÀNENBI'RG 4
- TE WERVE 3

3043 /543
3097 /s62
3080/s61
3Lr2 /569
4438 / 527
4414 /622
4453 /648

Fr. Wolt.ers
N.N.
N.N. "

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

N. N.

do
88
56
43
33
28

15
10
20
79
03
10

070
070
079
010
070
070

1

v.7
3
2
2
3

adréttshtb

BIJ ALGEHELE AFKEURING HEEFT LENS 1 en 2
EEN SCHADUWPROGRAMMA

QUINTUS 1
QUINTUS 2

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN :
ELKE DONDERDAG 2O.4í uur

'I

OPST,ELLINGEN

AFSCHRIJVEN

'worden door de Èrainers bekend gemaakt
aIs bekend

. de Groot e1

1

ENSÉ
Í,ENS

1
4

t/m 3
cln 9

LENS 4
LENS 5
I,ENS 6
I,ENS 7
LENS 8
,,ENS 9

w
.,

P

He 1j nen
Wagserman
Duivestelm
Gungör
Lensink

e1
el
e1
eI
el

325
34 6
351
511
390
323

E

E
E

E

kontaktporÉooa SeEioren zondag
wadEbrtl ddag

LIGGING VAN DE TEBREINEN
RKSVM
REMO

Sportpark Polanen
,Julianapark

: lili.E Kouwenhoven - Tel . t (07 0) 39L 24 74
! Bert Vlerllng - IeI. r (070) 391 37 49

06 - 596 79 355

Monster
Gunt.ers t.einweg

101741 245 723
(070) 395 41 41

t.el. :
tëI , :

DAMES Vo tbal Nieuws
op
Ed

vrijdag 5 JaEuarl verwachEen wij ÀI,LE dames om 18.30 uur op LENS.
vrin Kuik, ju1lie trainer/coach gaat dan afspraken meE julIie maken.

InÈeresse maar nog niet opgegewen of gewoon nieuy,,sgierig ?.?

Dan gewoon komen !!
12 i anuari op de vrlDe eerste Eraining is m.i.v.

Ííie weeU spelen jullie dan i 1l

VonderVelde
Weentje #**r*r,

VERHTTZERS

ZinkwerJ 27
25,14 EC Den Haag
Tel.:07Gi6631i4
Fax: 070-3675393

Zoelermeer
Tel.:079610233

6 - 'ae utsnevue'

n maarE een wedsErijd
dagavond van 18.30 toE 19.30 uur.



Jrrtí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
Hoofdleider A/B/c jeugd: Paut van den steen, chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01 .5

Ë-jeugd: Ruud Vereeckon

HooÍdleideÍ D-ieugd: Edwin Kuik
telefoon 367.73.00

HooÍdleider

Hooídlelder
tslofoon 391 .04.89
Harry ter Linden
telefoon 361 .61 .43

F-jeugd:

zo snel mogelijk, doch uiterl'rjk de avond voor de wedstriid, tussen 18.0o on 1 9.00 uur, bij de desb€tÍef-

Íende hoofdleidor. ln uiterste nood nog op de dag van Ce wedstriid op LENS, telefoon 366'13.14
(zaterdags vanaf 8.@ tiur en doOrdeweeks t 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltijd)-

Afbellen traininoen: t 45 minuten voor aanvang van de training, alleen oP LENS, telefoon 366.Í3.14

VÍaqen/problèmen : bel in eerste instantie de hoofdleider opl

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

dalam arnvano lad6nslandef uivthuis vetd/teríein sam.kclÍbl

À1 96 j"l
B1
B2

06 jan
06 jan

05 jan
05 jan
06 jan
05 jan

14.30 RKÀVV À1

WesE.landÍa 81
RKAW B2

uit
ult.

KasÈelenrlng

. Hoge Bomen
KasEelenring

KasEelenrÍng
KasÈe1énrlng
KasÈelenring
KasEelenring

lloge Bomen
Kastelenring
KasEelenring
Kastelenring
Kastelenring

uiÈ 13,00

11.30
13.

11.

(auto)

(aut o )
( auto)

(auEo)
(auto)
(auto)

13.00
14.30 00

45
45
45
45

(auto)c1
c2
c3
c4
D1
D2
D3
D4
D5

13.15
13.15
12.00
72 ,00

RKÀVV C1
RKÀW C2
RKÀW C3
RKÀW C4

uit
uit
uiE
uit.

11
10
10

06 jan
06 Jan
05 jan
06 jan
06 jan

11.00
13.15
12.00
10 .45
09.30

Í{est.landia
RKÀW D2
RKÀW D3
RKÀW D4
RKÀW C3

iric
uit
uÍÈ
uíE
uit.

D1 09 .30
11 .45
10 .45
09 .30
08 .30

(auto)
(auto)
(auto)
(auEo)
(auEo)

OLIEBOLLEN.FESTIJN

voor El tlm F5 op:

ZIE KOPY op paglna 8 09 .3005 Jaa 10.00

IJZONDERHEDEN,
- aanwezig van de jeugdkommissie op zaEerdag 6 Januari

- vragen ? Bel, dan eÍen naar de hoofdleideï I

: P. v.d. sEeen

- - meE ingang van 4 januari zijn alle trainingen vreer gestarE-

- opsEellingen als bekend meE uiEzondering van :' .-

0
0

0
0
0

I,ENS À1
I,ENS C2

zonder
zonder
meE
meÈ
zonder
zonder

Dufan
BouaIi
Gunay en R.
Rampone
Gunay
Berberoglu

F
K
D
N
D

Smees
IJENS C3
],ENS C4
LENS D5

Ae LENSREWE' 7
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AFGEKEURO (lF NIET ??

a.s. zaterdag is er nog geen kompet.it. ieprogramma.

wij regelden natuurlijk wel vriendschappelij k voeEbal (voor À1 E./m D5)
of een olieboLlen-festijn. (voor EL t,/m F5).

bij Ewijfelachtig weer mag iedereen vanaf 08.00 uur belIen of het
doorgaaE of niet.
is heE afgekeurd dan gaa! ondersEaand schaduwprogramma we1 door,

SCHADUWPROGRAMMA

I

I
I

Bij individuele afkeuring gaan víe in principe gewoon trainen op de verzamelEijd van het
wedstrijdprograÍnma. Echt.er bij alqehele afkeurj.ng ( zie punt I van bovènst.aande kopy )
van heE kompeE itieprogramma werken we een alternatief programma af. we verwach-ten dan
alle spelers en naEuurlijk ook de leiders op onderstaande tijden op LENS met bij zich:
sportkleding, t.rainlngspak, voeEbal- en sporEschoenen. Er zijn vele alEernaÈieven denk-
baar zoals voeÈballen in heE zuiderpark, op het. sErand,verhard op Kwiek Sport,in de zaal
(aIleen voor E- en F) of toch ergens een lvedsErijd spelen op een goed veld of op het
kunsEgras. Gewoon overal rekening mee houden en komen hoor.

ÀÀIMNG ETJFTÀI/LEN l'ERZÀI{EIjTTi'D

uur
uur
uur
u_ur
uur

ET OLIEBOLLENFESTIJN VOOR El T/M F5 >>>>> Hans verhey en Reno vorkink
organiseren op zaÈerdaq 6 'ianuari een leuk fesEijn voor jullie op IJENS.

De voLgende onderdelen sEaan op het. programma : :

kopspel - traprenspeL - penaltybokaal - vaaïdlgheidsparcours
ratten-ravenspel en een voetbalwedst.rij d (7. Eegen 7).

HeE gaat. EoÈ ongeveer 15.00 uur door. Neem allemaal je eigen sporEkleding mee, een
.. trainingspak. een lunchpakkeE, waE Ee drinken of waE geld om ieEs t.e kopen.

Kan je niet dan is afbellen VERELTCET op wrijdagavond bij de hoofdteider. DiÈgeldt ook voor a1le leiders. Wij-hebben immers aI teams samengesteld die op deze dag
samen de strijd aanbinden t.egen de andere teams.

Er zijn drie groepsprijsJes en bij'het pànalryschieten ook drie individueleprijzen voor de besEe schutt.ers. Kortom een te gekke dag om het jaar t.e beginnen op
LENS. Natuurlijk horen daar oliebollen bij en vandaar de naam : ,

OLIEBOLLEN-FESTIJN
De team- samenstel t ing is nog even geheim tot. op 6 januari. xo* op iiid, 09.30 uur r!!

FI E TRAININGEN STARTEN WEER ,>r> meE ingang van donderdaq 4 ianuari staruen
Lf alfe Erainingen weer op de normale Eijden en dagen. Nogmaals een verzoek aan: iedereen om niet naar IrENS te bellen of de t.rainingen doorgaan. De lrainLag€n
gaa-u J.naers altud door.

Gevroon komen en neem dus alÈijd voeEbalschoenen en sportschoenen mee. De trainers
beslissen op het laatste momenE pas lraar ze gaan trainen. De medewerkers achter de bar
kunnen dit dus nooit. zeggen.

lf ONTRIBUTIES >r>>> het is vervelend om er direkE weer mee re beginnen in her
lL nieur,re iaar maar Eoch.... Í{e houden heÈ icort.r\l' vée1 jeugdleden hebben nog een kontribut.ie. achÈers Eand over diE seizoen.
BeEaal je niet in termijnen dan moet 1 februari heE EoE.ale bedÍag zijn overgemaakr. opgiro 336711 t.n.v. penningmeester IJENS. Zover zijn nog heel veeL jeugdleden echt niet.

en
c4
D5
E5
F5

13.0
1,2 .0
11.0
10.0
10.0

ur
ur
ur
ur
ur

13.00
12.00
r1 .00
1,0 .00
10.00

I,ENS
LENS
LENS
I,ENS
I,ENS

À1, 81
cL E,/m
DI E/m
Er t/m
FI È/m

t.Íainen
trainen
trainen
Erainen
trainen

B2 0u
0u
0u
0u
0u

-8- ae unsnevue'



DE LENSREVUE

'w@kNad van de vethalvercnÍgÍng LENS

69e jaargang. nummcr : 22

ll januart 1996

1920 199s

TERREIN on I(LUBGEBOUW ALGEMEEN SEI(RETARIAAT KONTRIBUTIE BETATNG

Sponcomplox "Escamp l"
HsngololEsn 600
Tol.: (O7O) 368 13 í4

P.F. Gtons
Règontossel6an 49
2562 CN Don Haag

Tel.: (070) 363 54 l8

POST-bank : 336711
RABO-bank: 129924229

SEKO : sonloronaÍd6linq EEqA.§IJE:
A.C,J. Miltonburg
T6l.: (O7O) 321 32 85
C.J. Alting T.l,: IOTO) 389 98 75

EKO -: evon6m6nt6n kommissi6
mw D. van SlÍionS6nior6n zondag / zaal

W.M. l(ouwonhovon
Tel.: (070) 391 24 74

Sonioron Zatordag
J.c. Ham T6l.: (070) 367 96 87

SEKRETABIAAT TOTOÀOTTO
c. Kemperman Tsl.: l0l74l 212602

JUBILEUMKOMMISSIE
R. v.d. Hoek TGl.: (0182) 52 13 53

DAKO : damosafd6lino
in oprichting

SPONSORZA(EN: AKKO : Akkommodatlckommissio
W.J.M. H.ilnön
Tol.: (O7O) 346 1o 88

G.J, v.d. Kleij T6l.: (o174) 418149
A.H.do G.oot Tol.: lOTo) 325 15 50

JUKO : iouqdafdolinq
P.J.M. van don St6on
Tol.: (O7o) 3s7 01 54

BARKO : BarkomEigEiq TRAINERS:
P, BoB Tol.: (070) 368 03 62
E.V. Gans Tol.: (070) 397 55 59

mw l. v.d. 86!9 Tcl.:
(o70) 325 99 74
mw R. Bruystens
Tol.: (O7O) 397 97 22,

WAT WORDT HET DEZE iVCEX Z
(vorEt-vèrIet)

wordt. er gevoeEbald ?

samenstelling Bestuur

VOORiZITÍEB :

J,G. Colpa
Tol. : (O7O) 394 19 74

SEXRETARIS:
P.F. Grons
Tol.: (o7O) 363 54 18

Lto (vtcE.voonzlTIERl :

W.J.M. Hoiinan
T6l. : (O7O) 346 10 88

Gaan we voor ijs
LID:
P.J.M. v6n don Stben
Tol. : (O7O) 397 ol 54

2g PENNINGMEESTEB :

F. vooron
T6l. : (O7O) 367 96 30

en binden we de
schaaÈsen
onder ?

1e PB{NINGMEÉSÍER :

G.J. van dor Kloij
T€1. : (0174) 41 81 49

Maken we een sneeuwpop ?.

VAN DE REDAKTIE
Lever uw kop[i vóór maandag in :

- Redalcttebrlevàbus, klubgebouw
- Eengelolaan 981,25$ GG Du Haag
- Fax : (070) 321t2 85 (zatt-, zon- en maandag)

wiJziging6" tot maandagavond mogeliik I

UIïDNSIE INLEVERTERMUN KOPU :

ruanilag Z).fi) uur ln hd }Iubgebouw
wedslrf,ldverslagut : zontlag 16.lXl urn

Kou, sneeuw, ijzel, regen en dus
(m.u.r1. de jeugd) lreinig akEivi-
E.eiEen afgelopen weekend.

waE vrordE heÈ deze week ?

U mag het zeggen, want. wij zijn
deze week, voor de broodnodige
variatie, met, r

VORST-VERLET
uw redakEie

'de LENSREVIJE' - ,



.E

I a EREN TRAINERS >>>>>> nu de dooi
Fl "r:r, 

r,nEreoe neerE geoaan Is neE
-!--!-heói verleideiijk of weer snei op
de velden aan de slag t.e gaan. Toch is
heE pas weer EoegesEaan om veld 1, 2 en
3 Ee betreden als er door de gemeenEe
gerold is.
I{ij verzoeken aIle Erainers dan ook om
niet eerder op de vetden Ee gaan lrainen
voordat. zij een seint.je van ons gekregen
hebben dat. we weer op de velden mogen
trainen en voeEballen.

De trainingsstrook is naEuurlijk vrel be-
schikbaar maar spaar daarbÍj de zijkan-
ten van veld 2 en 3.

Gaarne een ieders medevrerking,

advertentie

LESSURELEED >>>>>> .roop Heijnen
is aan het eind van 1995 weer ge-
opereeÍd aan zijn been. .

Inmiddels is hij weer Ehuis en zít zíc}j.
daar Ee verbijÈen op zijn stoel. :

tlij mag immers nieE.s doen en wie Joop .

kent vreeE dat hij het daar heel moeilijk
mee heefE. Toch is dlt. echt heÈ besEe
voor je ,Joop.

-

B

,. - Nog even geduld en dan kan je. weer ak-
. tief aan de gang gaan. ToE zolang lheel
' veel sterkte.

BET BESTT'I'R

BAR NIEUWS

{

BARROOSTER
zaEerdag 13 j anuari

openen

09.OO,uur

11 .00 uur

's-middags

sluit.en'.

Joop de Roode

Marian Hout,man
. Jenny de Groot

. , ,Jacky, ,reroen en Inge

Rina, Henk en Jan lJamers

. I ,Jan

BARROOSTER
zondag 14 j anuari

openen

sluit.en

Tinus en Joop

. Inge, Rina
Henk en Erik

Marcel Keus ?

adnepak
voor kopiegemakiw *r%

Fotofiopieseruice

/,

formoot A5 tot A2
s ne I le 

_ 
u e rw.er ki n g s tij d

uergo,ren, uouwen, nieten

Kerketuinenweg 6
Tel. (O7O13590716

2544 CW .Den Haag
Fax lO7013295l 6a

- 2 - 'ae twsnewte'
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B innengevlogen herichten

Beu sEulderB van drogisEerij 'RUSTETIBI,Ro' op de.Dierenselaan lig! momenteel aI 2

maanden in heE ,'Leyenbu.ii -; t"-- - ---i . Ài: è" zijn familie zoudèn het op prijs stel]en
ats u hem een kaarÈje stuurt.

Beu Smuldera Leyenburg ziekenhuis
?e eEage afdellng 12 B kamer 12
Í'eyweg 275
2545 HD DBN HÀAG

HeE adres

a.
.''-. FAX,FA.X FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX

De Eechniek gaaE stseeds verder, ook bij uw.redaktle' Daarom is het' mogelijk om !P '
zàuèraag, ,oídag et maanaàgi uw wersta! en/of kopij rechEsEreeks te faxen naar de

redaktie:

uiEeraard onEvangen ,]re uv, kopij het liefsE op diskeuEe, maar is heÈ u niet mogelijk
aijài;-a; àiÀtàrÉe bij ons tè Éri3sen, 9el l! bovensEaand een mooi alEernatiefl
i;'ài'*àà"ààà iÀ-à.-iéa"tt.ie rot iiterrijk 18.30 uur"per fax bereikbaar)

FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX

juhileum Kommissie

zoals een ieder ÍreeÈ dienE de ,Jubi leuÍnkommiss ie zelf voor de financiëIe
*iààÉren te zorgen om ËeE j ub t l eumprogramma te kunnen bekosEigen'

D

Naast de financiëIe bijdragen van verschillende sponsors en dQnatseurs is ook één van
à"ré 

-*ràaéiË"'-àà - è*proicatíe van het r,nus -wrNxslrïE, waar u de bekende LENs-promoEie
artsikelen kunt kopen.

NaasE de nu at beroemde en gewilde T-shirE.en sweaEer zijn er ook mokken, glazen,
kalenders, sticker§ etc. Ee verkrijgen. .tr

Loop eens langs voor één of meerdere arEikel(en) bij de charmanÈe dames Els en Inge.

,: .: lllll NIET.AARZELEN .--. MAAR DoEN ll!!!

3.de LENSREWE,
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Voor telefoonnummers: zie de colofon oo paq. 1

-$,u
Senioren TAAL

UITSLAG(EN),
BLÍNCK 1 - IJENS ]. .

WEDSTRIJDPROGRAMMA

dAtrtrn lrht thrria ,tií

L -r2

kles<tre 2à §ahaidsrachler

vriJ. 12.01 19.00 DUINDORP 5
2]..35 ENGEIJSMÀN 1

- I.ENS 3
- LENS ].

97r/P'3A
932/38

97 L /R3A
9s 1/Rr.À
932 /38

Blinkerd
0ckenburgh

Oranj eplein
OranjeÉIein
Oranjeplein

B-scheidsr.
W. van Gool

woen, L7.01 19.00 LBNS 3
19.45 rJENS 2
20.30 IENS 1

HMSH 4
WESTIÀNDIÀ 6
TE WERVE ].

ENGELiMANr-LEN,r ..'. J ',,
datum : 12 JBnuaritijd r 21.35 uurplaats r Eporttral .Ock€Dburgh.

DIE zaalteam van I,ENS speelt a.s vrijdag een ZEER belangrijke wedstrijd tegen haar
opponenE. ENGEIJSMÀN (nr.'1 tegen.nr. 2 van de ranglijst). Er vrordÈ helaas nieE veeL
geschreven over heE zaalgebeuren, maar diE komE omdaE er, volgens horen zeggen, 'bek
weinig belangsEelling vanuiE IJENS besEaat. voor deze tak van sporÈ.

ons advies is : kom na uw t.raining of voor een gezellig avondje uit naar sporEhal
"Ockenburghn en moedig dit jonge, geweldige team.aan.

uw redaktie

B-s
P.
R.

cheidsr.. -
Talsma *'r
0bdam

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN zijn BEKEND

SeniOrEN ZATERDAG

datum frid thuls

WEDSfRIJDPROGRAMMA
ult w-nf. schaldrechter veld

zaÈ. 13.01

Zat.20,01

14 .3 0 Í,ENS L

14.30 I,ENS 1

KSD 1

J. HÀNUMÀN Lr

1024/006 
.H.w.,f, . rtubben

. L079/0O6 J.J. Guyr

Blj afheurlng : tralnsn oÍo 12 ,00 uur
verlrll,cht af,bell€n biJ nt6t koEe! tralEeir I I

AFSCHRIJVEN Fred Lancel
Gerard Siàke

teI 52r- 39 80
352 85 59

-4-''aeurusaevur

te1
(010)
(079)



@.
a NÍí n

at odottb

GDS X - !,ENS 1 a.B. ZOIiIDÀG YodderYelde
'tVeentje

I

ffimrlmNa haar Erainingskamp gaaE on8 eerste weer
langzaam Cle draàd oppakken, maar eersE zal er
nog een oefenwedsEïijd plaaEsvinden Èegen
Gos. Bn'heE is niet àlleen een wedstrijd
Eussen 22 spelers; nee, diÈ wordE ook een
wedstrijd tussen Èwee collega- trainers i Peter
Bos en Éans Honders zijn nI. ook Ín het dage-
lijks leven collega's bij de dienBt !íelzijr-r.
peier in heE stsadsdeel Laak en Hans hier in
Escamp zijn beiden SporÈ-consulenE en aldus
veranÉwooidelij k voor vele sPort - act iviEeit en
in deze stadsdelen. Er bestsaat aldus een
gezonde rivaliEeit. Eussen beide herenl
Redakt.ie 1

WEDSTBIJDPROGRAMMA i

ZinkwerÍ 27
2544 EC Den Hoag
Tel.:07G36631i4
Fax: 070-3675393

Zoetemeet
Tel.: 079-6102i3

ulÍ veld

)

datum lr-td ris

' zord. 21,01,

GDS 2
IJENS 3
vcs 5
OI,IVEO 7
I,ENS 6
I,ENS 7
LENS 8
I,ENS 9 .

I,ENS 3
DSO I
ZOETERMBER 3
IJENS 5
I,ENS 7
IENS 8
I,ENS 9

308?/s62 N
3080/561 N
3LL2/s69 N
4438/627 N
4474 / 622 N
4483 / 648 N
3034/543 r,
3 081/s62 n
3074ls51 N
311l/s69 n
4442/627 n
44a8/622 íL

4490/648 n

zoncl. 14.01 14.00 GDS 1 - LENS 1
- I.ENS 2
. POSTDUIVEN 2
- IJENS 4
- I,ENS 5
- svH 2
- GR. !{IÍ,I,EM II V.7
- KRÀNENBI]RG 4
- TE I{ERVE 3

- WIPPPOLDER 2
- I,ENS 4 ,
- LENS 5
- ZOETERMEER 4
- ZOETERMEER 8
- REMO 5
- CROMVLIET 6

vriendschappel ijk
vriendschappel iJk
3043/543 Fr. wolEers

12.00
11 .,00
10.00
10.00
13.00
11 .00

11.00
12.00
12.00
13.00
11.00
13.00
11.00

1

E

.N.

.N.

.N.

.N.

.N.

.N.

3
2

J

15
10
)i
68
79
03
10

50
88
56
61
43
33
28

13.00
11.00

L/n
E/Ín

Bouma

.IJieshout
t

3
3

n

n
n
n
n

)3
3 91
s96

TRATNINGEN NLET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 20.45 uur

OPSTELLINGEN
3
9

AFSCHRIJVEN

LENS 1
IJENS 4

worden door de trainers bekend gemaakt
als bekend

tel

],EN
I,EN
Í,EN

Ee1
eI

I
1

e1
eI

(070)
(070)
(079)
(070)
(010)
(070)
(070)

325
346
351
323
511
390
323

LENS 4

IJENS 5
LENS 6
b'9.s.

de croot
Heijnen
Í,Iagserman
zuppelli
Duivesteyn
Gungör
Lenslnk

s7
s8
s9

È
t
t

!{
J
A
f:

P
e

kortaktpErEoor Senl,oran zonidag
wedBtrLJddag

LIGGING VAN DE TERREINEN'Z

: lilín Koucrenbovan - TeI.: (070
t EerË viorliDg - Íe1.: (070)

06 -

9L 24 74
37 49.
79 35s

Escamp 1, naast. Í,ENS EeI
croene wijdÈe Pijnacker ÈeI
Erasmusweg E.o. Schildergaarde tel

(070)
(o1s)
(070)

366
369
321-

90
4l
13

23
2t
32

vcs
OI,IVEO
GDS

'db LENSREVUE - 5 -



DAMES bal Nieuws

TRAINING : vrijdagavond van 18.30 uut tot 19.30 uur -

(verzameltijd : 18.15 uur)
AFBELLEN : Kristel Muns -- Tel. : (O7O) 397 54 59

Hie, volgt een korE verslag van de kennismakingsbij eenkomsÈ welke plaaEs vond op
5 januari 1996:

NadaE iedereen rond 18.40 uur plaats had genomen in "tlaÈerIoo" kon ik een ieder een
getukkig en sportief 1996 toe wensen en begonnen we meE een ronde, waarbij een ieder
zich uiEgebreid aan elkaar heeft kunnen voorstellen.
Degene die nog lid ziJn bij een andere vereniging moeten hun lidmaaEschap schrifEeliik
opzeggen, ook de conEribuEie moet in zijn geheel votdaan zijn.
KrlsEel Muns (de init. iat iefneemst er) za1 in het wervolg jullie aanspreekpunE zijn.
Àfschrijven of pÍoblemen ?? BeI KrisEel. Zí) zal het eerste aeizoen aanvoerdster zijn.

NÍeuws over heE DamesvoeEbal zal in het vervoLg onder deze rubriek geplaatsE worden.

EDIíIN KUIK

Op diE moment zijn er 15 dames die willen gaan voeEballen. DiE aantal is echEer nog Ee
weinlg om aan heÈ begin van heÈ seizoen '96 - '97 een compleeE tean te formeren.' In
principe t.ril ik beginnen meE een groep van 20 dames.
De EraÍning is vaaÈgesEeld op de vrijdagavond wan 18.30 - 19.30 uur. De vexzameltijd i§
om 18,15 uur en de Èrainingskleding besEaaE uiE : Erainingspak, sport- en,/of woetbal-
schoenen.

JrrlÍ@ VAN HET JEUGDFRONT
,i

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON €n
Hoofdleider A/B/C jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01 .

HooÍdleider E-jèugd: RuudVsÍeeckon
,

Hooídlcíder D-jeugd: Edwin Kuik
telefoon 367.73.00

i Aíbellen voor de wedstriiden:

I zo snel mogeliik, doch uiterlijk de avond voor de

WEDSTRIJDPROGBAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

- teleÍoon 391.04.89
F-jeugd: Harry ter Linden

telefoon 361.61 ,43

voldlterrein sam-k LENS

HooÍdleideÍ

wedstrijd, tussen 1 8.00 en 19.00 uur, bij de desbstref-
! fende hoofdleider. ln uiterste nood nog op de dag van de wedstÍijd op LENS, telefoon 366.13.14
i (zaterdags vanaf 8.oo uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltijdl

i AÍbellen traininoen: +t-
i Vraoen/oroblamen : bei-.--
:.,..-.,,.-.........,.-.-.,-,...-......,.,,..,.......

45 minutsn voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366,13.t4
I in eerste instantie de hoofdleider opl

elÍtal datum darwano looanslender

A 1 13 jan 14.30 verburch A1 thuis

Ehuis
uit.

v1 13.30

13 j an
13 jan

12,30
t2 .45

ouick B1
PosEduiven 81

B1
B2

-6-'deLENsREvttE'

. v1 .
Madest.eijn

11 ,30
11.30 (auto)



WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C'D'E en F JEUGD (vervolgl

,Edensàndar uit/thuis veld/t6rÍèt'r, sam-kelítal dàtum denvano

13
13
13
13

13
13
13
13
13

13
13
13
13
L3

C1

c3
c4
D1
D2
D3
D4

E1
E2
E3
E4
E5

F2
F3
F4
F5

j
j
j
j

3j
3j
3j
3j

j
j
j
j
j

an
an
an
an

11.00
11.30
12.00
14 .30

VCS Cl
BSC', 6g cr
cromvlieE
HBS C5

uiE
uiE

Ehuis
Ehuis

thuis
uit

thuis
uit
uiE.

DedemsvaarEvreg
. BenEhuizen .

v3 .
v3
vI.

Kerkepolder/DelfE
v3.

Mr. Nolenslaan
" sport.laan/Mezenplein

lf)

Nijkerklaan
Nijkerklaan

I"

. MadesEeijn
v2
v2. .
v2. .

Mr. Nolenslaan

09.45
10.00 (auEo)
11.30
r.4.00

13 jan
an
an
an
an

11.00
12.00
09.30
10.00
10.00

10.00
10.00*
09.00
09.00
09 .00

(auÈo)1
1
1
1

HW D1 (vr)
FulI Speed D1 .
oranje Blauw D2
DUNO D2
Duindorp sv D1

Quic
Qu ic
osc

ks
ks
E3

an
an
an
an
an

09.30 Oranjeplein E1 thuis
i... VRI.I

teps E4 . uit
Èeps E2 uiE

. thuis

GDÀ Fl
DT'NO Fl
HBS F7
Duindorp
DI]NO F4

10 .45
10.45
13.00

09 .45
09 .45
12.30

1r..15
09.30
11.15
11.15
09.00

sv F1

uiE
rhuis
thuis
Ehuis
uit

10.15
09.00
10.45
1,0 .45
08 .15

09.00

( auto)
(auEo)

(auto)
(auto)

(auto)

(auto)

jan
jan
jan
jan
jan

- OITDERS LENS D2 zle hopy : besPrekLng oudars D2

IJZONDERHEDEN,B : aanwezig van de jeugdkommissie op zaEerdag 13 januarl :; E. È6r LL[don, P. v.d. Stsen 6s R. var€scken
- vragen ? Be1 dan even naar de hoofdleider I

- opsÈellingen als bekend met uiEzonderlng van :

0 LENS A1 zonder F.Duran
o LENS C2 zonder K.Bouali en R.Smees

, meE D.Gunay r .

- O LENS C3 zonder N.siliakus

0 Í,ENS C4 zonder D.GunaY
0 LENS E4 zonder E.Texrones
O LENS P4 met s.ÀkbuluE
ó f,eus Fs - zonder M.Straub en S'vereecken -.

met V. Badri,.r.v. Osch en T. Stuivenberg

SCHADUWPROGRAMMA

!,

Bi.i individuele afkeuring gaan we in principe gewoon trainen op de verzamelEijd van heÈ

"reÉ"E.ij 
dprogramma. Echtér-bij alqehele afkeuring ( zie punt 1 van bovenstaande kopy )

van net- kàmpétit ieprograÍÍÍna wèrÈèn vre een alEernaeief programma af. we verwach-ten dan
ai:.e speleri en naluuitilk ook de leiders op onderstaande. Èijder] op- LENS meE bij zich:
lportkieding, trainingspaÉ, voetbal - en sporEschoenen. Eï zLjn-veIe alEernaÈieven denk-
bàar zoals íoetballeí in heE zuiderpark,op het strand, verhard op Kwiek sport., in de zaal
(alIeen voor E- en F) of EOCh ergens een wedstrijd spelen op een goed veld of op heE
kunsEgraB. Gewoon overal rekening mee houden en komen hoor.

ÀÀllrÀuo
14.30 uur RKAW À1
14.30 uur RKÀW 81
14.30 uur RKÀ\AI 82
13.15 uur'R-KÀvV C1
13.15 uur RKAW C2
12.00 uur RKÀw C3
12.00 uur RKÀW C4
13.15 uur RKÀW D1
12 .00 uur RKÀW D2
L0.45 uur RKAW D3
09 .30 uur RKAW D4
10.00 uur IENS D5
11.00 uur. ' rJENS F1

- LrENS AL Kast.elenring
- LENS 81 Kastelenring
- LENS 82 KasEelenring
- ]JENS Cr Kastelenring
- LENS C2 KasEelenring
- LENS C3 Kastelenring
- LENS C4' KastetenrÍng
- LENS Dl Kastelenring
- r,ENS D2 KasEeLenring
- LENS D3 KasEelenring
- LENS D4 KasEelenring

en E1 t./m E5 trainen
È/m F5 Erainen

VERZÀIíEIJEN
13.00 uur (auEo)
13.00
13.00
11.45
11 .45
10.30
10.30
11,45
10.30
09.30

(auto)
(auEo)
( auÈo)
(auEo)
(auEo)
(auEo
(auÈo
(auEo
(auÉo

uur '

uur .
uur
uqr
uur
uur
uur
uur
uur

08.30 uur (auEo
10.00 uur
11 .00 uur

'de LENSREWE' 7-



ATGEKEURD ÍlI NIET ??

Bij twljfelachEig weer mogen de apelers van de Eeams die voor 9.OO uur moeEen
verzamelen vanaf 8.00 uur naar LENS bellen tel: 3651314 ( en nergens anders heen )of het. voeÈbaIlen doorgaat. of niet.. MoeE je voor 8.00 uur verzaméIen dan heeft
be11en geen zin omdat Tre dan nog nieLs lreEen. Kom dan maar naar IJENS Eoe-

Teams die na 9.00 uur moet,en verzamelen rnoeten bij tÍrijfelachEig weer de fV
aanzeEÈen en afstemmen op rNForHUrs. via teleEekst pagina 603 laE.en zè daar vanaf
ongeveer 8.45 uur de afkeuringen zLen, Mogelijkheden zijn dan :

1) XNVB afalellng Den Eaag afgekeurd.
DiE betekenE À1 t,/m F5 van LENS afgekeurd.

2) ProEoÈLeklaE èn OvergaagBklasEe À-B-C en D-Jeugat atgeXeura.
DIE beÈekent À1,_B1.C1 en Dl van LENS zijn afgekeuld.

. 3) arèugdreéksenc@pot{tle À-B-C En dè rèLBjea afgekeurd.
DiE bet.ekent 82,C2,C3,C4,D2,D3,D4 en D5 van I.,ENS zijl afgekeurd.

4) D-E-F-h1asB6 afgekeuïd.
DiE betekent D2 E/m F5 afgekeurd. :

Zijn er- inilividuele afkeuringen dan wordt heÈ Ehuisspelende e1fEal genoemd maar diEgeldE a]leen voor r,ENs À1 L/m c4. rn diÈ gevar mogeí de spelers van D1 E/m F5 naar
IJENS bel-len. r -

Er. is fog een mogelijkheid om te informeren naar afkeuringen en daE is,via deafkeuringslijn van de Haagse voetbal BonCI E.w, Eelefoon; óe-aSOfSOgO

cebruik deze mogeliJkheden en bel zo min mogeliik naar LENS.

I

D ESPREKING oUDERS D2
fD À,S. zaEerdag willen de leiders van-.

- 
i2 mec <ie ouÉers om de cafei gaan

zitten om te praten over een reisje aan-
het. eind van het seLzoen. Er zijn ideeen
en er zj,jn voorsÈeIIen. maar de ouders
moet.en heE bet.alen en hun goedkeuring ver-
lenen. Betangrijk is daarom dat aIIe ou-
ders er zat.erdag zijn voor de wedsÈrijd om ,
L0.00 uur op IJENS.

T ELEFOON BEANTWOORDER
I Sinds afgelopen weekend is LENS ln:- heE beziE van een t.elefoonbeanÈsroor-

der. Daarop is Ee horen wat er afgekeurd
is en wat. er door de teams gedaan wordt
bij afkeuring. Na het afluisEeren van heE
bandje ls er ook de.mogellJkheid om een
boodschap in E.e spreken of om iemand aan
de telefoon Ee vragen. Ons verzoek blijft
Eoch aan iedereen om niet.,allemaa1 heel
vroeg te gaan belIen. !'lij zullen immers
alt.ijal proberen om voor zoveel mogelijk
Eeams een schadurrwedsErij d te vinden.

r EN$-]TTBILEIIMB1EK

L zoals in de vorige IJENSrevue was te
Lezen komE er eind april een Jubi-

leumboek over IJENS uit.. NaEuurlijk moet er
in dit jubileum-boek ook aandacht aan onze
jeugdafdeling worden besEeed. waÈ is er nu
leuker om diÈ Ee doen middels stukjes van
de r,ENs-jeugd zelf.

ons verzoek aan de jeugdleden of aan

de ouders is om eens iet.s over de IENS-
jeugd in het algemeen op papier (liever
flop) te zetten en dit binnenkorE af .Ee
geven bij iemand van de j eugdkommissie.
Ííe zijn benieu$rd.

It LESSURELEED

D Ook in hec begln van i,-eg6 zíjíL et
een aanEal jeugdspelers zodanig ge-

blesseerd daÈ zij vooÍlopig niet kunnen
voetballen: Ferit. Duran wan A1 heeft lasE
van een liesblessure, Roger Smees van C2
heeft last. van een aanhechEing van een
pees in zijn knie. Nico Síliakus van c3
heeft last van zijn achillespees en
Eddy Terrones van E4 heeft zijn sleuE.èI-
been gebroken

Jongens, allemaal veel sterkte in deze
voetballoze periode. De blessures staan
echÈer een bezoek aan de wedst,rijden vanje team niet. in de weg. Laat Je dan ook. zoveel mogelijk zien bij je team

F EBSTE AFKETIRING
E org"]gqen zacerdag de 1e afkeuring

van 1996. De vorsE maakEe de velden
onbespeelbaar voor echt voetbal. Ook het.'. oliebollen- fest ij n gÍng helaas niet door.

. NaEuurlijk waren er wel aktiviEeiEen op
. IJENS voor de jeugd.

. De spelers van À1, Bl 6n 82 die er
srel waren voeLbalden waE op Kwiek Sport of
op de ErainingssErook. wat opviel was daE

- 8 - 'ae rcnsnevuE'



een vijfÈal spelerg van BL zo maar wegble-
ven. DiÈ.is heel onsporEief Eegenover je
EeamgenoEen.

IENS C1 en C2 werden /u"i cgenodigd
door WeaElandia om in de zaal Ee komen
voeEballen. C3 en C4 waren lang niet. voI-l
ledig maar de Jongens die er waren speel- '

den op de ExainÍngsstrook een leuke
part.ij.

LENS EI 6n E2 gingen zwemmen in heE
Morgenstondbad en sLechts 10 spelers van
83, E4 ea E5 voetbalden op de Erainings-
sErook een onderlinge parEij.

. Van F1 t/À F5 waren 25 spelers pre-
sent. en zij gingen de zaal ín.

LENS Dl en D2 vermaakten. zich op het.
strand. Van D3, D4 en D5 waren slecht.s een;.
tienEal spelers aanwezig die een part.ij :
speelden op de t.rainingsstrook.

KorEom akÈiviteiÈ.eri zaE, op LBNS ondanks de
harde velden en ondanks de koude wind.
Aangezien er nog de nodige vors t. in de
grond zit die er eersÈ uit moet en aange-
zlen ook de veLden eersÈ droog moeÈen zijn
en gerold moeEen eorden, zal het nog wel
even duren voor er weer echÈ gevoetbald
kan worden.

Wij zullen Eoch iedere week aklief zijn
meE onze jeugd. Wij hopen dat jullie dit
waarderen door wekelijkB Ee komen. NaEuur-
lijk hebben vrij ook liever daE heE voeE-

. ballen doorgaat maar wij gaan nieE thuis
zltÈen mokken als dit. niet zo is. Van jul-
Iie verwachten wij het.zelfde hoor.

I I I TOjr ZÀTERI'ÀG OP IjENS I I I

ffi
LENS Dl -4o >>r>r> heE hèefË veel weg van een verlace nieuwjaarsre-
cepEie, afgelopen zaEerdag op LENS. Tussen de vriEt.e, knisperend bevro-
ren velden wordÈ er menig ]tandje of zoenEje vergeven vergezeld van de
besEe wensen,

Àangezien het. geen warm water is gaan regenen en afle velden
keihard zijn ís er maar één plaaus waar je in dit geval a1s rechEgeaar-
de LENSeT naar toe gaaE : NÀÀL HET STRIND BIjI KIiTXDITIN I I t

Ramon probeerE in één t.ralnlng alle kalkoenresten en waE dies
meer zij uit de boyB te knijpen. Grote trap bij KÍJkduin opsEormen,

BEACH
PARTY

boulevardje rennen, schuine afgang na?r beneden en door heE mulle zand

vier; vijf. zesmaal achEer elkaar. Uiteraard is dit afknijpen door enige vaders goéd
bekeken, vanachter heÈ glas aan de boulevard I M.

]JENS de enige ploeg aan het strand ? Neen, uiE verre omst.reken trekÈ voeEbalmln-
nend Zuid Holland naar de groEe zandbak om onder publieke belangsEelling van de
wandelaars de ruggen te Íechten en benen te aÈrekken.

ROB VERGEER

LENS D-3 >>>>>> kinderen, ouders en al1en die bij IJENS becrokken zijn: een
celukkig en sporEief 1996.

Het nieuwe jaar begon woor ons op 6 januari overigens nieE zo goed. TraÍner
ziek. speelvelden en trainingssErook onbespeelbaar. Sneu voor de jongens die
nieÈtemin naar LENS gekomen waren.

Toch vraag ik of ju1IÍe, WEER OF GEEN $IEER, a.s. zaterdag naar rJBNS komen zodat
we plannen en goede afspraken kunnen maken wanneer een vredstrijd weer eens niet
doorgaaE ,

overigens, Omer en Freddy hebben nog Eegoed de groepsfoEo met. heE eersEe elftal
naar aanleiAing van de door D-3 gespeelde vooreredsErijd op 12 noveÍnber 1995. Herinner
mij daar a.s. zaterdag s.v.P. aan.

,i

G. van OorE Sr

'deLENSREVUE''9-



1 9 2 0 1995

75
T-SHIRT f 17,50

SWEATER f +5,OO.

PENNEN f I,OO

MOK f 6,50

GLAS (fluitie) f I,5O

SPIÉGÉLTIÉ, f 7,5O

STROPDAS f 12,50,

SETJE STTCKERS f 2,50

KALENDER f 2,5O

LENS

- lO - 'te teusaevue'
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DE LENSREVAE

weekfiad van de vaotbafuereniging LENS

A9., iaaryang, nummet : 23

lSianuari 1996 r

L920 1995

LENS

KONTRIBUTIE BETALINGTERFEIN cn KTUBGEBOUW ALGEMEEN SEXBETARIAAT

Sponcomplox "Escamp l"
Hongelolaan 80o
Tol.: (07o) 366 l3 14

I

9.F, Grons
Àogontess6laen 49
256! cN Don Haag

Tol.: (070) 363 54 l8

POST-bank :

RABo-bank :

338711
129924229

SEKo : sénio16neÍd6lino EEqA§IIE:
A.C.J. Miltonburg. Tol,: (0701 321 32 85
C.J. Aldng, Tol.: (O7O) 389 98 75

BARI(o : Beíkommi6slo
mw l. v.d, BoÍg, Tel.: (070) 325 99 74
mw R, Bruijstons, TGl.: (o7o) 397 s7 22

Ssnioren zondag ,/ zaal
W. Kouwonhovon, Tsl.: (070) 391 24 74

Sonioron Zatordag
J.c. Ham, Tol.: (070) 367 96 87

SEKRETARIAAT TOTO/LOTTO
G. KompormÉn, T.l.: lo174l 212802

AKKO : Akkommodafiekommlssie
W.J.M. Hfïnon, Tel.:-(O7Ol 346 1O 88

JUBILEUMKOMMISSIE
R. v.d. Hook, T6l.: (01821 52 13 53

DAKO : dsmsssfdelino
in opÍichting

SPONSORZAKEN:
c.J. v,d. Kloii, Tol.:10174) 418149

JUKo : iouodaÍdolinq
P,J.M. v.d. St66n, ï61.: (O7O) 397 01 54

EKo i 6venomonlcn kommisslo
mw D. van StÍien

IEA!!E8§:
P. Bos, Tol.: (O7O) 368 og 62
E.V. Gsns, T€1.: lo7o, 397 55 59

HET LOOPJE :
I I (bewonatoríng)

. ;,
Nu we ons aan heE woorbereiden lrraren op r,rederom een voeEbàItoos weekeiride hebben wij,
od de Eiid Ee doden, maar eens heE Gemèentelijke schrijven (de { winEer }richEl ij nen)
bestudeeid over heE wel/niet mogen bespelen van de velden.

Wij zullen u de details besparen en delen u mede daÈ er onder deze omsEandigheden 
_ 

( is
de kondiEie van de veLden) lewoon NIET gevoetbald mag/kan worden om. de doodeenvoudige
reden daÈ bij het bespelen van de welden de grasmaÈ afsterft, en men een groEe kans I

1ooptomopèengegevenmomentineenzandbaktespe1en.,-';',,,,
Met diÈ gegeven moet. je echt bewondering hebben voor de heren Erainers/ lelders die er
aI 'wekenl iaagt her eéhaduwprogramma dié gnze JUKO serveert, a11eB aan doen, om de spe-
lers op een aangename,/sporc ieve manier bezig t.e houden.

: VAN DE REDAKTIE
Lever uw kopii vóór maandag in :

wedsrrijd,
er vaak trai -

- Redakliebi.ievenbus, klubgebouw
- Herrgelolaan 981,2544. GG Den Haag

wilzlgingerr tot inaandagavond mogel[ik !

r--------i'.

*

|',ITERSIE II\'I,EVERTERMIJN KOPU :

maandag 20,00 uuÍ in het klubgebouw
wedstrijdverslagen : zondag 16.00 uur

FAX: e7o)321328s
(zate*, zon- en maandag r)

Naast. af en toe eeng een
(aIs daE doorgaaE) sEaaÈ
nen op het ,pxogramma.- 

-

Nu is trainen naÈuurlijk nooit !,Ieg,
maar als heE dan toch trainen gaaE
vrorden, dan miseen wij eigenlijk de
bekende straaE.loop meE. de t.eams.

Mlsschien kan onze Evenementenkomríis -
sie weer eena de bekende LENS -LENIE
LOoP nieuv, Ieven ÍrÈIazen en dit in de
winter organisgren (dit kan iÍuners aI-
Eijd doorgang winden) .

In onze (voetbal)tijd (we waÍen toen
nog jong en. orÈezonnen) lieE de EraÍ-
ner ons namelijk vaak zijn lievelings-
loopje lopen. En zo renden wij regel-
mat.ig naar Kijkduin vice versa; zelf
ging hij, volgens zijn zeggen hoorde

'l
t
I
I
I
I

IL----

I

op maandag uitert[k Íot IE.30 uur per fax te b€reiker
-J

Ue LENSREVUE'



Wij hadden geen bewondering- voor (en dus een hekel aan) dit loopjeen.besloten-op een keer eens een-Ioopie met onzè Eral.ner Ee nemen en zopakren wij de bus en lieEen on' comràiraber ""à; ;;;-;;;u"à ïàiià.i."]"rzonder rekening Ee houden dar onze trainer nièÉ-op t"t àèni"rt àóià-ràísevalren en ons hàd.zien zirr.en. uet revàiaàï"" iiièi"à"ïiíi'ë;- _"--schorsing van twee wedstrÍjden op. ---- 
- -

Àanst.aand weekend wel voetballen of wordt er een lbopj e .gehouilen ?
uw realakÈlè

advertenlie BAR NIEUWS

BARROOSTER
zaterdag 20 j anuari

'loop de Roodeenenop

11.00 uur

'. )-
09.00 uur

L2 -O
13.0

ur
ur

0u
0u

+

Inge v,d. Berg
. ,Jac. Taal

El1en Muns
Jeroen en .racky

. , Henk
Rina Bruij stens

. ,fan Lamers

BIJSPRTNoERS

' ,Jan lamerssluiten

sluiEen

openen

11.00 uur

13.00 uur

BARROOSTER
zondag 21 j anuari

Tinus een Joop

Erik en Henk

Rina. en Nancy'Brulj sEens
.. Inge

Marcel Kèus ?

innengeulogen berichten

adrepak

w,
Fotokoptes,eï,ffi

ï
;
ï
Y-I
l?

?

I
7

a

I
t

i
1

. formoqt AS tot A2
i ne I le u er w erking stij d

Dergo,ren, uouw en, nieten

voor kopiegemak

lage prijzen!
Kerketuinenweg 6

Tel. {O7Ot3S9OZl6
2544 CW Den Haag
Far (07()13295í 68

i

'í)E "KLASSE SCHEIDS".rrr» iedereen kijkE Eoch zeker wel iedere
woensdagavond van 20.00 toE 2O,gO uur op TV 2 naar de nutËige.leeerzame Teleac-cursus'i,klas.se 

".tàiaàïr-
SCOREBORD >>>>> heÈ BesEuur schreef er al eeng over daE wi lbinnenkort hec nieuwe scorebord kunnen bewonderen op ons hoofdveld,flBlnnenkort.r,, want. de vorsL goo ide roeE in het eEen en zo waren Emile, Gerard en I,eennoodgedwongen te wachÈen. Wachten Eot de vorsE uit de grond. cras. wachEen op maEeriaal.ÀfgeIopen zaterdag vras heE eindeli jk zo ver en konden zij, onder grote publleke ,,.. belangsÈé1 1ing, aan de s1ag en vorderde het werk gestadig. Schuttersputjes gravenpalen in de grond beE.on stort.en koud asfalE warm laten worden en sEorEen enz.NaasÈ heÈ werk aan heE scorebord, wordt er ook drift,tg,gehobbied' aan verllchEinglangs veld één. Heren

-2- ae LENSREWE,

BEDÀ.I.IKT en weel succeg ! I

\l

D

D



BEDANKT >>>>> we zijn wat aan de laEe kant, maar daarom niet. minder
gemeend. Namens het Bestuur danken wij iedereen voor alle goede v',ensen
die wij, in de vorm van kaarEen, rond de afgelopen feestdagen van u
mqchEen onÈvangen. . ,, l,'- t, , ,
de redakt ie

& juhileum Kornmissie

WÀT WÀS IIET GEZEI,I,TG. . . .

weeE u nog, afgelopen december,
een grandioze recepEie, gevolgd
door een nog grandiozer feest.
Alle lof was er voo! de ,Jubileum-
kommissie. ceen vuiltje aan de
luchE .

Echter. de kommissie zit bin-
'nenkorE weer Ee springen om vrij-
' willigers, .die enE.housiast ons
E.erzijde willen staan bij de voor-
bereidingen van de komende akEivi-
teiten: - 30 april
'de dag van ORÀN.TE tegen ORÀNJE' ,

1 Jdnt
' SENIORBNSPORTI)ÀG' ,.

€nz. enz.

DenkE u ',dat is echt iet,s voor
miï ", schroom vooral niet en neem
dan gerusc kontakt op met Inge v.d. Berg,-Richard v.d. Hoek of andere leden van de
kommissie .

S(eIÍ@ Voor telefoonnummers :ztede coloÍon oo Dao. 1

_H. Senio NZAI\L

Gymnova 3
Engelsman 1

UITSLAG(EN),
- IENS 2 .'.
- ]JENS 1 .

3
1

3
1

WEDSTRIJDPROGRAMMA

dalum tiid thuis uit klasse zadl scheidsÍechter

wt en.

woen.

1te LENSREVUE - 3 -

24.0L 20 .45
. 2r.30

22.L5
31.01 19.45

19.00
19.45

IJENS 1
IJENS 2
LENS 3
HMSH 2
HPSV 3
HPPSV 1

- Builenhof 1
- RKDEO 7
- Maasdijk 2
- ],EN
- I,EN
- LEN

932 /38
951/R1À
97L/R3A
951/R1À
971lR3À
932 /38

Houlrust
Houtrust.
Houtrust.
Zuidhaghe
Oranjeplein
Oranj eplein

s2
s3
s1

L. Mahdaoui
L. Mahdaoui
,1. C.v. d.velden
M. Storm
B-scheids
À. Visser

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN zijn



Senioren ZAïLRDAG

daÍum tlid thuis

WEDSTRIJDPROGRAMMA
scheidrschter- uit veld

zat, 20.OL

zab. 27 .0L

14.30 LENS 1

14 .30 IJENS I
i

WIK 1
L
I

.]AI HÀNT]MAI.I 1

BU afkèurÍDg 3 tral.[en on 12.00 uur
vèrplicht afbellea blj llet k@en tlalnetl I I

AFscHR.trvEN ' ,::::,:"1ï*, ', l!ï:,

íÍ

1079 / 005 .I. iL Guyt

L028/005 w. de Gool

1

(010)
(079)

s21 39 80
362 85 59

@,
Senioren ZONDAG

t.

)

I
);

advoÍtentiB

UITSLAGEN

GDÀ 1
GDÀ 2

LBNS 1
I,ENS 2

0-3 ,
L-2

Terwijl een cornbinaEie van LENS 3, 4 en 5
gezellig gingen trainen, speelden I,ENS 1 & 2
b_ij GDA op kunst.gras en bleven de andere
teams gezell.íg bij moeders Ehuls.

WEDSTRIJDPROGRAMMA

datum th'd thuis ,il schaldnchler veld

VanderVelde
ffi"r,w

ZinkwerÍ 27
2544 EC Den Haag
Tel.:070-36631i4
Fax:070-3675393

Zoelemeer
Tel.:079-61023i

zond.

BIJ algehele afkeurlngt 14.00 uur Rx,ÀW 1 - LENS 1 , ].2.OO uur RKÀI,V 2 - LENS 2

dlns. 19 .30 VrOS 1
19.30 r,ENS 2

- I,ENS 1
- vlos 2

vriendschappel i j k
vr.sch. w. Keij zer

À. HouÈman
Àssenberg-vail Eij s
.r. Kapt.ein

3097 /s6r
3L38/569
4443 /627
4420/622
vr . s chap

2L.OL L2.15
10.30
11.00
12.00
12.00
13.00
11.00
13.00
11.00

- I,ENS 1
- I,ENS 2
- WIPPOLDER 2
. I,ENS 4
. I,ENS 5
- ZOETERMEER 4
. ZOETERMEER 8. REMO 6
- CROMVIIET 5

28.0L L4.00' 10, 00
11.00
11.00
10.00
r.3 .00
11.00
13.00
11.00

GDS 1
GDS 2
LENS 3
DSO 8
ZOETERMEER 3
LENS 6
I,ENS ?
I,ENS 8
I,ENS 9

Lugdunum 1
DHT 2
LENS 3
NaaldÍ{ijk 4
RKDEO 4
IJENS 6
LENS 7
LENS 8
IJENS 9 '

1rriendschappel ij k
rrriendschappel ijk
3034/543 r.. Bouma

3!17/s6
4442/62
44L8/62
449O/64

L0o7 /52L
r70L/62t
3058 /s43

1
308L/s6
307 4 /s6

3
3
2

2 N.N.
1 N. Lieshout
9 N.N. ..
7 N.N.
2 N.N.
8 N.N. 3

23.01

. I.ENS 1
- LENS 2
- RIOEO 3
- ]JENS 4
- I,ENS 5
- Postalia 2
- Scheveningen 5
- JuvenEas 4
- Verburch 7

I
3Loz/s62

zoad.

-4-'dotEus4wue'

H. van ÍJ1a
N. N.
N. N.
N.N.
N.N.

.N.N...



TRAINTNGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 20'45 uur

OPSTELLINGEN
worden door de EÍainerg bekend gemaakt
a1s bekend 

1

AFSCHRIJVEN tENs Ee1. :
t.e]. I
teI. :
Eel.:
EeI.:
t€l. :

I,ENS 1
],ENS 4

DSO :

ZOETERMEER :vros :

o

IJENS
I,ENS
b.g

I,ENS
I,ENS
I,ENS

Seril.oren zondag
tíedstrlj ddag

À. de Groot
w. Heijnen
iI. wasserman
À. zui:el1i
G. Duivesteyn
z. GungÖr
P. Len§ink

(070)
(070)
(079)
(070)
(010)
(070)
(070)

325
346
351
323
51r
390
323

t/n 3
t-llÍr 9

4

6
I
I
9

50
88
56
61
41
33
28

I5
10
20
68
19
03
10

: wta NouwaDhovèn - EsI. t' lO7 0l ?9L 24 74
, iàiE. vrerrrng - TeI.: (070) 391 37 49-

05 - 595 79 35s
kontahtp€Esoon

LIGGING VAN DE.TERREINEN i

van Tuyl sportPark
. scheglàan 11 - Rokkeveeil

Melió stokelaan Escamp Ir
Zoetermeer
Zoetermeer

teI. :
tel :

(079)
(0791

331
351

97
18

55
92

O G" G E T TI I G E N S C H R IJ V E N

EEN ZOI{DÀG rN líN)ESTErinr >>>>> op slimme wijze werd geprobeerd om algnog wedsErijden Ee

rege len voor LENS 1 en 2. GDS mochE immers niet, voetbal 1en op hun ve1d. Bij RKÀw

voetballen tegen GDS ging helaas niet door. zaEerdags nog waÈ geprobeercl en ja hoor
via, via succes bij cDA die nog tègens tanders zochten voor GDA 1 en GDÀ 2 op het
kunsEgrasveld in MadesÈeijn. Àltijd be ter dan lopen op het atrand dachÈen wi jende

a

,"u".'iiÍul"uï:E'il.i'Ï::::Ëf;i;." van de spelels'via de rblefoon. Een heer. kaÍwei'
*,ooraai 

-ieàÀieen bereikt. is' roch lukte hèE en alles stond op !ii9 op de:rails' ''-----ó" Àpàf"r" traOOen ei-gei"kÈig tin in en_LENS 2 beeg om 1O.OO uur de spigs af' MeÈ

soms ireàt iàut< woerbat, *."1-àr.r Íinks werd cDÀ werslagen. De eersEe -goa1 viel na een

IóiïirËéi""àà-"""iià ,"àn "àt 
prti"t. rto ElkEe de bal blnnen. De Eweede goal was -echE -

:ï-;;;;;Ï;"-ËiiiË ià" s""àna. zexe. her aloelpunr. wan de maand januarl . Even rare, had

;iï ï;-k;;;;ij[è pósitie weer moegen s;ifgen màar hetaas schoot hij t.egen de keeper oP'-[|í k;;-É^ó roi r - 2, -en-ieNè 
-Ài"te .,oq wat kansen . Toch echE een hele leuke parti j

. Daàrna LENS 1 : bij viagen zeer goed voeÈbaI en een gemoelveerd IJENS ; via Hans

ADOnÈOweil Op een 1 - O ioorslrong na óen goede aktie van Barry. In de tr,reede helfE
',iàIiiié"ieNs'í tài ["rrei qoed'af.-nersE tiÉte Hans verheij de 2 - 0 achter de GDA-

keeper en vervorgens ma.r.Ëé-Ëií-à"[-"éèr 
-ió.r de 3 - o na-een goede akEie van Brian

Brunings .
Éur ".ót verdiende overwinning. À1 het gebel en geregel e'as nieE voor nietss geweest' '

D É s bal IE sVo
r R A t N t N G' *il!'*',',I1,!#"/uÏ;',oriiíiï"'rn 3o uur

A FS CH RTJVEN : KtistetMuns tet- : loTo) 397 5459

"DE MODDERPOEL". TT>rr.de 1e tralnings-avond vond plaats op schitterend stukje
moerag en heË werd een gewoel in een modderpoel (of Ee wel. de qralningssErook) .---i D. IooDtrainins i;-hea zuiderpark kwair Èe vervallen en ook heE Erainingsplaatj e
aat L-óepiàià-Ë"à, ói"s echt.er dooi de slecht.e siEuatie van de Erainingsstrook nieÈ
àoor en-hèt. werd dus een beetje improvíseien meE deze grot'e groep'

1te LENSREVUE - 5'

PÀt L v. d. STEEN



.-.',,
veel dames wa

De meesÈe speelsEer
gezellige speÈEer-d
verErokken richten

rk zelf ben Eevreden over de opkomst en de getoonde inzet op deze t.rainings-
avond. Dames bedankE ! ! !

P.S. r : denken we nog even aan dubbele kledlng op de vrijdagavohd:?í li ' ""1

P.S. 2 : de kontribuEie voor., het seizo€n Lgg6/g7 is gesEeld oP Í 1?5.00.

ren, g'ézien hun kleding nieE eichE'op eeri veld-E-raining voorbereid.
s deden gemot.iveerd mee aan deze eersÈe Eraining en heE wexd een
e-spaEshów, waarbij de glijpart.ijen leuk waren om Èe zien. qe dames
douèhe aLs een groep rugby-spelers

tlt, . VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
HooÍdleider A/B/C Jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV'Don Haag, tel. 397.01 .

Hoofdleider E-jeugd: RuudVereecken

Hootdleider D-jeugd:
- telsfoon 391'04.89

HooÍdloider F-jeugd: Hany ter Linden
' ' telefoon 361..61 '43

Edwin Kuik
telefoon 367.73,00

AÍbellen voor de wedstriiden:

ae *àastrijo, russen 18,oo rn id.drri, uii de desuàt'rei-zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond voor
Íende hoofdleidar. ln uiterste nood nog op de dag van de wsdstrijd op LENS. tsleÍoon 356'13'14
(zaterdags vanaf 8.00 uuÍ en doordeweeks t 3O minuten, an niet esrdor, voor verzameltijdl

AÍbellen tÍoininoen: + 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366.13.í4
: bsl in s€rste instantie de hooÍdleidor opl

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D.E en:F JEUGD
',,..:,.

elftal datum vanti tàoenslander vEId/terÍeín .k LENS

A1 20 jan' 14.30 IIW À1

L2 .45 " I'y,Ía BL
L2.45 HBS 82

uiE
uit

Hoogenhoucklaan .-' 19.00 (auuo)

oeLrer...
DaaI en Bergselaan

uiL

B1
B2

20 jan
20 jan

11.15
11.30

11. 00
09.45
11.30
14.00

10.00
08.30
09.00
08.30
11.00
09.00
11.00
09.00
08 .15
12.30

(auuo)
( auÈo)

(auto)
(auto)

(auco)

(auto)

(auÈo)

(adEo)

(auto)

c1
c2
c3
c4
D1
D2
D3
D4
D,5

E1
E2
E3
E4
E5

F1
F2

F4
F5

20 Jan
20 jan
20 jan
20 jan

t2 -15
11.00
L2 .00
14.30

20 jan
20 Jan
20 jan
20 jafl
20 jan

09.30
12.00,
09 .45
09.00
r.3.00

09.00
09 .30
11 .15
11 .15
r.0.45

Quick CI
Toofan C1 .
I«D C2
Quick Steps

VCS DI
Lyra D1'
HBS D4
scheveningen
WP D2

FUlL Speed EL
RÀS E2
vcs E4-
Scheveningen E2
PEC Den Haag E2

HW Fl
HDV Fl
vredenburch.F3
Quick Steps F6
CromvlieE F2

Sav. Lohmanlaan
. ockenburgh

v3v3.
:', v I
. v1.
. v3..
HouErusEweg
. v2. -

v2 -.
AlbardasEraa!
DedemsvaarEweg

HouErusÈweg.
v2. .

Hoogenhoucklaan
v2,..
\I 2 ::.

.. v2

cz

thuis
uiL .
uiE
uiE'

thuis

uit.
thuis
t huis
thuis
uit

11 .00
09.30
09 .30
09.10
14.30

"20
'20
)n
'20

an
an
an
an
an

20 jan
20 jan
20 jan
20 jan
20 jan

j
j
j
j
j

D3
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i 08
09
10
10

. 09

. oo

.00
,45

À,q

.;.

uit
uit..

chuis
thuls
,thuis .
Ehuis ''.'
thuis
uiÈ .

. t,huis



B ilZONDERHEDEN,
- aanwezig van ale jeugdkommissie op zaEerdag 20 januari

0 E. Kutk, Í. Muns en aI. Íaal

- vragen ? Bel dan even naar de hoofdleider !

- opsEellingen als bekend meE uiLzondering van:

0
0
0
0
0
0
0
0

IJENS À1
Í,ENS C2
I,ENS C3
I,ENS C4
I,ENS E3
I,ENS E4
I,ENS F4
I,ENS F5

zonder
zonder
zonder
zonder
met
zonder
meE
met

. Duran en A. Sen

. Smees

. S i Liakus

. Gunay

. KorEboyer

. Terrones

. Àkbulut

.v.Osch en T. SEuivenberg

AFGEKEURD OF NIET ??

F
R
N
D
B
E*s
.,

Bij EwijfelachÈig weer mogen de sPelers-wan de teams die vooÍ 9'00 uur moeten
verzamelen vanaf 8.00 uur naax LENS bellen t.el: 366L314 ( en nergens anders heen )

oi het voetbatlen doorgààt ài niet. MoeE je vooÍ 8.oo uur verzamelen dan heeft.
É"fià" gÈà" zin omaat íe dan nog nieLs weEen. Kom dan maar naar IJENS Eoe.

Teams die na 9.oo uur moeEen ver4amel'en moet'en bii Èv'ijfelachtig weer de Tv
aanzeEEen en afstemmen "p-iUÈófffUiS. 

via Eetetekst pagiia 603 laEen ze daar vanaf
;;;;;a; e.as uur de afkèuringen zlen. Mogelljkheden zijn dan : '

1) KlIl/B afdelíng Den Haag afgekeurd'
Dit beEekenÈ À1 E/m F5 van IENS afgekeurd '

.í'
- 2) ProÍnoflekla8 en Overgang8klasse À-B-C èa D-leugd -afgekeurd'Dit bet.ekent À1,B1,Ct en D1 van LENS zijn afgekeuÍd'

' 3) ,reugdreeksèncc,ÍlPetltlo À-B-c en de aeleJea afgekeurd' -oit Ïerekeïc F,2,c2,c3;c4,D2,D3,D4 en D5 van LENS zijn afgekeurd'

4) D-E-f-hlaBse afgekeurd.
Dit beÈekenE D2 E/r1 F5 afgekeurd.

zijn er individuele afkeuringen dan wordt het 
- 
t.huisspelende- elfEal Sgr]o9md maar dit

g.iàr-àri;à" vàor r,Br,rS À1 E/; CÉ. Ín alit gevaL mogeí de 6pelers van D1 t/m F5 naar
írrs berten.

Er is nog een mogelijkheid om te infoÍmeren naar afkeuringen- en- dat' 
- 
is via.de

afkeurinlslijn vàn aé Haagse voeEbal Bond t..w' Èelefoon: 06-35015090

cebruik deze mogelijkheden en bel zo min mogeliik naar LENS.

SCHADIIWPROGRAMMA' f .

Bij.. inalividuele afkeuring gaan we in principe gewoon traiien op de verzameltijd van.heE
*"Ériiiiap.ogramma. EchgËr-bij alqeheie afkèuring ( zie punt 1 van bo_vensEaande koPÍ )

"à"-nài- 
ÈàÀpéE it ieprogramma "ér[Ei-re e-en arternàEief prógramma af ' we-_vererach-ten dan

àiï"--;;"ï;;; -à"-"à-u""iii: t ook de leiders op onderstaande Eijden op l.ENs met bij zichi
sportkleding, Erainingspak, woe Ebal - en sporEschoenen.

Er zijn veLe alternaEieven denkbaaÍ zoals voetballen in het ZuÍderpark, op heE SEÏand,
vèrtraià op Kwiek sport, in de zaal (arteen voor E- en F) of Eoch ergens een v'edst'rijd
spefen op een goed veld of op heE kunatgras.

Gewoon overal rekening mee houden en komen hoor.

'de LENSREVUE' 7



14.3
11.1
14.3
11.0
09.4
13.1
14.0
08 .4
13.1
09.0

0 uur
5 uur
0 uur
0 uur
5 uur
5 uur
0 uur
5 uur
5 uur
0 uur
0 uur
0 uur
5 uur
0 uur
5 uur
0 uuÍ
5 uur
0 uur
0 uur
5 uur
5 uur

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

(auEo)

(auEo)

(auEo)
(auEo)

RKÀW À1
I,ENS 81
SparEaan'20
ÍJENS C1
I,ENS C2
RKÀW C3
IJBNS C4
SparEaan'20
RKAVV D2
LENS D3 en D4 -
IENS D5
RKÀW El
RI(ÀW E2
RKÀW E3
RKÀW E4
RKAW E5
RKÀW F].
RKAvv F2
RKÀW F3
RKÀvv F4
RKÀvv F5

. LENS À1 Kastelenring .

. Erainen

. LENS 82 Kunstgras,/R' dam

:::::.:::
i<astelenrin§

KunsÈgraB/R'dam'
Kastelenring.

::1.:::::
(zaalvoeEbal) .
(zaalvoetbal )
(zaalvoetbal)
(zaa1voeEbal)..
(zaalvoeEbal).
(zaalvoeEbaI).'
( zaalvoeEbal )
(zaalvoetbal)
(zaalvoetbal) .
( zaalvoetbal )

13.00 uur
11 . 15 '.

(auto)

13.00
11.00
09 .45
11 .45
14 .00
07.30
11 .45
09. 00
14 .00
15.30
L4 .45
14 .00
13.15
12.30
10.15
09.30
09.30
08.45
08 .45

14.0
r,5 .3
15 .4
15.0
14.1
13 .3
11 .L
10 .3
10 .3
09 .4
09 .4

trainen
trainen
IJENS C3
Erainen
I,ENS D1
I.ENS D2
Erainen
Erainen
I,ENS E1
Í,ENS - E2
IJENS E4
LENS E3
I,ENS E5
I,ENS F1
I,ENS F2
I,ENS F3
I,ENS F4
I,ENS F5

(auEo)
(auEo)
(auEo)
(auÈo)
(auto)
(auEo)
( auEo)
(auEo)
(auto)
(auEo)

ll uDERS/SPELERS LENS El TlM F5.
Ll OpOercT ! ,>>>, zoals jutlie kunnen

- 

zien voeLbal.Len jullie a.s. zaterdag
altijd. rs heE kompleEe kompeEitievoeEbal
afgekeurd dan spelen.ju1lie bij RKAW in
hun sporEha}. Deze ligt op hun komplex aan
de KasEelenring in r,eidschendam. vervoer
is dus noodzakelijk. Àangezien de zaal-
rijden vaak niet overeenlomen met de Eij-
den van de normaLe kompet.itieweds Erijden
vragen wij de ouders om góed op Ee leEten.

Is heÈ Eotale voeEbatprogramma bP
vrijdagavond a] afgekeurd dan sÈaaÈ het
anEwoordapparaat op LENS. vanaf 20.00 uur
aI aan. BeI dan gerust even 356 13 L4.'
DiÈ laaEsEe geIdt. ook voor LENS D1.

Xf ErsJEs EINDE sErzoEN >>>>> een aan-
R tai leiders is aI bezig met de voor-
l\ bereidingen voor een réisie aan het
eind van dit seizoen.

!,ENS 81 haatE aI geld oP en zal bin-
nenkort gaan beslissen wat ze gaan doen..

- Í.ENS c1 gaat van 16 L/n 19 mei naar
voeren in Belgie. Naagt heE voetballen is
er ook voldoende tijd voor ontspanning en
naEuurlijk wordt er ook weer in de kano
gestapt. Àanmelden kan door Fl. 40,- te
betalen bij Fred Grens of door F1 . 40,-
over te maken op gíÍo 207392 E.n.v.
P. v.d. steen, -réísjes voeEba1 Èe ' '
Den Haag. Doe diE wel voor 1 februari wanE
dan wet.en wlj wat we precles moeEen Íeser-
veren.

LENS DI gaat van 5 E/m I april naar
een Íeel heel eig sterk bezèt Eoernooi'van
Bergfried Leverkusen in DuiEsland,

. r,ENs D2 zoekt het verder van huis en
gaaE van 16 t,/m L9 mei via EurosporEriíg
naar silkeborg in Denemarken.

De teider van lENg D4 heeft nat.uur-
Iijk ook weer groot.se plannen die hij bin-
nenkorE zelf zal verLellen.

Ook I.ENS El eB E2 t i1Ien weer oP
sEap.

Meer nieuws horen jullie snel via Theo.
zijn er nog meer leiders die meE hun hel'e
teàm op sEap willen dan kunnen zíj zicl]
melden bij Paul v.d. SEeen.

OENSDAGMIDDAGKLUB >>>>> de
taaEste weken valt heE op dat er van
sommige Eeams we1 heel erg Í'reinig
s op de rraining zijn. vooral F1 en'
en het afwet.en., spelers en ouders
eÈ beEer kunnen.

ut
speler
F2 LA|..
dit. mo

Trainen hooïE bij heE voeEballen en dit
doen we bij LENS op de woensdagmiddag:

- van 13.30
- van 14,30
- van 16.45

È/m
t/n
E /Ííl

14 .30 uur
15.30 uur
18.00 uur

ook de trainers zijn er iedere week.-DiE
verwacht.en vrij ook-van de spelers' DbEN!l

F1
E1
D3

t/m Fs
E/m E5
t/m D5

,} WEEDE AFKEURING >>>>> AfgEiOPEN
I zaEerdas weer een totale afkàuïing.

--!- HeÈ was Èoch zo'n mooi weer. Helaas
was heE rrrijdags nog niet Ínogelijk voor de
gemeente om de velden te rollen omdaE er
nog Ee veel $rater op de velden Iag. HeE
roÍIen van de velden Is echt eerst nodig
na een voratPeriode voordat er gevoeEbald
mag worden.

In heel Den Haag was er daardoor een
speelverbod. Gelukkig hadden wij een vol
sèhaduwprogramma bij RKÀw sEaan. Àange-
zien hun vèlden weI gerold waren mochÈ er
bij hun wel gevoetbald worden. Helaas
goóide de gemeenEe om 10.30 uur roeE in
Éet eEen dóor alsnog slechts een beperkE
programma toe te sEaan.

LENS Dl ging naar Feijenoord en ver-
loor op heE. kunstgrasveld kansloos meE

5-0. Làng nieE iedereen was bij de les ???
Voór D2, 82 en À1 betekende dit dat

hun wedsErijd toch niet doorging. À1 en 82
- gii.rgen Erainen en de 1eíder8 van D2 be-

àachcen zich geen momenE en gingen zwerÍnnen

in Tropicana. Een perfekE alternatief.
. tENS c3 en C4 die aI naar RKÀw on-

derweg waren hadden geluk. zij speelden op
een tiainingsveld alsnog een wedstrijd
tegen RKÀW. Het werd tvre-e keer een wj'nst-
parEij voor LENS.- - 

IJENS D4 en D3 verloren maar speelden
een teuke wedstrijd' .Tammer was heE dat
maar liefsE vier spelers van D3 zo maar
wegbleven.

-I- ae rcttsntue'



LENS C2 speelde een slappe poE en verloor daardoor ook kansloos. LENS C1 deed heE
veel beter en verpletterde RKÀw met. maar liefst 11-1.

Ook B1 speeide bij vlagen heel leuk en wisÈ met. 3-1. te winnen. LENS D5 en E1 t/m
F5 Èrainden. waE. opviel was
de slechEe opkomsE van de spelers van D5,83,85,F1 en F2. DiE kan echE nieE hoor.
De ult.slagen op een rij:

u en uerslagen
:
:

t

RKÀW À1
RKÀW 81
Feyenoord D1
RKAW C1
RI(Àvv C2
RKAW C3
RrÀw c4
RI(ÀW D3
RKÀW D4

A1
B1
D1
c1

c4
D3
D4

I,ENS
I,ENS
],ENS
I,ENS

UITSLAGEN
13 Januari

LENS C2
I,ENS C3
I,ENS
Í,ENS
ÍJENS

lukE e,el weer.

RgB VERGEER

RKÀvv D3 - I,ENS D3 (4-1)

Eindelijk, 13 januari, weer eens voetbal-
Ien. wedsErijd verloren, maar ons Eeam r,raa

dan ook meE slecht.s 8 man present (!),
evenvJel, dankziJ Samir, een E-Eje, maar
we1 meedoen, dapper hoor, Michael (D-4) en
Àchmed (D-5) konden we toch meE 11 man aan
de slag. vooral genoemde 3 jongens wil ik
graag bedanken voor hun spontane hulp en
de vader van Samir voor het vervoer.

,rongens, let. in geval van afgelasEing op
het schaduwprogramma en, ouders, ook dan
heb ik uw hulp nodig bij het VERVOER.

DoelpunÈenmaker aan onze kant was Orhan en
Guusje was aanvoerder.

afgelasE
3
0
2
I
5
4
1
1

1

1
5
1
6
3
0
3
4

VERSLAGEN

FEYENOORD Dl - I.ENS D1 (5-O)

Dat valt niet mee, op een winEerzaEerdag
vqrzamelen om hatf negen. De dag Iijkt. neE
aàngebroken, maar nog in het. donker zoekE
eenieder zich een weg naar de medespelers
of naar de koffie.
K1aÉse, a6daw6Íkér6 van de bar I Mldden dn
de EachÈ qpEtaan oE laar dle vriendeluke
ochLenda8oelen van de r,ENS-6erE te kljken.

Wè " houdan v vaÍr Juu.le ! l

Maar ja, de zonen zijn jong en ze
willen wel waÈ, voeEballen is er in Den
Haag niet bij en na vier vJeken niet in de
vrei beginÈ het aardig Ee kriebelen. Àfrei-
zen naar het mooie complex van Feyenoord
dus. werd het in de eerste helfE van het
seizoen nog een dunne owerwinning voor de
RotterdammeÍs meL 2-1. Nu werd aI1es uit
de kast geÈrokken om IJBNS eens even een
lesje Ee leren.

NaasÈ goed voeEbal waren daar helaas
ook een aant.al forse overtredingen voor
nodig. De D1 draaide nog niet op volle
Eoeren. ÀLles leek een beeEje stram en
moet nog goed op stoom komen.

Keeper àPaErÍckà verichEte echter
een aantal specEaculair mooie reddingen en
oogsce alom bewondering. 5-0 op het snelle
kunsE.gras ls Eoch wel een pak op je donder
krij gen.

- Er zal hard gevJerkt moeEen worden om
heÈ Eeam weer in Eopvorm t.e krijgen. Maar,
lieve lezers, vreest níeE wanE ook dat

'da LENSREVILË -9'
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WEER VOETBALLEN. 
"r (niet voor éé! gat.te vangea) ." . 

, . ,

\ .t
IiEI WERD DIIS VOEIBÀII.EN ltl .,..en was het voorbij meL de rust en gelukkig maar, "war)tnet. ioafs veel mènsen/speler§ liepen we ons echÈ behoorlijk te vervelen. we1 moestenwij alle zeilen bijzet.ten en dat was even wennen, want er moesEen nu ook nog even snelposters, eedstrij dschema' s en de llchtkranE. snel in e1kaAr geknutseld worden. .:, Ook vooï andere vrijwilligers was heE een omschakeling. k,ant. zij hadden al1erleiklusjes. gepland (was er wel een tekening gemaakE ?) oÍi deze-Cen uitvoór Èe brengen inhet weekend. Nu was heE mee meE zoonlief en weer lekker (koud hè l) langs de 1ijn:
genieEen vqn het voetbal .

Maar de vrijwilligers Van LENS zijn ÍIieE voor één gat te vangen. NaasE alle leialers/ou-
ders die weer íouderweEs' in.de weer $raren om aIleè in goede banen te leiden een korte

impressie van enkele in het oog sprin-
gendp zaken :

Daàr waren de mensen die zich
Een doel gesteld hadden om het score-
bord daar t.e krijgen waar heE hoort,
n.1. op ons hoofdveLd. Hoe zult u zich
afvragen, nu doodeenvoudig I zaEerdag
meE de kids mee,,eí voeEbal kijken -
op zondag gewoón even eèn takelEje
regelen en na de laat.ste h,edstrijd heE
bord plaaEsen. ,

HeE werd een koude "heII of ajobn, maar nu sÈaaÈ het scorebord er
en we nemen aan dat bij de eersEe
thuiswedst.rijd van ons v.laggenschip
heE meÈ een feesEelijk È.int.je in ge-
bruik wordt genomen. (voor éen spécia-
1e reportage verwijzen wij naar b1z 4
van deze revue) .

;
I

, VANDEREDANTIE
Lever uw kop{ vóór nraan,leg in :

' - Redaktiebrievmbus, klubgebouw
-.Ilengelolaan 981,254É. GG Derr Haag

wijzigtngen tot Ínaandagavond mogeliik !

IJITERSTE INíEVERTERIIÍIJN KOPU :

maandag 20.00 uur in het klubgebouw. 
wedíriidverslagen I mndag 16.fi) uur

FAX : (o7o) 32132 ss
(zater-, zon- en maandag *)

* op maandag uitediik tot 18.30 uur per fax te bereiken

I

B. v.d. Hook, Tel,: (01 82) 52 13 53

ÍERREIN en KLUBGEEOUW KONTRIBUÍIE BETALING

REDAKTIE: í
Iffiiit"nuris, tol.; toTo) 321 32 85
C.J. Alting, Íol.: (O7Ol 389 98 75

I

SEKRETARIAAT TOTOi LOTTO
G. Kemp6rman, Tal.. lO174l 2126O2

P. Bos, Tol.: (O7O) 368 03 62
E.V. Gans, Tel.;1070) 397 55 59

Sportoomplox "Escamp l"
Hongolol€an 60O
Tol.r (O7O) 366 I 3 l4

ALGEMEEN SE(RETARIAAT

IlP.F. Grons
Regàntossolaon 49
2562 CN Don Haag

Tol.: (O7O) 363 54 '18

SEKO.i s6niorsnafdolino
56nioron zondag / zaal
W. Kouwonhovon, T€1,: (070) 391 24 74

S€nioren Zatoídag
J.C. Ham, Tel.: (O7O) 367 96 87

DAKO : damesaldelind
in oÍirichUng

AKKO : Akkommodotiokommissig
W..l.M, Hoijn6n, Tol.: (07O) 346 1O 88

'.'!' . .r.
. JUBILEUMKoMMISSIESPONSORZAKEN:

G.J. v.d. Kleii, Tel.: l0174t 418149

EKO : ovongmenton kommissie
mw D. van Stíon

POST-bank
RABO-bank

336711
129924229

BARKO : Barkommissio
mv/ l. v.d. Borg, T6l.: (070) 325 99 74
mw R. BruiFtons, T6l.: (070) 397 97 22

JUKO : ieuodaÍdolinq
P.J.M. v.d. Steen, Tol.: (O7O) 397.'01..54

Ae LENSREVUE,



>>>>>>.Voor heÈzelfde gat waren ook de barmedewerkerg nieE t.e vangen en na vreken van
rusÈ lleEen zij aan de vele bezoekers van ons sport.complex zien dàt zij op elke '
situaEie kunÍren inspelen en wats de bekende LENS - service' inhoudt . Snel, rrriendelijk werd
iedereen van het. gévraagde natje en droogj e voorzien. 1.

LasE buE noE leasE geldÈ heE ook voor onze JUKO-mènsen die op vo11e
toeren draaiden en aLles op hun zo El4)erende, perfekLe wijze afgelopen
zaterdag op- rolletjes deden verlopen.

Om echter nu ue, enthousiasme om Ee kunnen/Í{i}1en voetbatlen ieÈs
in te danunen EoE slot nog even diE : meestal wordt een elfgEedentochE
pas in februari verreden. Dus eventueLe toekomsEige afkeuringen en heÈ
schaduvrprogramma goed in de gaEen bliJven houden en handschoenen,
ijspèt. en schaaEsen nog even niet. opbergen. Je weet. heÈ maar nooiE !!

^E

'samenstelling 
Bestuur

ulr redahtLe

.L

tr

-IePENNINGMEESTER: 20PENNINGMEESTER:
6.J, van der Kl6ii F, V€oron . '
Tel.: (0174) 41 81 49 Tel. : {o7o) 367 96 30

soms niet aI te aardig over elkaar ge-
sproken Lerrr,ijl alIe kaderleden Eoch
voor heÈzelfde kluppie bezig zijn. Dlt
is heel j amrner en vaak ook sEorend.

op 5 februari hebben wij een bij-
eenkomst meE iemand van de sportr_aad die
gespeciàliseerd is op heE geÉÍed van de
kommunikaEie binnen de sportvereniging.
Met. hem gaan we de eerste aanzeE ge+en
Eot de kaderavond die in Leder geval
moeE gaan leiden tot meer begrip voor
elkaars suandpunÈen binnen Í,ENS.

Meer nieuws en de datum aroot d"ru'eea"t"
kaderavond volgt z. s.m,

ONTRIBUTIES >>>>> in ons perio-
dieke overleg met Mart,in Reuver.
onze Leden- en konEribuEieadmini -
strateur, hebben wlj een aanEal

besluit.en genonen die wij u niet. kitlen
onEhouden : ,

1) Nleuwe leden moeÈen bij aanmelding
direkE Fl. 25,- beÈaIen.

Dit ls de konÈribuEie die wij kwijr ,

zijn aan de KNVB al.s we iemand aanmelden
als lid. Nu komE heÈ regelmatig voor daE
Leden zich aanmelden; een paar keer ko-
men en vervolgens vreg blijven. Geld in-
nen wordE dan een moeilijke zaak.

2) Personen met een kontribuÈ ie - achÈer-
sland die afgevoerd zijn als lid worden
eersE drie keer via MarEin benaderd a]-
vorens we de zaak;doorspelen aan het
incassoburo.

3) Leden/donaEeurs die nu nog een ach-
Èerst.and hebben over het seizoen 7994/95
worden nu afgevoerd als lid/donateur. De
achterstiind zal via het incassoburo als-
nog worden gelnd.

4) reden/donaEeurs die over diE aeizoen
nog nleEs betaald hebben worden nogmaals

.,1

I

VOORZITTER :
J.G. Colpa ,-

Tè1. : (O7O, 394 l9 74

SEKRETABIS:
P.F. Grons ' -

Tel. : (O7O) 363 54 18

UD IVtCE-VOOBZ|TTEBI
w.J.M. Hoiinon
Tel. : (O7O) 346 l0 88

LID:
P.J.M. vaó don Sto6n
Tol. : l07O) 397 Ol 54

I
----J

F DWN CORET VERLAAT LENS 
,

L >>>>> helaas lieE Eatwin coret ons

- vorrge week oeranr-Elef weEen daE
hij ons aan heE eind van diE sel-

zoen gaaE verlaten als verzorger. HiJ
heefÈ een aanbleding geaccepteerd van
Wilhe1mus waar hij meer kans ziet om

, door te sEoten naar de hogere reglonen
van heE amaEeurvoetbal dan bij i,ENS. DíE.
wil hij Eoch nog weL ebn keer van dicht-
bij mee maken.

IJENS zal echEer altijd zijn klup-
. pie blijven, wij beEreuren zijn beslulÈ
omdat wij zijn werkzaamheden rondom de
selekEie maar ook woor de Jeugd heel erg
waarderen.

HeE za1 moeilijk woxden om een
gelijkwaardige vervanger Ee vinden. wij
gaan daar echEer we1 ons besL voor doen.
Meer nieuws volgE z. s .m.

ADERAVOND >>>>> rijdens de
laat.ste algeméne vergadering heb-
ben wij a1 aangekondigd dat wij
de konEakten tussen de kaderleden

wil1en versEevigen.
In de koÍnmunikaEie gaaE 20 nu en

dan best nog wel wat.mis en ook wordt er

-2- ae rcwsaews



verzochÈomnudirekÉhetvolledigebedrago.verEemakenopgiro336Tllt.n.v.
DenninqmeesEer rENs re elirèi - li-Róàenrij sl voorxóm aàe *tj'oór u af moeten voeren ars

ï;à";;-à;;-Ëeiè., =p"t.t' aan het incassoburo '
: echt het is de enige manier om nieE

HeL komE misschien bedreigend over allemaal .maar
mer een gro.e konrribue iËËIïËp-iË- »IlJ"ó"-, it.te". -víà tec incassobuio .r'rorden duizenden

gurdens kontribuEie u:-""Ii-gËítàia "uàt-*" anders naar hadden kunnen fluiten'

HET BESTWR

advertenlie BAR NIEUWS

BARROOSTER
zaÈerdag 27 j anuari

openen
's-ochEends

11.00 uur
13.00 uur

JooP de Roode
Angeligue Groos

Àngela Heidel
Marian HouEman
Inge v.d. Berg

Jacky en Jeroen
. Henk en Jan
. Inge en RÍna

Jan

,foop en Tinus
Erik en Henk
Inge en Rina
Mar'cel Keug

JI

sluiten

openen
11,.00 uur
13 .00 uur
sLuiÈen

BARROOSTER
zondag 2g j anuarl

É uenementen Kommisiie

PLAY-BACK SHOW >>>>> oP zaLerdag 9

maarE organiseert de BKO weer een p1all-
back shoí. wilt U/juLlie hieraan meedoen
dan opgeven bij Diana van strien (iedere
íóii"=ààsr idaàg op LENs van 14.00 uur t,/m
ió.0ó "it. De- Ieèft ij dgrens is van 6 E/m
???? Jaar. MeeÍ nieur'rs volgt en de
sluitingsdatum is 24 februari a.s.

KLAVERJAS- & JOKERAVONDEN ,rr'r, BesÈe kaarEvrienden, voor Pasen hebben we de

volgende vrijdagavonden gereserveerd om-t e -klaverj assen,en Ee.jokeren en wel op :
-15 februarL, 01, 15 Eaart en 29 Eaart

op de eersre .rona Àir"íré, ài" p.tef- nieE speten met een vasEe par.Ener. Bij
inschrijven Erekt men 

""r, 
-t-rt.t en aaar'btijf je de _§eheIe avond aan zittsen'- À1leen

verander je Eelkens ru" fuit"éi àan aie tafél.-_A1s déze proef naaÍ. t.evredenheid van de

*àEiàérÀ"ía siaagt. zul-re'; we dag voort.zeELen. u wordt daàrover in j.eder geval geinfor-
Éàór^"'"".' ïerde. zullen we ook weer gaan werken meE de zg graEis- Ioten. DaE.beLekenE voor
iret j oi-eien A-at ae avonari;.; ï 1àten trijgu, ae c-wàe-de plaaLs wordt beloond meÈ 2

ï;;";-;;-G póàaerprijs krijsc er altijd nos 1'----'-vËàiÍii r.r"rir jïs""ïLÉi"r.è"r dai. Ee; '!pit" g_eefE recht o^F 'L .IoE., een gewonnen

spe1leEje van 16x g"r". o;k 
-i iot. nu avondprijs geeft. recht oP 3 loten' de t'weede

iiiji-ii:.:gI ei-2.-pe a"iàË prijÀ.n aè poeàerËriis hebben iedèr.rechÈ op,l sratis 1oE.

Ëó"énaie"-óefdt nog dag ià*r'"a ói" alle iier dè avonden geweest is 3 gratis loEen
r.iiisi.
ijit'íii"" staat naEuurlijk 1os van de avondprijzen en de loterij
tlóieer oere gezellige avónden alvast. in uw agenda's' 

,ran Ham en,Jos wi.ting

ae LENSREVUE' - 3 -

i

adrepak

FohkopíeseÍttíce

" formoot A5 tot A2
snelle u erw erkín4stij d

u ersaren' 
" 
o* 

""' Iliï ni 
"rn,

Kerketuinenweg 6
Tel. (O70I35907l6

2544 CW Den Haag
Fax (o7013295t 68

voor kopiegemak

w cbt ée* /
a
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S(Blí@ Voor telefoonnummers: de colofon oD oao. 1

k
,Ëb*

a

LEN
],EN
],EN

s1
s2
s1

attTsLAG(EN)
- 
, TE I.IERVE ], , '.

- westlandia 6
: TE WERVE 1

', niet bekend
. niet bekend
. nieE bekend

WEDSTRIJDPROGRAMMA

woen. 31.01

woen.07.02 1.30 T,EN

HPSV
HPSV

45
00
45

19
19
L9

2

lIMSH

1

3
1
s

LENS 2
LENS 3
LENS 1 i
GARRUND 1'
BOT,IBERS 3

9s1lR1A
97 r/R3A
932/38
932 / 3B
9s1lR1À

zuidhaghe
Oranj eplein
OÍanj eplein
Houtrust
HoutrusE

M. Storm
B- scheids
À. vísser
R. Obdam
F. Otterspoora,

o
15 LENS 2 -
PSTELLINGEN en LIG GING van de SPORTHALLEN ziin BEKEND

a

UITSLAG : LENS 1 JÀI HÀNUMÀN 1 afgelast

'; WEDSTRIJDPROGRAMMA

)

zat. 27 .0L
2at.03.02

14 .30 I;ENS
14.30 MVo ',

1 - WIK 1
- LENS 11

1028 /006
702!/o06

w. de Gool
E. Roeten

Blj afkeuriug 3, trainen on 12.OO uur / verPlicht afbellen btl ntet k@sn traLnen 1I

.AFSCHRIJVEN Fred Lancel
cerard sinke

EeI.
EeL.

(010)
(o79]-

52\ 39 80
362 85 59 :*

s6
s7
s8
s9

oa
I

UITSLAGEN
GDS 1
GDS 2
I,ENS 3
DSO I
ZOETERM. 3

LENS 1
LENS 2
WIPPO],DER 2
I,ENS 4
],ENS 5
ZOETERM. 4
ZOETERM. 8
REMO 6
CROMYI,IET 6

advertenlis

,do LENSREVIJE, .5-
ti

LEN
I,EN
],EN
I.EN

3
2
1
4
5

1
9

4
4

1
3
0
5
1

)

YonderYelde
'tVeentje ffiffiffEw

Zinkwerf 27
2544 EC Den Haog
Tel.:07G3663134
Fax:070'i675393

Zoelemeet
Tel.:079'6102i3* Cromvl iet onvoldoende sPelers

I



WEDSTRIJDPROGRAMMA
5

scheldrechtet velddstum thuis -" uit

2ond.28.01

zond. 04.02

LIGGING
LUGDUNUM
DIIÍ,
NÀÀ],DWIiIK
RKDEO

I,UGDUNT'M 1
DHL 2
I,ENS 3
NAAIDWI\IK 4 r
RKDEO 4 .

7OO7 /s2L
LL07/62r
3os8/s43
3]-02 /562
3O97 /s6r
3138/569
4443 / 627
442O/622
vr . sch.
70LO /s2!
r7o2 /62L
30s8/s43
3LOz /s62
3097 /561
3136 /s69
4440/ 627
44L5/ 622
4487 /648

14.00
10.00
1L.00
11.00
10.00
13.00
11.00
13.00
r.1.00
14.00
10.30
11.00
1L.00
11.00
11.00
11.00
10.00
12.00

- Í,ENS 1
- ].ENS 2
.- - RKDEO 3
. LENS 4
- IENS 5
- POSTÀ],IÀ 2
- SCHEVENINGEN 6
- JWENTÀS 4
- VERBURCH 7
- FOREHOLTE 1
- HMSH 2
- IENS 3,
- HBS 5
- DSO9-
- LENS 6
- LENS 7
- I,ENS 8
- I,ENS 9

À. Houcman
Àssenberg-van Eij s

. Kapt.eÍn

. van Lis

ZweL
te Pas
cuerreiro

Ekelenburg

,l
H
N
N
N
N
N
A
,Í
.,
N
M
N
N
N
N

I

N.

N.
N.
N.
N.

50
88
56
43
33

15
10
20
79
03
10

325
346
35r
511
3 9.0
323

À
tll

P

N
N
N
N
N

LENS 5
IJENS 7
I,ENS 8
LENS 9
J,ENS 1
I,ENS 2
VEI,O 5
I,ENS 4
I,ENS 5

3
3

2
1
1

3
2

OPSTELLINGEN
AFSCHRIJVEN

kontaktperEoon

BIÀUW ZWÀRT 6
BI,ÀUW ZWÀRT 7
DUIIiIDORP sv 5
GDÀ 9

I,ENS
IJENS
iENs
IJENS
],ENS
LENS

(070)
(070)
(07e)
(010)
(070)
(070)

( 071)
(01s)
(0r7 4l
(o1s)

5L5 47 26
2L3 L5 '.12

621 236
3r0 95 77

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 20.45 uur

als bekend

VAN

EEI
rel
Ee1
Eel
EeI
Eel

tel.
ÈeI.
Ee1.
EeI.

4

5
6
7
I
9

de GrooL
Heij nen
Wasserman
DuivesEeyn
cungör
Lenslnk

Sealorètr zdndag- : Wln'Korirvenhovèn - Íe1. z lO70l 397. 24 74
nedstrtjddag : BerÈ vièEllDg - ?e1.: (070) 391 37 49

DE TERR.EINEN
Oegst.geest erweg
Brasserskade
Hoge Bomen
Sportparkweg,

Leiden
DelfÈ
Naaldvrijk.
Nootdorp

ES Vo tbal Ni rrws

T R A t N I N G : vríidagavond van 18.3O uur tot 19.3O uur
' lverzamaltíid : 18.15 uur)

AFSCHRIJ VEN : KÍistelMuns tel. : (O7U 397 5459

Hier is heE 2e werslag van de Èraining door twee meiden uiE het damegEeam. De opkomsE
was weer erg grooÈ r er *ài.., maar liefsE 17 meiden : Kristel, Angelique, Ànàe1a, Paola,
Nancy, PricíI1a, rinda, ilacky, rlsé, Lois, Tamara, Debrila, DenoEra, Petra, rnge
r,,Ià""Ëiu en Sevim. (Sorry vooi aI die namen, maar daL vinden we leuk om te schrijven).

Í,ranE de dames be§onnen zelf aan de warming-up ! ! Hierna gingen we de bal overschiet.en

"., À"r, puar andeie oefeningen zoals r afwàrkèn op de goal en 9e ba1 afpakken. TensloEte
speelde-n we nog een onderlÍng parEijtje, waarbij Linda (onze keepster) ook nog wat te
alàen kreeg in ËeU doel. Oe pàrÉij eindigde.in een 1-1 stand (score : Tamara 0-1 en
N;;;y'i_ii.-íoióè"" sa*i"-gï"à-Èér pàiiÍiijè niet aI Ee besr. $,anr. we hielden onze
piàà'tËè" nieg (Ëaar dat moéuei we nög reien Edwin). HeE was toch een gezellige en. leuke
;;àr;i;g. wij geven de pen* door aa,n KRrsrEL MtNs, wanE zij schrijfr. volgende week een

srukj e .

qroàEies VAN ÀNGEÍ,IOUE EN ANGEIÀ
r noot redaktie : de doorgeef-Pen.

-6- ue LENSREvUE'

Een prima j.niEiatief meiden ! I volhouden zo.

I



JrrlÍ@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
HooÍdleider A/B/C jeugd: Paul van den Steen, Chopinstía

HooÍdleidèÍ D-jsugd: Edwin Kuik
t6lefoon 367.73.00

at 103, 2551 SV Don Haag, Ísl. 397.01 .5

Hoofdlalder

HooÍdleider
telefoon 391 .04.89
HarÍy ter Linden
telefoon 361 .61 .43

E-jeugd: Ruud Vereecksn

F-jeugd:

I

Aíbellen voor ds wedstíiidon:

zo snel mogelijk, doch uiterlÍk de avond voor de wedstriid, tussen 18.00 en 19.0o uur, bii de desbetref-

fende hoofdleider. ln uitorste nood nog op de dag van de wodstrijd op LENS, teleÍoon 366.1 3. 1 4
(zateÍdags vanaf 8.oo uur en doordaweeks + 30 minuten, €n niet eaÍder, voor verzameltiid)

+ 46 minuten voor aanvang van dd training, allean op LENS, tolsfoon 366'13'14

bel in eerste instantie do hoofdleideÍ opl

WEDSTRIJDPROGRAMMA A.B.C.D-E EN F JEUGD

uit/thuis sam-k LENSelítal datum aanvand teqcns

À 1 27 )an 14.30 WC À1 Ehuis

HBS E}1

Duindorp sv 81
r,huis
Lhuis

viEesse Delft C1
Scheveningen C2
GONA C1
Cromvliet C3

v1 13.30

an
an
an

j
j
j
j
Jj

an
an

an

B1
B2

an
an
an
an
an

27
27

a1

27
27

')',
27
27
27
21

27
27
27

c1
c2
c3

D1
D2
D3
D4
D5

E1
E2
E3
E4
E5

F1
F2

F5

27 jan
27 ian
27 )aÍr
27 )ao
27 ian

lan
11
27

L2 .45
r2 .30
10 .45
12.00
10.00

an
an
an
an

10.00
09.00
09.30
10.00
09.00

1,2.30
14.30

10.00
09.30
11 .15
11 .15
10.00

uit'
uit.
uic

Lhuis
uiE

(auto)
I

(auto)
(auto)
(auÈo)

(auuo)

(auEo)
(auto)

(autso)
(auto)

(auto)

(auLo)

11.00
09.30
r.2.00
14 .30

Ehuis
thuis
uit
uiE

v1
v3

BeresEeinlaan
Rederij kersEraat

,f. v. BeerssÈraaE
Pijnacker

. ÀlbardasEraaE
V3

. Nijketklaan

sp.park Pr. Írene
. vredenburchlveg

v2 .
Daal en Bergselaan
Mozart.laan,/De1fE

Pij nacker

v
.I. v. BeersstraaE

V1
v3

L1 .30
13 .45

10.00
08 .45
11 .00
13 .30

11.30
11 .00
09 .45
11.30
09.00

LaakkwarEier D1
Oliveo D1 .
RÀS D2
PEC Den Haag D1
Quick Steps D4

RVC E].
vrederÈurch
HW E3 .
HBS E2
Delfia E5 .

E3
j
j
j
)

j
j
j
j
J

oliweo Fl .
ouick F4
HMSH Fl
WP F1
LaakkwarEier F5

uiE
uit

thuis
uit
uit
uit

Ehtis
thuis
thuis
uit

09.00
08.00
09.00
09.00
08.00

08 .45
09.00
10.45
10.45
09.00

2
1

2
v

IJZONDERHEDEN,B - aanwezig van de jeugdkommissie op zaterdag 27 januari !

' B. ter Ll'nden, P. w.d. Ste€Ír en R' Vereeck€n

- vragen ? BeI dan even naar de hoofdleider !

- opstellingen a1s bekend met uitzondering van :

,J . Pronk
s.Ghaemmaghami (geschorst
K. Bouali

zie kopy)O LENS B1
O LENS B2

zonder
zonder
met

'de IENSREWE'. - 7r-



0
,0

0
0

I,ENS C2
I,ENS C3,

L'ENS D2
],ENS D3

zonder
zonder -

zonder
zonder

R. Smeesii.éïiiàm= -11 ' :

J.veldema (geschorsE. :..àie kopy)
S.v.d.Kruk en B. Lamers -
O.Duman, T. Kamouni,U. Kilic en D.Unnu
(a1len geschorst. : zie kopy)
.da costa (geschoxst : zie kopy)
. Kortboyei
.Terrones
.Àborgi en o.Ura1 (geschoxst
.Deane,À.oufrighe en D. wiLle

zie kopy)

(alIen geschorst. .: zie kopy).
R , Rasta
S . v. d. Kruk, ; ' '

C. T,ira v. RamauÈar (geschorsc
S.AkbuLut en R. de Munnik
(geschorst. : zie kopy) .'.'.i'. ':'.

-, -r J.v.Osch en T. Stuivenberg . ,,.
i.;.' ' I llers kwamen afgelopen zaEerdag niet op..De.redenen

O LENS D4
O ],ENS E3
O ]JENS E4
O LENS E5
O.LENS F1

zonder
meE
zonder
zonder
zonder

zonder
zonder

zonder

.,
B

M
E

ESCHORST

0: LENS F2
O LENS F3

O LENS F4

0 LENS F5 Ínet
. .l : :,

>>>>> bijna 20 spe

zie kopy)

''i{ } -

G Iaten zich raden: te koud, te vroeg, vergeten af Èe beIIen, ik dacht. dat heE
af§ekeurd was of welke smoes dan ook.' FeiE blijfÈ daÈ dit'zeer onsÉoiEief is

tegenover je ploeggenoten en leider. .'..':; : , r-t'.
wij hebben er genoeg van en hebben alle spelers dan ook voor a.s. zaEerdag

geschorst. Boos mag iedereen best zijn maar dan wel op zlchzelf, vragen, uiEleg geven :
daE mag maar dan Í.rel op een heel redelijk manier. Bel a,s, vrijdag Eussen 18.00 en
19.00 uur naar de hoofdleider Èoe, Is eigenlijk we1 zo neEjes. Bij hem, en dus niet bij
de leider, moet je immers alt.Íjd zijn a1s je vragen hebt of niet kan voeEballen en nu
dus ook.

ATGEKEURD OF IIIET ??

Bij tÍ{ijfelachEig weer mogen de spelers van de Eeains die voor 9.00 uur moeEen
verzamelen vanaf 8.OO uur naax IJENS bellen.Eel: 3661,314 ( en nergens anders heen )
of heE voeEballen doorgaat of niet. MoeE je voor 8.00 uur verzamelen dan heefE
be-Ilen geen zin omdaE we dan nog niets weEen. Kom dan maar naar LENS Eoe. r

:
. Teams die na 9.OO uur moeEen verzamelen moeten bij t.wijfelacht.ig vreer de Tv

aanzetEen en afstemmen op INFOTHUIS. Via teleEeksÈ pagina 603 laten ze daar vanaf
ongeveer 8.45 uur de afkeuringen zien. Mogelijkheden zijn dan !

1) KNI,B afdelLng Dén Haag afgekeurd.
DiE betekent. À1 E/m F5 wan IJENS afgekeurd. 

1

2) ProÍootleklaa en OvèrgangBklaEBe À-B-c en D-Jeugd afgekeurd.
DiL betekent À1,81,C1 en D1 van LENS zijn afgekeurd'

' 3) ,Íeugdreeksenéonpeu.tÍe À-B-c ea de E6iBjeE afgekeurd.
DiÈ beEekenÈ P.2,C2,C3,C4,D2,D3,D4 en D5 van LENS zijn afgekeurd -

or.4À"?;r;l;*ài"ii-'ff":iËli;,.u. :

zijn er ind.ividuele afkeuringen dan wordt het. thuisspelende elfEal genoemd maar dit
geldt alleen voor LENS A1 t/m C4. In diE geval mogen de spelers van Dl E,/m F5 naar
tENS beIlen.

Er is nog een mogelijkheid om te informeren naar afkeuringen en dat is via de
afkeuïingslijn van de Haagse voetbal Bond E.vr. tefefoon: 06-35015090 . ..

cebruik deze mogeli jkheden en het zo min mogeliik naar LENS. -?

SCHADUWPROGRAMMA
Bij individuele afkeuring gaan we in principe gewoon trainen op de verzamelEijd van heE
*eóstri5 dprogramma. Echtér-bij eECbC.le afkèuring ( zie punE 1 van bovensEaande kopy )

van het- köfnpéE it ieprogramma wàrken we een alEernatief programma af. we verwachten dan
alle spelerË en natuuiliSk ook de leiders op ondersEaande tijden op IJENS meE bij zich:

- 8 - ue Leu§nevue'



sporEkleding,trainingspak,voeLbal-ensporE'schoenen'Erzijnvelealternat'ievendenk-
baar zoals voer,balfen ,."'-íài:à"íà"tpark] op tret strand, verhàrd op Kwiek Spor!,in cie zaal

ïIïi"I"-"à.i-È:- ó" rl or ËàËn-èigé"! èéir 
-weastriiO speLen op een goed veld of op heE

Ë;;;;;u;:-è"woon overal rekening mee houden.en komen hoor '

t2 .0
L2.0
10.0
10.0
13.1
r0.0
10.0
13.1
10.0
10.0
10,0
J-b .5
15 .4
15.0
14 .r
13.3

3

L

I4

11
10.3
10.3
09 .4
09.4

0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
5 uur
0 uur
0 uur
5 uur
0 uur
0 uur
0 uur
0' uur
5 uur
0 uur
5 uur
0 uur
5 uur
0 uur
0 uur
5 uur
5 uur

RKÀW A1
I,ENS E}1

LENS 82
IJENS C1
LENS C2
RKÀvv C3
I,ENS C4
I,ENS D1
RKÀW D2
I,ENS D3
LENS D4
],ENS D5
RKAW E1
RKÀW E2
RKÀW E3
RKÀW E4
RKÀW 85
RKAW Fl
RKÀW F2
ÈKÀw F3
RKÀW F4
RKÀW F5

. IJENS À1

. trainen

. trainen

. trainen

. trainen

. iJENS C3

. Erainen

. Èrainen

. Í,ENS D2

. Crainen

. Erainen

. Erainen

. IrENS E1

.IJENS

. I,ENS

.'LENS

. ],ENS

.. IIENS

.. I,ENS

.. I,BNS

. IJENS

. LENS

Kagtelenring

KasEelenring

Kastelenring

zaalvoetbal)
zaalvoetbal)
zaalvoeEbal)
zaalvoetbal)
zaalvoeÈba1)
zaalvoetbal)
zaalvoeEbal)

(zaalvoetbal)
( zaalvoetbal )
(zaalvoetbal)

12.00
10.00
10.00
11 .45

Lr -45
10.00

14.00
13.15
t2 .30

09 .30

13.00
L2.00

10.00
10.00

: 10.15
09.30

08 .45
- 08 .4s

10.00
10.00
15 ..3 0
14.45

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uui
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

( auEo)

(auEo)

(auto)

E4
E3
E5
F1
F2
F3
F4
F51

(auEo)
(auEo)
( auto)
( auto)
(auto)
(auto)
(auEo)
(auto)
(auuo)
(auto)

zoals jullie kunnen zien voetballen jullie
a.s. zàEerdàg altijd. Is het kompleEg I9P-
peÈtEieÍóeEbà1 afgékeurd dan spelen jullie
bij RKÀw in hun sporEhal.
oeZe ligt op.hun komplex aan de KasEelen-
ring in-t eiàschendam. vervoer is dus nood-
zakèIijk. Neem schone 

. 
sports.choenen mee.

Aangezien de zaaltijden vaak nieE
overeenkoàen meE de Eijden van de normale
kompet itiewedstrij den vragen wij de" ouders
om goed op te lett.en.

UDERS/SPELERS
LENS El T/M F5 OPGELET !

'' Is het toEale voeEbalprogramma op
vrijdagawond al afgekeurd dan staat het
anE.óooidapparaaE op LENS vanaf 20.00 uuÏ
al aaí. .'

Bel dan gerust even oP (366 13 14) '

Íer, en uitslagen

I I f OENSDAGMIDDAGKLUB >>>>> voTigE

uru ;;";,3;Hï$ H: ià"i38"$i,Ëiàu"q3ï.
wel Eetenvalt. Nu ioeten we weer schrijven
ààt àoícnen na de craining (en ook na de
wedsErijd) verplichE is. Te vaak lopen ,-

"oÀièi"-", na àe training/wedÉtrij d zonder
eien te douchen naar huis. vies hoor I

Tra iners,/leiders 1eE er oP daE sr
a1Èijd en door iedereen gedouched wordE'
De smoesjes accepteren Í{ij nieE meer'

T DRES./TELEFOONWIJZIGIiIGEN,.,,,,

Il ::::]1":i'.:iE::"ïii:iiËilE3i"u.".-
dat wij een LENS-revue onbesEelbaar terug
tiii".i of qeen iuiste werbinding krijgen
via'óe teleioon.-Dit is heel vervelend'

Ons verzoek is dan ook om wijzigin-
sen zo snel mogèlijk door Ee geven aan
Éau1 v.tl. steen. DiE voorkomÈ misversEan-
den.

Na weken van afkeuringen eindelÍjk weer eens echE kompet it' ievoeE-
ba1 , Daar zat. iedereen natuurlijk op te wachEen. MrS !!!! A11e

velden waren gerold en goed bespeelbaar. wat kon er eigenlijk nog
mis gaan ???? Toegegeven heÈ was koud maar aLs
beweging bents is dit geen probleem. Helaas dach
ouders hier anders over ' lleeI veel Ee laat komers en heel veel nieE

opkomers.. De j eugdkommissie en leiders werkten echc op voIle t,oeren om a]Ies komp1eeE

in het. veld Ee krijgen. Helaas lukEe dit. niet altijd maar dit. was dan ook heel exÈreem.

,lammer hoor want menig Eeam vocht een ongelijke strijd.

'ie sEeeds goed in
Éen veel spelers of

Í,ENS À1 EN 81 OVERWINiTERDEN STECHT.

Àfgelopenzat,erdagzagikzowelÀ1(eenhelft)enBlinaktie.IkmoetbekennendaEik
;tË;-;EÀi ,iórij:.-rr""i r1"is-[È"=àà. 

'oè 
"àttu. 

wi] om er als team ieEs van Le maken misEe

ï[-U:.j rera" elÍratlen. ;;i ;;;i-iàp;n met de ba] en mopperen op de scheids-rechter die

'de IENSREVTJE - 9 -
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echt veel beLer floot dan jullie speelden. DaaïnaasL ook veel domme en, harde overg.re-dingen. rk weet ook best.wel dat beide Èeams gehandicapt. aan de sErijd begonnen maar '
meE een wat positievere inscelling had er besE meer ingezeEen voor À1 en Él-. De
ÈegensEander was immers kwaliÈatief echt. niet becer maar zij speelden weI a1s een E.eam.
Snel vergeten maar deze wedsErijden want. jullie kunnen echt. veèl beter,
LaaÈ diE. dan ook zien M

Tja, van deze Le wedstrijd van het. nieuwejaar valt niet veel t.e vertellen : met 9
man naar HBS, geen keeper (maar we hadden
een goede vervanger Khalied (c-speler) die
het. doel uiÈstekend heefL verdedigd. Ook
kleine Vincent deed goed werk, maar a1s.jullie hem meer hadden aangespeeld waren
er ook meer doelpunt.en geval}en.

dÍe ziet met pingelen vier man (namen
niet nodig) door het cent.rum beEekent bal-verlies. Als je had overgespeeld was ver-
lies niet nodig geweest. cun een ieder
zijn doelpunt, want je voetbalE meE z.n
elven en alleen een overwinning telt.

HeE hoïIoge van de scheidsrechter
was van slag door de dooi - het dÍng liep
harder dan normaal en de wedsErijd was I
min te kort.. À1 meE at hebben jullie je
keurig gedragen.

VERSLAGEN
EBS 82 - LENS 82 (4-3)

CEES (qrensrechter)

Toofan C1 .-. L,ENS C2 (2-3)

Kleine t.erugblik : zaalvoeEbal - 2 wed-
sErljden speelden wij met 2 t.eams. E1k meE
tr wissel en P. v. Eessem als keeper.
Schitteiend spel en a1le wedsErijden ge-
wonnen. DiE had ik echt. niet verwachE.
verleden RKAW op heE traini.ngsvetd - een
matige wedstrijd en terecht dik verloren.

Àfgelopen zaterdag Toofan, Kan LENS
C2 zíc}r^ herst.ellen en wilden zij als team
voetballen ??? Na de aftrap een zeer goed
spelens LENS en binnen I0 min. 1-0 door
Dogan en 2-0 door Àbdoel. Na 20 min. stond
heÈ echter gelijk, maar direkt. daarna vrerd
het. 2-3 door aangeven van Nicky op Dennis.

De 2e helfE was heel spannend, maar
IENS speelde prima, samenspelend voeEbal
en erag één team en dat zie direkt terug in
de presEaEies t ! coed gespeeld jongens . . .

PROFTCÏÀT ! ! !

. >/-

,,ENS D2 - IIITÀ D1 (3-1)

Na a1 het. geErain en afkeuxingen eindelijk
de le wedsErijd na de wintersÈop en uat
voor één !!l Na de aftrap werd L. gelijk
onder druk gezet. meE goed conÈinat.ievoeÈ -
bal en werden heE Ie kwartier veel kansen
gecreëerd. Maar de ]at, paal en de keeper
st.onden een doelpunt in de weg. Eindelijk

' 1-0 en L. schroefde heE t.empo op - de druk
op de achterhoede werd groter en de keeper
moest enkele keren goed ingrijpen..

Na de rust werd hee goede spel
,voorEgezet en het. werd 2-0 - enkele kansen
werden niet benuÈ en heÈ werd gelu)ikig 3-
0. De laaÈst.e I min. dachten we deze pun-
Een hebben we binnen, maar Ir. gaf zich
nieE gewonnen en acoorde 3-1. De kan8 op
3-2 was aanwezig maar de scheids flooE af,
de coach en spelers waÍen dolblij,eb gin-
gen volledig uit hun dak.

I(EES (de orens )

RxÀW D4 - Í,ENS D4 (5-1) 13 Januari

zaEerdag 'srmorgens vroeg een oefenwEd-
sErijd Èegen RKAW. HeL veld was goed -
het weer redelijk, alIeen een. flinke !.rind.
Het wag Í,re1 jammer dat vre maar 10 man had-
den.

In het begin ging heE re:atelijk op en
vielen er aan weerskanEen een paar kleine
kansjes, hoe$reI R. meE de wind mee iet,s
beEer combineerde en ook op voorsprong
kwam met een mazzeldoelpunt. Even Later
werd het 2-0 (tevens rusEstand) en R. :
maakte heE onze verdediging erg moeilijk.

In de 2e he1ft. moesEen we aan de
bak, wat meE windje mee moese lukken. Maar
R. maakte 3-0 en dat. rr,as een beetje Ee
veel van het. goede, zeker toen het 4-0
werd. Het was
paar droomkans

ammer dat Michaet B. een
es onbenuE liet (zonde !).

j
l

-\.,-

Maar daar Eegenover hield onze keeper de
achÈersEand zo klein mogelijk dankzij een
paar knappe reddingen.

Na 5-0 maakte Hafid.vlak voor tijd
een tegendoelpunE, dus de eer was gered.

EEN TOESCHOITWER (Da Sihrii vers )

P.S. : Maurice en Michael. t. L. van harEe
beterschap en we hopen ju11ie weer.zéér
sneL op het veld Ee zien spelen. Tevens
voor de mengen die ik nog niet gezien heb
een ZEBR GELUKKIG en vooral GEZOND 1996
Èoegewenst. I 1. 

.'
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r,ENS D3 - EBS D4 (1-1) Dat het een fanÈasEische wedstrijd
was bleek uiE het enthousiasme van de ou-
ders Langs de 1ijn. Kennelijk was eenieder
zeer hongerig omdaE Eot. aan de IaaEsEe
minuut oà een BÀKKER werd geroepen- zelfs
de meesE kritische ouder wist uit.eindelijk
een blijk van waardering voor zijn eigen
zoon nieÈ nieE meer te onder drukken. ,Jon-
gens GROOTS ! Probeer dit. vast Ee houden.

Zaletdag, 20 januari, weer 5 jongens afwe-
zig waarwan 4 zich niet correcE hebben
afóeme1d. Ik sta dan weeÍ voor schut' Moet
oD het laaEsEe momenE Jongens zien op te
dirikelen om een elfual Ee formeren. Ik
vond er 2: heE.broertje van Imraan die mee
ging doen in zijn "zondagse pak" en, na de
lauie, tliels (Dl2). Deze jongens dank ik
harEelijk voor hun steun.
. Mis8chien een Eip voor de 4 ongeoor-

Ioofd afwezigen: inderda'ad, heE was koud,
maar ga alan op balleE, dat gaat alEijd
door 

-lof 
de vèrwarming moet uiÈgeval1en

zijn). De jongens die er vrel waren zorgden
voór een leuke poE voetbal, Í{aarbij opviel
dat de baI nu beter ''opgehaaldn werd bij
doeLtrappen.
ons enige doelpunt. werd gescoord door ver-
dediger en aanvoerdèr Thierry. Dat een
verdèdiger scooÍde wijsE erop, daE de aan-
sluiÈing redelijk was. Gaan sre nog beEer
maken .

G. van OORT sr.

Scheveningeu D3 - I,ENS D4 (1'6)

sEervens koud, 3 vaste gpèlers niet aanwe-
zig door ziekte of anderszinds. De voor-
uiEzichEen waren dus nieE gunst.ig.
Maar . .. waE een grandiOze wedsErijd is
heE geweesE. Tvree fanEastische invallers'
(Gokhan en Àchmed uit de D5 - goed gedaan
jongens !) en een Eeam dat in aIle opzich-
ten schitEerde.

DirekE aI in de 1e minuuE werd 0-1
gemaakt door onze rechterspiEs door een 

-Zeer snelIe aktie. Daarna aanvallend spel
met goede akries, heÈgeen in de laatsEe
minuÉen van de 1e helft nog resÍLteerde in
o-2, die $rerd gemaakE door onze middenvel-
der. Ook R.B., onze invalkeeper deed het
onzeEEend goed (!.rerkeli j k voortreffelijk
knul !).

Ín de 2e he1fE keram de machlne Pas
goed op gang en onze linkerspiEs maakE.e 0-
3, de voorsEopper zorgde voor 0-4, waarna
de rechEerspit.s 0-5 wist te maken en onze
middenvelder nog even snel 0-6. Uiteinde-
Iijk wtsE de EegenstandeÍ nog 1-6 tse sco-
ren. Niet alleen de doelpunten waren be-
langrijk, ook heE goede samenspel en de
inzèt van ÀLT,E sPelers vJas zeer goed.

NICO BORST

EENS F2 _ EDv Fl (1_1)

I,EO

Na een lange periode van afgelasEingen, nu
eindelijk weei ae wei in. LENS'begon deze
match méE 5 man; Edwin waa ziek en AIvi te
]aaE. Kevin viel in de 2e helfE uit meE

pijn in de enkel . verder bleef de resE
rëdelijk gezond oP het veld staan.

Óe partij ging gelijk oP; helaas
kwamen wij meÈ 1-0 acht,er. Door goed door-
zeEEen va; heE Eeam wisEen wij 1 minuut
voor tijd uit een corner van Rodney de
gelijkmàker te scoren (AIvi maakte heE
àoetÉunt) . Ricardo, Bilal, Levent, Àrvind,
Alvi; Kevin, Rodney julIie hebben hééI
hard gevlerkE. GROTE KLÀSSE !!!
DE IJEIDER

LENS F3 - vrsdeÍÈurch F3

Na een verLengde winEersEop konden wij
eindelijk weèr een wedsErijd spelen. !Ie-
laas waien er van ons eigen team maar 4
man E.w. : Sander, Michael, Awihagh en
Ireroy. Drie man waren wegens ziekEe afwe-
zig, Eerwijl carlos en vishal nietthadden
afgebeld. Maar meL PaErick, RodnelÈ en
Dainy als invalters konden we toch aan de
eredst.ri j d beginnen.

Direkt. aan heÈ begin hadden wij onze
tegenstander vasEgezet en wij kregen zeker
een paar goede kansen om op voorsprong te
komen. Maar helaas werden deze niet benut.
In de 2e helft kwamen wij ongelukkig door
een eigen (mooi) doelpunE op achEersEand
en vrijwel direkt daarna maakte v. 0-2'

Hoewel wij veel sterker waren en een
'duidelijk veldoverwichE hadden konden we

nieE Eot scoren komen. Maar heE was een
goed gespeelde wedscrijd meE dank aan de
drie invallers en de overj.ge vÍer.

.longens a1s je niet kunt voeEballen
(door b.v. ziekEe) moeE je ten alle Eijden
afbellen, zodat wij dan Eijdig andere spe-
lers kunnen mobiliseren. OKÉ ?'. bedankE !

n
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Èen leuke wedsrrljd die meE 3-3 elndigde.
,fammer dat een paar jongens niet. zijn ko-
men opdagen. Àan de oudeis vraag ik bij-
Eijds af te bellen om E.e1eurstelling tè
voorkomen. Gelukkig hadden wij 2 invallers
vraardoor de schade beperkt bleef.

Dus ouders van F4 zorg dat. u er vo1-
gende week weer bij benE meE de kinderen,
ook al wordE heE. afgekeurd. Er wordt al-tijd een alternatief gevonden door Ee tra-inen, in een sporEzaal ! Bij voorbaaE
dank .

LENS P4 - Quick St6pE F6 (3-3)

S. OTTERSPOOR

UITSLAGEN
20 JaÍruari

Crcovl:LsÈ F2 - LENS F5 (B-0)

MICHETLE

HeE
wij
wa§

was Íreer een spetEerende wedstrijd.
speelden hééI goed en ook onze kèeper
uiEstekend. wij schrokken dat onze-

keeper eras gegroeid, maar heÈ was een man
van een speler uit. ons team. Rina zei dat.
we uitstekend hadden gespeeld. I{ij waren
toch nog sterk woor de tegensEandèr. Hun
hadden aIleen meer geluk.

zelf vonden wij dat we Eoch een stuk
beEer waren. Één van de spelsterEjes (meE
wiE.Ee haren) vond het zo,n goede wed-sErijd, daE zij zelf aan de kanr ging zit-
t.en kljken. We liepen zo hard dat-Ri;a onsnÍet meer bij kon houden. Maar ja, zo gek
ls dat toch niet ??!t

en ÀNGELIOUE íhu1D leidster)

HW À1
lyra 81
HBS 82
Quick C1
Toofan C1
IJENS C3
I,ENS C4
TBNS D1
I,ENS D2
LENS D3
Schev... D3
IENS D5
Í,ENS E1
RAS E2"
VCS E4
Schev. E2
LENS E5
HW F1
I,ENS F2
ÍJENS F3
Í,ENS F4
Cromvliet F2

ÍJENS À1
]JENS 81
IJENS 82
IJENS C1
IJENS C2
KMD C2
Q. SEeps C2
vcs D1
Lyra DI
HBS D4
],ENS D4
WP D2
FuIl Speed E1
T,ENS E2
LENS ' E3
IJENS E4
PEC D. H. E2
I,ENS F1
HDV Fl
Vr.burch F3
Q. SÈeps F6
I,ENS F5

. 4-1

. 4-3

. 2-3

. 2-3

. 14-0

. 1-3

. 3-1

..- 3-1

. l-t

. 1-6

. 4-2

. 3-3

.2-r0

. 0-2

. 3-3

. 8-0

JONGEilS
VAN BLAUW

I
I'N D

EN VAN
I
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Rog.ntogsolaon 49
2582 CN D€n HEEg

Tel.: loTo) 363 54 l8

PosT-bank :

RABO-benk :

336711
129924229

sEKO : sonioÍenaÍd6linq
Sonio.on zondag / zaEl
W. Kouwénhoven, Tsl.; (070) 391 2474

EEWIE:
A.C.J. Miltonburg, Tol.r (0701 321 32 85
C.J. Alling, Tol.: (O7O) 389 98 75

BARKO : Ba tsst6

mw t. v.d, BoÍg, Tol.: (070) 325 99 74
mw B. BtuijstonE, Tol.: (0701 397 97 22

AKKO : Akkommodatiokommi§6io
w.J.M. Heijnen, Tol.: (070) 346 10 88

sonior€n Z.tord6g
J.C. Ham, Tol.:.(070) 367 96 87

SEKRETARIAAT TOTOÀOTTO
c. Komporman, Tsl.: @1741 212402

SéÍ.oi-d3Es!!ÍCe!ls
in oprichting

SPoNSoRzAKEN:
c.J. v.d. Kleij, Trl.: (o174) 418149

JUBILEUMKOMMISSIE
R. v.d. Hoek, Tol.: (0í82) 52 13 63

JUKo I jor]-ad aÍdllilut EKO : ovonomonten kommis§io
mw D, van strion

TRAINERS:
P. Bos, Tel.: (O7O) 368 03 62
E.V. Gans, Tel.: loTO) 397 55 59

P.J.M. v.d. Stoon, Tol.: (O7O) 397 Ol 54

TOCH VOETBALLEN
(aog éénuaa1 het scorebordl

HeE scorebord hbudÈ de ,,ENS- gemoedéren danig bezig,'naast de veel positieve reakEies ,.
was daar opeens Joop H. Werkén op LENS mag Éii (tót zijn en ons verdriet) nog. steels . _

niàt, *aar'wet een Ët*ià-topen èn zo kwafr hij potshoolte nemen en liet. zich uiLgebreid
informeren over het scoieborà. Bij het. zien eivàn zei hij sponEaan daÈ heE ding grog.er
is dan bij zijn, naasg LENS, favoiieÈe klub; uiteraard spraken wij hem nieE tegen.

we hadden a1 een waarschuwing laEen horen en zie -
voetbal afqeloDen weekend derhalve - a1 hoewel ...
bij eèn aIleheie afkeuring lreedt automatisch heE
voelbalde een gedeelte van onze jeugd Eoch. ,,ENS E

in de sporEhal de toeschouwers te laten zien daE z
a1s het om zaalvoetbal gaaE.

... helaas kregen we gelijk. Geen

. diE was niet helemaal waar, wanE
schaduwprogramma in werking en ?o
1E/m F5 vertrok naar RKÀW om daar
lj ook hun manneEj e/vrouwEj e staan

Dé woensdagochEendklub kreeg op ver-
zoek een piivé - demonsrraE ie en.iedere
keer a1s èr bij een denkbeeldig doel-
DunE heÈ troord "GOÀJ, " verscheen werd
èr enthousiasE, zei het Í,ENs-waardig,

- uit de bot gegaan - konden zij .een
huppelEje nieE bedwingen en was hun
teiéchtè konklusie : een aanwinst voor
de vereniging I ,

r----t,.
I
I
I

I

VAN DE REDAKTIE
kver uw kopd vóór maandag ln :

- Redaktiebrievenbus, ldubgebouw
- Hmgelolaan 98L,2544 GG Dm Ilaag

wiizigingm tot nuandagavond mogeliik !

I,I'iERSTE IIfl,EVERTERMUN KOPIJ I

rnaandag 20.1X) uur in hd klubgebouw
wedstrtJdverslagen : zondag 16.00 uur

FAX : ' . (o7o) lzl3zES ';' :

. (zater-, zon- en mÀsndag r)

!

Ten sloÈte werd er door een selekt.ie''
speler heE idee gelan- ., '

ceerd om het vroord
bij een Eegen-

doelpunt Ee vervangen
door 'rSHITn. Een aar-
dige suggestie. welke
niet gehonoreerd zal
worden.

Àanstaande zondag
LENS-FÀI6IÍ,IEDÀ6 ?? ??

tní redaktle
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t op maandag ulterllik tot 1E.30 uur per fax te.bereiken
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^r,

samenstelling Bestuur BLESSURELEED

I

^5,

HeE gaaE nieE goed met. de keepers in
onze se1ekEie. EersE moesE Arno de
,rongh, keeper van LENS 1, met zijn pink' in heE gips en afgelopen vrijdag ging- Theo Massa, keeper van IJENS 2, naar het

, ziekenhuis voor een kljkoperatie. Àrno

van BenEveld :

.een vervanger gevonden. voor Theo zieE
het. er slechEer uit. De kana dat hij
nieE meer mag keepen is aanwezig. zeker
is het wel dat hij in de zomerstop weer
onder heE. meg moet.. Daarnaast gaaE het
ook nog niet zo goed meE Faysal e1 Had-

, dÍoui van ],ENS 2. Hij moet. het. voorlopig
nog een week of zes heel rustig aan doen.
en hij beweegt zlch op krukken door heE
leven momenteel. Een fikse Eegenvaller. ,

St.erkte alle drie I I !

HET BESTUI]R

BZITÏER :
Colpa

Tel. : (07O) 394 19 74

1. PEiININGMEESTER :
G.J, van dor Kloij
Tel.: (0174) 41 81 49 ,

LID TVICE.VOORZITTEB}
w.J.M. Heiinon
T6l. r (O70) 348 lO 88

SEKBETARIS:
P.F. Grons
Tel.: (070) 363 54 18 ,

LID :
P.J.M, van don Steen
Tel. : (070) 397 01 54

26 PENNINGMEESTER :

F. Vooren
Tsl. : IOTO) 387 98 30

INTERVIEW MET JUBILARIS DHR J.C. BOM

Voor mij zit de heer J.C. Bom, geboren 4 dece(Èer 1924 te -.
's-Gravenhage, beEer bekend a1s .ran Bom. Hij is get.rouwd met.
mevrouw ,f .C.C. Teunissen, be!.er bekend a1s Annie Bom. Hij is
vader van Ewee kinderen, Rob'en Hanneke (geErouwd met oua
Lens-lid Àad de Pagter), en opa wan vier kleinkinderen.

Tijdens de nieulrj aarsrecepÈie van ÍJENS is hij onderscheiden
vanwege zijn 60-Jari.g lidmaatschap van de voetbalvereniging
LENS, hetgeen een mooie gelegenheid is om wat nader kennis
met hem te maken.

Weet u nog alÉruneer u Iid van IENS b€nÈ geworden ?

Ja, in 1935 heb ik mij aIs aspirant.-Iid aangemeld bij de heer
Jac van der KIey, de vader wan zowel de latere voorzit.Eer Hans wan der K1ey, als van de
huidige penningmeester Gerard van der Kley. ToenterLijd waren de heer Dubols en de heer
Van Bohemen respecEievelÍjk voorziÈter en penningmeesEer. Mijn broer, Ben, was a1 lid.foen mochE je vanaf je 10e Jaar op voetbal. Ik zat toenterftjd op de Herschelschool,-alwaar de heer P. Juffermans onderwijzer was. LaaEstgenoemde heeit ervoori gezorgd dacik lid van LBNS ben ge$rorden. Míjn vader was geen Iid, maar hij kwam we1 altijd kijken.
In die tijd heb ik een paar seizoenen op waEerloo (tussen wateiingen en Loosduinen)
gevoeEbald en ik herinner mij nog dat eerst. de koeienvlaaien van heE. veld moest.en
worden verwijderd. Toen aI beatond de woensdagmiddag- t.raining onder leiding vaà de heer
P. iluffermans. Een waterleiding was er niet, dus hoorde je alt.ijd ípompèÍ, anders was
er geen wat.er. HeE tenue was toen ook a1 blauw/wiE. De voetbalschoenen hadden in die
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t.ijd stalen neuzen en uaren haasE niet Ee betalen. De ballen hadden veters," waardoor
deàe door veelulLdig gebruik zwaar werden van de k1ei.

Eind jaren dextig (1937 of 1938) verhuisden w_rj_meÈ LENS naar de super de luxe velden
op OcÈenburg, vJaar de velden zo glad als een bÍljarElaken vJaren. Een echÈe kantine was
ei nog nieE, maar wel een hokje met een luik, vraar versnaperingen werden verkocht. Dóér
ben ik begonnen met klusjes, zoals het veÍven van paaltjes en.heE van het veld
verwijderén van flesjes. Ik vras toen 12 à 13 jaar. Ik heb er een fijne aspirantentijd
gehad, samen met veel jongens uir. de weimarstraaE en ale school in de Herschelstraat.

In L9à9 is de club weer verhuiód, aangezien de voetbalvelden' werden gevorderd omdaE er
een vliegveldje kwam in verband meÈ de naderende oorlog. .

Wij gingen naar het zuiderpark, waar Èhans de velden liggen van II.P.S.V. Í{e hadden daar
twàe velden. Daar was heel Írat Ee doen voordat die plek een beetje aanzien kreeg. Ik
heb daar ook mijn steenEje aan bijgedragen, zoals heÈ sjouwen van sEenen en zand en het
maken van een omheinlng. À1 deze werkzaamheden gebeurden voornamelijk onder Leiding van
de man meE de pijp, chris MilÈenburg.

Ín 1,942 kreeg ik eersE arbeidsdiensE en daarna werd ik Èweeëneenhalf jaar verPlichE
tevrerk gest.eld Ín DuiEsland. namelijk in !Ébeck.

Toen ik in juli 1945 terugkwam in Holland, heb ik alirecE weer mijn cluppie öpgezocht.
Er was altijd we1 waE Ee doen. Zo heb Ík jarenlang maandelijks de conÈributie opgehaald
bij leden en donateurs in de omgewing van de Beeklaan-parochie. Bíj diverse leden moest
je-vaak een Eweede lteer terugkomen. ,Je had Eoen een velleEje papier, besEaande uit 12
bonnen. Elke maand moest. je een bonnetje afgeven. De cont.ribut.ie was toen gngeveer

.zestig cent per maand. DiÈ heb ik zeker acht jaar gedaan.. .. .

Àaí het begin van e1k voetbalseizoen was er een heilige Mis in GroenensEein (dit. was
een weeshuis aan de Loosduinseweg), gevolgd door een gezamenlijk ontbijts.

In die tijd wist IENS ook at waE feesEen was. Bijvoorbeeld t.er
ere van het 2o-jarig bestaan werd er een boerenbruiloft in de
feestzaal in de willemstraae georganiseerd. De mannen droegen
allemaal een blauwe zakdoek en een peÈ en de dames gingen a1s
boerin. Ter ere wan heE zs-jarig besEaan was er een onEbijt. in
Scala in de Wagenstraat georganiseerd. 's-Àvonds was er grooE
feesE.

Daarnàast werden er -met name bij jubilea- EoneelvooraEel l ingen
gegeven. Er was meestal een vast clubje die dit soorE dingen
organiseerde. ToE diE. clubje hoorde bijvoorbeeld Henk en GreeÉ
,Janssen, de ouders van ,fos Hoppen-brouwers -qanssen.

Een paar jaar na de oorlog is I,ENS weer Eeruggegaan naar ocken-
burg, aangezien de veLden toen $Jeer werden vrijgegeven. vervolgens
1956 of 1957 naar de huidige locatie verhuisd.
In 1955 ben ik geErouwd met. Ànnie.

iS LENS omstreeks

vanaf 1959 heb ik wekelijks, elke vrijdag, lóe voetbalpool/toEo en lotto opgehaald bij
onder andere diverse sigarenzaken, op heE werk bij v&D en het. bejaardenhuis FavenEe
Deo. van de opbrengst kreeg LENS aanvankelijk 20? en later 12,5t. Dit was een aardig
bedrag en zo kon de conEribuEle taag blijven. In het begin werden de forÍnulieren
ingeleverd bij de heer H. t{oukes en l-aEer bij Sonja en Jos Jager in de weimarsEraat,
boven heE zwembad. De ouders van Jos .Iager.leefden Eoen nosi. ,ros is helaas vier jaar
geleden overleden. Gerard KeÍnperman heefE het voordat ,Jos ziek werd overgenomen. .

Deze acEÍviEeiten heb ik eind 1995 beëindigd omdat heE inleveren/ophàIen nieE meer door
de sportclubs wordE gedaan,

voor wat betrefE. ons natje en ons droogje was het goed geregeld. Na de oorlog kwamen i

wÍj elke maandagavond bij elkaar op de Àpeldoornselaan in cafe Eierck."Daar vonden ook
de bestuursv€rgaderinsien plaatss; totdat LENS een eigen clulgebouw kreeg. .. l

voor een voetbalwedsEri jd moesEen wij werzaïeten op de hoek bij Capitool of'op het
Rj. j s!,ri j kseplein, of er werd verzameld bij HBs. Met lijn 2 kon je naar heE LENS veld op
ockenburg er moest nog we1 een sEuk gelopen vJorden. Àts heE goed weer vras dan ging je
op de f iet.s.

wat mij ook is bijgebleven, is het op zaEerdagen en zondagen helDen achter de bar,
welke werkzaamheden ik heb verrichE Èot.dat de bar werd verpachÈ aan de heer en mevrouw
HÍerck. :.

,ONGET{S :

VAN BTAUW

I
ZI.IN D

Eil VAN
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Nadat j-k meE de VUT ben gegaan, heb ik ongeveer tien jaar lang elke maandag- en
donderdagmorgen geholpen de troep op Èe ruihe'n èn de kasten bij Ee vulIen. Na Eien jaar
had ik er genoeg van en nu vermaak ik miJ met. mijn clubvrienden, waar ik al zo'n
veeït.ig jaar mee omga. Ik wil hierbij ln heE blJzonder vermelden mijn vriend Appie
Hoppenbroulvers en zijn vrouw ,rosje, meE wie.ik vanaf de schoolbanker', o* S::

. tloe ktlÈt u terug op atg die JaÍén blj LENS ?

De tijd gaat. veel te sne1. Ook omdat ik altijd veel plezier'heb gehad. In de loop der
tijd is de vriendenclub jammer genoeg waE. kleiner geworden, maar ik ga -als.het even
kan- nog elke zondag naar LENS kijken.
A1s voeEballer bij de senioren was ik zelf geen kei, maar het oude veE.eranenelftal
heeft, zoals ze Eoen zeiden, mij leren voetballen. Toon Blok, Henk van Rijn, Jan
BonEje, Ton van der BemÈ, Henny van de Boogaard, Henk ,ranssen, Silo Kroon, Henny
Naast.epad; zLjn zo van die namen dle mij Ee binnen schieEen en waar ik nog meÈ genoegen
aan terugdenk..

N GODSBESTE NEEF''

adyeímtie BAR NIEAWS

BARROOSTEi
zaEeroag J xeDruarr.

,roop de Roodeopenen

10.00 uur

13 .00 uur

11.30 uur. .

Inge v.d. Berg
Marian Houtman

Àngelique Groos
. Angela Heidel .

llenk Koulrenhoven
ilan Lamers

BARROOSTER
zondag 4 februari

openen ?inus

???

???.

???

's-ochtends

' s -middags

sluiten.

Op dtulsalag 30 april wordt in het. kader
van lElVS 75 iaat een jeugd sporr- en
speldag georganiseerd meE veel andere

is drinsend behoerEe aan vrijwirti""."":Ï:".3ltiIài'iiii;". baïlkeukendiensEwil]en draaien.
\

Àanmelden kan naEuurliik bij Inge enlof Rina. Ook de jubi leumkommi ss ie kan uw hulpgebruiken-bij de voorbéreidÍ"g íóoi,-'è" ÈliààrJ"auze dag. opgeven.kan bij één van de.kommièsieleden.

adrepàk

*éfur
Fohkopieseryíce

formoot A5 tot ,A2

uerEarcn, uouuJen, nieten
lage prijzen!

Kerketuinenweg G

Tel, (O7Ol3590?t 6
2544 CW Den Haag
Fax (o7o13295í 68

voor kopiegemak

I
I

I
I

sne lle u erw erking stíj d
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a iuhileum Kommissie

DTNSDAG 30 APRTL : da dag van onnie
t- jeugd sPoxE- en sPeldag

- oe wealscr-iia 
-: (oud) oranje - LENS

; 1 .. - super dlsco

De voorbereidingen voor dit grooEse 
. 
spekEakel_ z.i'i n reeds in volle gang en h'i'i kunnen

noq sEeeds hulp (ouat en jong) gebruiken. p,r= lBné'jei!-:: .:"";Ë;;*-iïËt "n 
mérat u/je

aaí lii één vaí de kommissleleden.

op tleze dag kunnen ook heE bar/keukenpersoneel aan de bak en zij zu1Ien heL vuur

uit hun sroffen moeuen to-ö'àï àirï" in g6ed Ee laten verlopen- ook zij kunnen nog

il;p';;ilik;nl nairàeraeír.à"-Él: rnse v'à' berg or Rina Bruijstens'

HETLENï-WTNKELTJE>>,>>indienera.s.zondaggevoeE'baldUordt,-is-h.eEr,,inkeItje"
geopend en kan men Eegen zeer aanErekketijke prijzen weer die lewitde LENs-jubileum

arÈikelen kopen' 
r--^-.r ^í^n^ t : mok) ? ....

Heefg u nog nieE zo,n uniek arglkel (varierend van T-shirt.,":via pen, tot

, . ' ' ., LOOP DAN GERUST EVEN LANGS !! :

dinsd ag 30 april :

: de tENS'dag,
van "oRAN7É"

*
L*

)\à
-).-, r

lÈ

É uenementen Kommissie

Wze hebben niet gt.ilgezeÈen in de afgelopen periodè die ''an en ilos
,i:ii-Ëe" pàài-ràr.r.eie), rrant. binnenkort gaat heE weer van starE'

: we -il#,ï:ï;:;"voNDEN, 
.

' waar gezelligheid altijd Eroef Is'

NaasE de avondprijzen en de lot,erij zijn er-weer gratís exEra loten, te 
-verdienen 

en

voor de ver-andering. "p.r"i-r"-àèrE- 
rÈàí ,o.,aer ,rrÉià 

-parcrr.r. 
De avonden zijn.-op de

"ir:a"g""-ii ióruÉrr'- i, rs en 29 oaarE en de aanvang is 20'00 uur'

op zatérdag 9 Íoaart wordt er Í',eer een PLAY'BACKSHOVÍ geoiganiseer'l en men/je zich

kan opgeven bij Diana van Strien op de.woenldagen van 14'oo uur E/m 19'00 uur in ons

klubsebouw of bij bii .r"r]à.-iËiià""-ràii rà"-iàdere aag) rel.: (070) 321 33 86' '

De sluitingclaEum is 24 februari I en wie het eersE komE "" heE eerst maalÈ l*

DepresenEat'leiSnatuurlijkweerinhanden(daEziÈwelsnor)vanMarleenv.d.sEeen

(heE.

en Fred Grens.

de redakEie
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S(elÍ@ .a.l

VooÍ telefoonnummers: zie de colofon oD Daq. 1

,B Seniorsp ZAAf,

r.ÉNs 1
I,ENS 2
HPSV 1
HMSH 2
HPSV 3

UITSLAG(EN),
TE ISERVE 1
I,'ESTT,ANDIA 6
LENS 1
I,ENS 2 . .
IJENS 3

..

n
n
n

.'9

.6
n.b.
n. b.
n. b.

5
3

WEDSTRIJDPROGRAMMA
datum tild thuls '' - t,i, kldsse 2eal scheldsrechtet

9ls€n. 07.02 21.30 LENS 1
22.15 rJENS 2

- GÀRRIJND 1
- BOMBERS 3

- I,EN
- TEN
- I,EN

woeE. 14.02 22.15 ÀRENTSB: t
21.30 ÀRENTSB, 2' 22 .20 EjKACT 2

-932/38 Hout.rusE
971/R3A.-, HoutrusE
951/R1A Buitenhof

.T

B
B

s1
s3
s2

632/38 Houtruet
951/R1À HouErusE

R. Obdam
F. OEterspoor

v.d. velden
-scheids
-scheids

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN zijn BEKEND

§eni rEN ZATERDAG
UITSLAG : r,ENS 1

r RÀs1-
WIK 1

IENS 1

afgelasE
5-l,

r = vriendschappel ij k op kunsEgras

WEDSTRIJDPROGR;AMMA
datum ,htrls scheidrechler veld

zat - 03 .02

zab. 10.02

14 .30 MVO',72 1

14.30 GDS 1

IJENS I

I,ENS 1
ï

Lcj24 / oo5 E. Roeten

102 5,/0 06 P.L. MazaiÍae

BiJ afkaurllg : traiDen oE 12.00 uur (verpllchÈ af,beIIen bij niet kmen Èraí!6n ll)

AFSCHRIJVEN tel (010) s21 39 80
1079\ 362 85 s9Ee1

: Le).weg, hoek Noordweg - glateringen (Eerrein CeleriEas)
Lel. : (0174) 295 151

Fred Lancetr
cerard Sinke

LIGGING TERREIN : lr'jo,?2

- 6 - ae terusnevut'
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' rdvertentie

Vorst in de grond .....
dus het voeÈbal oP z'n

. kont. ook afgelopen sreek-
end geen voetbal en was
men genoodzaakE zijn ver-
tier ergens anders Ee
zoeken.
DiE varieerde van lekker
bij moeders Ehuis bIiJ -
ven, de schaaEsen onder-
binden, genleten van de
rusÈ,

WEDSTRIJDPROGRAMMA

)

VonderVelde
'tVeerrtje ffi',num

Zinkwert 27
25,14 EC Den Haag
Tel.: 070-366i134
Fox:070-3675393

Zoelermeer
Tel.: 079610233

zond. 04.02 L4.
10.
11 .
11.
LI.
11.
11.
10.
].2.

00
30
00
00
00
00
00
00
00

FOREHOITTE 1
HMSIT' 2
I,ENS 3
HBS 6
DSO 9
LENS 6 .
I,ENS 7
IENS 8
LENS 9

30s8/s4
3702 /56
3097 /56
3736 /56
4440 /62
44t5 /62
4497 /64

I,ENS 1
],ENS 2 i

VBI,O 5
I.ENS 4
I,ENS 5
BÍ,Àt,W Z$IÀRT
BT,ÀUW ZWÀRT
DUINDORP sv
GDÀ 9

6-

L0l0/52L A. zveE
!L02/ 62]- J. te Pas

1
1

3
2

S C H A D U W P R O G R A M M A voor 4 februari

14.00RKÀw1-r,ENS1*
IO.OO Duindorp 5 - LENS 5 *

din5 . 19.30 Vros 1
19.30 I,ENS 2

LENS 1 :
vros 2

00
00

t2
72

RKÀw2-LENS2
Duindorp4-LENS4
vriendschapPellj k
rrriendschappelij k

. Guerreiro

.N.

. v. Ekelenburg

.P. Willemen
, Heijboer
. Flanderhijn

happel ij k
n. n.
n.n.

.N

.N
,N
.N

n
n
n

3,r
2N
1M
9N
7N
2N
8N

J
H
M
n
n
n

06 .02
2

zond.

AFSCH'RIJVEN

kontakÈpersoo[

LIGGING
VEI,O :
BIÀUW ZWART , :
DUINDORP Sv :

GDA :

A. de Groot
w. HeiJ nen
J. Wasserman
G. Duiveste).n
Z. Gungór
P. Lensink

S€nlolen zondag
erédEtríJddag

VAN DE TERREINEN :

Noordr,reg wat,eringen
- Dr. MansvelEkade wassenaar

Houtrust hoek Mezenplein
MadesEeinwegl0 Loosduinen

11. 02 14.00
11.00
11.00
10.30
10.00
r.3.00
10.00
13.00
11.00

- IJENS 1
- LENS 2
- VREDENBURCH 3

- T,ENS 4
- Í,ENS 5
- TRIOMPH 2
- ],ENS ? ..

- BTC 5
- HBS 13

1oo9/52r
rto2 / 62L
3058/s43
3L02 /562
3098,/551
3!36 /s69
vriendgc
44L9 / 622
449!/648

sror,wr;i r
RTJSWIJK 2
I,ENS 3
}IVV 4
DE],FT 6
LENS 6
BTC 4
],ENS 8
Í,ENS 9

1

3

2
2

TRATNTNGEN N\ET GESELEKTEEilDEN : ELKE DONDERDAG 2O'45 uur

(070)],ENS 4

I,ENS 5
],ENS 5
I,ENS 7
LENS 8
],ENS 9

079
010
o70

r srro RoulvEnbovsn - Te1.. l07ol 39L 24 74
: Bert vlerll.ng - TeI.. (070) 39L 37,49- 06 - 596 79 355 "

tel
teI
Eel
teI
teI
t.el

070)
325
346
351
511
390
323070

50
88
s6
43
33
28

15
10
20
79
03
10

79
8'1
88
69

27
57
94
87

(0l.74\ 29
(070) 511
(070) 364
(o7o) 397

'da LENSREWE - 7 -
1

I
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tel .

EeI.
EeI.



Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en .ii

HooÍdleider A/B/C jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01 .5

Í ' . Hoofdleider E'jeugd: Ruud Vereecken

Hoofdleld6, D-jeugd: Edwin Kuik . ,'

teÍefoon 367.73.00

- t€lefoon 391 .04.89
Hoofdleider F-jeugd: Harry ter Lindën

. , telefoon 361 .61.43

Aíbellen voor wedstriiden

zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond voor de wedstriid, tussen 18.0o en 1 9.00 uur, bÍ de desbetref-
Íende hoofdleideí. ln uiterste nood hog op de dag van de wedstrijd op LENS, t€lsíoon 366.13.14
(zaterdags vanaf 8,@ uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eerder, voor verzamgltiid)

AÍbellon tÍaininoen: r 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, teleÍoon 366.13.14
Vraoen/oroblemen : bel in eerste instantie de hoofdleider opl

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

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

I EUGDLEDEN EN OUDERS OPGELET !!!!! ,,,,, aangezien de vorgr voorlopis nog blijfE
I ia het nu aL zeker dat er a.B. zaEerdag niet wordE gevoetbald. Í{iJ hebben dan ook maar

.# beeloten om deze wèek geen wedEÈrij dprogramma te verrnelden. wel hebben wij een
beperkt schaduwprogranma samangegEeld voor eèn aantal teans. De rest i6 rrrij en kan lekker
gaan EchaaEgen. we} wilIen wij benadrukJ<en dat de trainingen doordeweekE normaal doorgaan.
Kom dan ook gewoan Erainen en kleed jè tegen de kou d.m.v. een muto, handschoenen en
natuurlijk een trainingspak.

Het beperkte schaduwprognmma ziet er als volgt uit : ' .

elftel - datum eanvano taoqrrslendcf vetd/tar tin sam-KLErs

À1
B1
B2
c1c)
c3
D1
D2
E3
E4
F1

03.02
03.02
03.02
03.02
03 .02
03.02
03.02
03.02
03.02
03.02
03.02

14.30
14.00
13.00
13.00
11.30
13.15
10.00
13.15
09 .30
10.15
08 .45

13 .30
.- L2 .30

11.30' 12. 00
10.30
12.00
09.00
12.00
08 .45
09.30
08.15

Feij enoord À3
SparEaan'20
SpaÍEaan'20
Excelsior Cl
Excelsior D1
RKÀW C 3
Excelsior D2
RKÀW D 2
GDÀE3
GDÀE2
GDAFl

thuig
uit
uit

thuis
thuls
uit

Èhuis
uiE
uit
uit
uit

v3
kunsEgxas R' dam
kunstgEaa R'dam

v3
v3

Kastelenring
v3

KasEelenring
zaalvoetbal
zaalvoetbal
zaalwoetbal

(aut-o):-
( aut:o )

(auto)

(auto)
(auEo)
(aut.o)
(auEo)

De overtge teams ziin a.s. zaterdag VRIJ !!!

IJZONDERHEDEN,
- aanwezig van de jeugdkommissie op zaEerdag 3 februari

E. Kutk en P. v.d. SteeD

- vragen ? BeI dan even naar de hoofdleider !

- opst.ellingèn aIs bekend meE'uiEzondering van:

É-.
LGCàHaL{)

O Í,ENS
O IJENS
O I,ENS
O Í,ENS
O T,ENS
O I,ENS

O IJENS

81 zonder,r.Ril1
82 met K:BouaIi en ,r.RiII
C2 zonder R. Smees
C31 zonder N. Siliakus
E3 B. Groenveld én ,1.Riethoven konEakt
E4 zonder R.Nandpersad

meE E . Terrones
Fl met À.Oufrighe en D.wi1le

.v.p.

- I - 'de LENSREVUE

opnemen s

i

met de hoofdleider.
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AFGEKEURD OF IIIET ??

Àij t*ijf.lachtig weer mogen de speLeÍs-van de t'eams die voor 9'00 uur moeten

verzameren vanaf 8.oo ,-,,rÏiï"i-la-wÀ-Ée11en t"rt sèer:ra ( en nergens anders heen )

of heE voeEballen aoorgaàt;;-"#: llóàt j. voor 8. OO uur verzameLen dan heeft.

Ë"rïé" óéè",it-ómaar í"-àut' nóg niet's weÉen' Kom dan maar naar l'ENs toe'

Teams d.ie na 9.oo uur moeEen verzamelen moeten bij EwijfelachEig weer de TV

aanzetten en afstemmen oi-irqËóinuïs ' 
-viu r"ttt"xài pagiia 6ol laEen ze daar vanaf

3iiÉi!"I"eÏ5-"ii-àË-àtÈËriinsen zien' Moserijkheden zijn dan t '

1) EHVB afdeling Des Eaag afgekeuril '
Dit'beEekent À1 t/m F5 van Í'ENS afgekeurd '

2) ErdroÈlekla5 eB OvergangEklasEe À-B-C e$ D- J eu-gd 
. 
afgekeurd '-' ---tiï Éi"i.;"t el,er-,cr- en Dr van r'ENs zijn afsekeurd '

3) argugdleèksencoDPotíti À-B-C ea- 
'le 

EeLBJoB afgekoturd '
DiE beteken! sï'iCi-,c{líi,ni,nj, o+ et' Ds van LENS zijn afsekeurd' " !;

4) D-E-F-hIaB8è afgekeurd '
' - Dit tegekettt Dz L/n Ë5 afgekeurd'

ndivlduele afkeuringen dan wordt hec thuisspeÍende elftal genoemd maar' dit
een voor IJENS À1 t/m ca . 

-ïn"àlË-gËtàr màgen'ae alelers.van D1 t'lm Fs. naar

en.

Er is nog een mogelijkheid om Ee informeren naar afkeuringen en dat is via de

àit"".i.ó"ii:n vàn oé Haàgsà voetual Bond.E'w' Eerefoon: 06-3501s090

Gebruik deze mogeri j kheden en hel zo min mogeliik naat LENS '

ziJn er i
geldE. all
LENS bel1

§? HADTTwPBOGRAMMA

. BiJ individuele atkeurin§ gaan we in principe ge$'oon Èrainen op de verzamelEijd l

van het wedstrij dprogramma .

ËËii.Ëi-li: -àjfiÉeii-àiréï"ins ( zie punt l van botenstaande info) van het kornpegiEie-
programma- wEIEén we een atE.ernatief programma af'

!{e verwachten dan alle spefers- en naÈuurlijk ook. de leieers op ondersEaande
ti j aen"àp 

'iËr,rè - *èr uij ,iir,l lióiir.redíng, trainíngspak, voerbal- en sportschoenen. Er

zijn vele alrernaEieven e;ilb!!;-;;ài" "óàrrarr." 
íirrei zrriaerpark, op heg strand,

verhard op Kwiek Sporr,in-íe zàal iatteen voor El en F) of toch ergens een wedstrijd
;;;ï;;-.p'";;-ào"à--rérà örïp-r,"| È""ÀÉór"". .Gewoon overal rekenins mee houden en komen

höor .

o Í,ENS F1 :
I,ENS F2 :

IIDERS LENS El T/M F5 ! ! I afselo-
pen zaEerdag hadilen wij _i.v.m- heE
Èoude weer waE extra wedstrijden
voor E1 L/m F5 geregeld in de zaal

NieEs aan de hand alle spelers
Dresent.'slechts 3 spelers aanwez ig.
Veel Ee laat afgebeld.
B.Groenveld en J. RieEhoven
niet. gekomen.
Iedereen present .
R. Du)mdam, O. Oredein en

À.v.d.veen nieE gekomen. r

Iedereen presenE.
vier afbellers, Enkele Ee
IaaE. wel erg veel 'hoor '
Slechts 2 sPelers aanwezig.
N. Houvrel,ing; À' Í,oi largosain,
S.Sewcharan en R.sookhoo nÍeE
gekomen.
Iedereen Present.
U.Kuzu.K.Poeran en T. Stuiven-
berg niet gekomen. '

LBNS F3
Èegen RKÀw. Een. Ieuk inicíatief alachten
wij in deze koude peiiode waarin echÈ ce
weÍnig gevoetbald wordt. zaalvoetbaL wordt
immeró íooit afgekeurd en is nog leuk bo-
vendien ook. op vriJdagawond I'reinig afbel-
Iers bij de hoofdleiders dus waE kon er nu
nog misgaan ???

!t!t G EN O EG !!!!

LENS F4
I,ENS F5

Door snel handelen van onze kant en
aloor het twee keer laEen spelen van een-
ààntaf spefers hoefden wij nieE voor schuE
Ee sEaan Eegenover RKAW.

DiE is echEer nieÈ de bedoeling. Kan je
niet voetballen dan moet je op vrijdag-
avond afbellen tussen 18.00 en 19'00 uur
bij de hoofdleider -

LENS E1

],ENS E2

I,ENS E3

],ENS 84
IENS E5

'rte LENSREVUË' ' 9.'



I EEs DE LENSREVIIE lll >>>>> iedere
L week komE de LENSrevue in de brie--:- wenbus bi j onze 1eden. ons verzoek

aan de leden en aan de ouders is om
de LENS-revue iedere week goed door Ee
lezen. Het blijkE steeds weer dat dit nieE
wordt. gedaan.

Toch is dit ons belangrijkst,e kommunika-
Eie-middel naar onze leden en hun ouders
Eoe. KiJk nieE alIeen naar het wedstrijd'
programma maar lees ook de overige kopy
goed door. Zijn er vragen neem dan even
kontakt op met de hoofdleider op vrljdag-
avond tussen 18,00 en 19.00 uur. Dit voor-
komt een hoop misverstanden en irriÈaties.

- wedstrijd van de kampioen A-junioren van
Nederland
- verder is een (voeEbal)keÍmis en een
grandioze disco en vele
. aEt.rakEles rondom heE stadion. ..

De enEree is graEis. We1 moet. je zelf voor
het. vervoer zoËgen. Team6 of personen die
inceresse hebbeí kunnen zich àóqeven bÍi
Paul v.d. St.een.

T OERNOOILIJSI >>>'> meÈ insans van
I deze week hangt. (noot redakEie :'

als alles mee zir) de voorloplge
. j eugdEoernooi lij st in ons klubge-
bouw. opvallend is dat we mínder Eoernooi-
en hebben voor de meest.e Eeams dan vorig
jaar hoewel we zo goed als al}e uicnodi-
gingen hebben geaccepteerd. Wie vreeÈ komen
er nog wel wat Eoernooien bij. Kijk dus
regelmaEig op deze lijst.. waE werder op-
vàIt. is daE Í,ENS E4, E5 en F5 geen LENS-
toernooi hebben. We hadden er op papier
een 6Eaan maar door heE afbellen van twee
verenigingen ís dit. toernooi dus nieE kom-
pleet.. Het. winden van nieuwe t.egensEanders
btijkE op diE momenÈ een groot probleem.
WiJ blijven echEer ons best doen. Meer
nieuws volgc z. s. m.

ANDELIJKE VOETBALDAG >>>>> op
zaEerdag l juni organiseerE de KNVB
weer qe landelijke voeEbaldag. Dit.
keer Ír,ordÈ diE spekt.akel gehouden

in het Àbe IJENSITa stadion van Heerenveen.
HeE programma is a1s volgt :

- inÈerland Nederlands meisjes elftal
onder 16 jaar ": '

- finale Neàerlands kampioenschap'
B-junioren

De wedsErijden op het veld gingen eigenlijk besE nog wel lekker. Natuurlijk het was
koud maar met wat. exEra kleding en weinig stil sÈaan ging het besE.
. Van 82 s,as nieE iedereen aanwezig ??? Maar gelukkig sraren er een paar enthousias-
Ee spelers van E}1 die graag meespeelden. DUNO had er minder zin en en dus hadden ze
meer lasE van de kou. ]JENS C1 was koÍrpleet. nieEwaar ,fos, en speelde een prima parEij
voeEbal .

.IENS C2 Erainde bijna kompLeet (Mouhier). en had een.hoop 1o1 .
Dat had ÍJENS D4 ooÉ wanE 

-hun leider had ze allemaat opgèbeld en zij gingen I
heerlijk zwemmen in zwembad de MorgensEond. Een prima initiaEief.

De overige E.eams deden nieEs op EL t/m F5 na die in de zaal speelden bij RKÀW(zie kopy ouders LENS E1 t/m F5 etders in deze LENS-revue).

van ons mag de w
eersE maar een e

inter voorbij zijn maar helaas zit diE
lfstedenEocht en dan heel snel dooien

er voorlopig nog íieE in. Dan
a.u.b.

uit- en vèrslagen

UITSLAGEN VERSLAGEN'
LENS B1l2 cmbLnaÈle - DI,NO 81 (9-0)

HeE was erg koud mar gelukkig ging het wel
door Èegen DIINO en we gingen goed van
start - de Eegènatander op eigen helfE
houdend. Deze opdracht. vrerd perfekE uit.ge-
voerd, maar het gcoren ging minder r t.e
veel door heE cenErum en met. de rusE h,as
heE 3-0.

Na een bakje thee, de 2e helfÈ, en
LENS deed wat ze moesEen doen n.1. meer
over de vleugels spelen, zodat. D. alle
hoeken van heE veld te zien kreeg en zo
werden de doelpunten heel snel gescoord.

,27 JanuaËl

I,ENS B1l82
IJENS Cl.
RKÀW EI
RKÀW 82
RKÀW E3 i'
RKÀW E4 '' .

RKAW E5

- DT'NO
- HBS 82
- I,ENS EI
- T,ENS E2
- I,ENS E3
- I,ENS E4
- ÍJENS E5
- Í,ENS FI
- ],ENS F2
- IJENS F3
- I,ENS F4
. ÍJENS F5

RKÀW F].
RKÀW F2
RKAW F3
EKÀVV F4
RKAW F5

9-0
5-0
4-6
4-6
5-0
2-7
4-0
t- L
7-2
5-1
?-t
2-5

- 10 - 'do LENsREvuË



Ondanks de venijnig scherp snijdende kou
en een hopeloos dalende gevoelsÈemperaEuur
is er Eussen de tlree vorsEperiodes Eoch
nog een gedeelEelijk compeEit ieprogramma
afgewerkE. Weliswaar alweer bijna twee
weken geleden, maar ook een robuusEe re-
porter kan door snijdende onderkoeling
geveld worden.

De mannen van sEavast betraden wit
en blauw dik ingepakt heE harde veld met
als doel om t.ussen de vele afkeuringen
door nog even drie punEen mee te pakken.
DaE heÈ koud was bleek ook uiÈ de kwali-
EeiE van het, spe1. Werken, werken en nog
eens werken zonder dat heÈ tot echt. vloei-
baar en soepel ontspannen voetbal kwam-
LENS heefE de eersEe helfE nodig gehad om
een beetje warm te draaien heEgeen resul-
teerde in een rusEsEand van 1-1, waarbij
íRoddyr de score opende.-Tijdens de thee steeg de lichamelij-
ke en geesEelijke gevoelstemperaEuur van
het Eeàm in belangrijke maEe. vooral inge-
geven door de voorbeeldfuncE ie van coach
Remon die, meE'zijn handen diep ingepakt,
bij de starE van de wedstrijd reeds opval-
lend +,arrngedraaid bleek.

De Eweede helfE was dan ook een een-
zij dige .verEohing. Een fanaÈiek en krach-
tià aanvallend LENS met naast heL harde
weikdn een goed uiÈgespeeld doelpunE. van
lsEefanï en een fantasEigche vrije Erap
van rcock)t" aIs result,aat. !{anneer er weer
gebald gaaÈ worden is nog nieE bekend. Een
Éogere Éemperatuur zal de D1 ongeEvrijfeld
goèd doen na deze succesvolle vrieskaster-
varing.

Even geen ver§lag maar een oPROEP aan de
qg1ggg van ons team. weIlicht. hebben velen
w'an ons heÈ kranEje NIET goed gelezen of
bij de laaÈste rraining niet. goed geluis-
t.eid waE ik vert.elde. daE als heE voetbal
afgekeurd was, wij in leder geval zouden
voècballen tegen RKÀvv in de zaal.

Maar helaas waren alleen Leroy en
Michael aanwezig, Sander had afgebeld en
er vraren 2 maí (vishal en carlos) ge-
schorsE. van de overige speters heb ik
geen EegenberichE ontvangen en dat vind ik
jammer en ben dus ook zeer t.eleurgesteld.
Ik hoop daE dit nieE meer voor gaat komen,
want iË offer mijn vrije Eijd voor jullie
er aan op, waE ik normaal gesproken nieE
erg vind. Maar ik krijg er nu toch wel een
hard hoofd in.

Toch nog ieEs over de wedstrijd :

dankzij de jongens van F4 kon deze wed-
sErijd Eoch-noó doorgang vinden, wad'rvoor
ik ze ook hartelijk bedank I AI met al
toch een leuke wedstrijd, maar nieE zoals
ik gepland had.

Na een kwarEier werd de wedstïijd afgeflo-
Èen, de ikou" zei. de scheidsrechter, maar
jullie weten vrel beter ! ook de keeper, van
é: bedanxt., jammer daE je ce weinig ln

. akEie behoefte Ee komen in deze kou.

tsEE§

r,ENS Dl - VCS D1 (3-1)

Helaas afgelopen zaÈerdag weer een hoop
afschrljvers, maar toch één grooÈ compli-
ment. ! 3 van de 4 keurig afgebeld. De za-
ken gaan dus vooruiE ! ! De jongens van F2
(in Éotaal 5 sÈuks) waren aflen op tijd om
hun wedstrijd te spelen.

Al werd deze verloren, heb ik Eoch
sEaan te genieten van onze boy8 ' Hopelijk
zijn ÀILE spelers van F2 a.s. zaÈerdag wèI
aanwezlg,' zodat wij LENS en de Eegenstan-
der kunnen laEen zien hoe je als een
vriendenEeam een leuke wedst,rijd kan spe-
Ien. Roman RasEa, namens LENS, heel veel
beÈerschap I

RXÀW F2 - I,ENS F2 (7-2)

DE ÍJEIDER

RxÀw F3 - r.ENS F3 (5-1)

IJEO

RKLvv F5 - r.ENS F5 (2-5)

{

HISTORIE: score: Roddy, stefan, CockY
stand:13-21 (38-33)

ROB VERGEER

P.S. : mooi scorebord, daar langs de lijn.
BedankE dat diE ook bij de DL wedstrijden
gebruikE mag worden. Is oók erg goed vocir
óe naamsbekèndheid van de H)Eotheker. Slim
bedachc !

P.S 2 : het wordE vooraL lachen als we
t.ijdens de vredstrijd mooj.e en, bemoedigende
tekst.en op heE score,bord Eoveren.

Heet was een speEterende wesErijd. De kee-
. per kwam goed uiE zÍjn goa1. we hebben
heet voor elkaar en ja hoor ... we hebben
met maar liefs met. 5-2 gewonnén. HeE was
echE een goede wedsErij d.' I{ie de doelpunÈen hebt gemaakt. doet
er nieÈ Eoe, want het is een teamsport -

ook heeÈ jongetje waE inviel deed goed
zijn best. HeE was nu eindelijk warm wanE
het. was deze keer in de zaal. '
Rina haar hoofd gj.ng bijna Eegen de muur -

Maar waar bleef de re§È van onze spelers -
was heÈ bed t.e warm ??

UI.CEELI,E

'de LENSBEVUE '11 -
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DE LENSREVUE

w@kWad van de yoetbdvercníging LEIIS

" 6[le jaargang, nummer : 26

'-8februaill.996

,1920 75
199s

TERREI on I(LUBGEBOUW ALGEMEEN SEKRETARIAAT

P.F. Grons
Regent€9golEan 49 .

2562 CN Don HaEg
Tol.: (0701 363 54 18

EEEA.EIIE:
A,c.J. Miltonburg, Tel.: (O7O) 32I 32 85
C.J. Alting, Tel.r (070) 389 98 75

SEKRETARIAAT TOTO/LOTTO
c, K6mpo.man, Tol.: lo1741 2'l2Bo2

@!§9BZóIE!j
G.J. v.d. Kloij, Tol.: (01741 418149

EKO : ovonom-enten kommissie
mw D. van Stri€n

KONTRIBUTIE BETALING

Sportcomplcx "Escamp I'
Hongclolaan 600
T€1.: (O7O) 366 13 14

SEKO i s6nioronàÍdolirio
sonioÍen zondag ,/ zEal

W. Xouw€nhoven, TEl.: (o7ol 39'l 24 74

SènioÍon zatordEg
J.C. Ham, Tol.: {O7O) 367 96 87

DAKO : damcssfdslino
in opdchting

JUKo : i€uodsídolino
P.J.M. v.d. Stoon, T6l.: (O7ol 397 Ol 54

POST-bank :
RAgo-bank :

336711
129924229

BARKO : Berkommistio '
mw l. v.d. B€rg, Tol.: (070) 3259974
mw R. BÍuiistons, Tol.t lOTOl 397 97 22

AKKo : Akkommodotiokommissio
W.J.M. Hoijnon, Tol.: (O7o) 348 1O 88

JUBILEU|i,lKOMMI6SIE
R. v.d, Ho6k, Tol.: 10182) 52 13 53

TRAINERS:
P. Bos, Tol.: (O7O) 368 03 62
E.V. Ganr, T6l.: loTo) 397 55 59 .

MOEDELOOS"
(er is nogÍ hooÍr)

,

De'zoveelsEe afgelasEing van dit seizoen op rij, je z
geltjktijdig beàerkE men dat het IJENS-kamp verdeeld k
ízii-die-weÍ kunnen, maar nieL willen' en "diegene di

. Voor'caEagorie I komen deze afgelastsingen a1s een regelrechE geschenkÈ uiE de
hemel en zijn héerltjk voor de echaaÈs l iefhebbers en de koukleumen. Lak aan het
sèttaa,r*progiarnma en iat woor leuke dingen de' leider,/trainer misschien wel in peEto
heefÈ. iij-blijven dus tiever bij de kachet zitten, en laEen zich dan ook nieE op LENS

,i"", t"téf je-voor daE je Eoch iekker kan voetballen - je moeg er Eqch niet aan -

EchEer dikke pech voor iedereen van catagori
een beetje kou, ook al leg je bv a1s reporEe

eI
rb

VAN DE REDAKTIE
lrver uw kopii vóór nraandag in :

- Redaldiebrlevenbus' klubgebouw
- Eengelolaan 9El, 2544 GG Dm Haag

wiizigingm tot masndagavond mogelijk !

TIITERSTE INI.EVERÏERMUN KOPU I

maandag 20.íX) uur in het klubgebouw
wedstr{dverslagen : zondag 16.fi1 uur

FAX : (vto)3zt3z*s
(zatq-, zon- en maandsg *)

ou er moedeloos van worden en
an worden in 2 categorieën t.w.
e vrel willen, maar-. nieE kunnen.

I, die zich nieE laaE afschrikken door
Íjna het. loodje (dtE valt Erourrens onder

de noemer: "risico van heÈ vak").

Hoe goed en Perfekt een schaduw-
programma ook er uiE ziet en is - hoe
àancrett<e1i1f ook de alt.ernat.leven
zijn welke leboden vrorden, toch wilIen
zij liever om heE "EGGrEt in compet i-
tleverband spelen. zij wilJ.en wel,
maar kunnen niet. en worden er moede-
loog van.

Toch zljn ze er alEijd en dat
geeft de burger moed om zich tse blij-
ven inzetten voor hen. . . . I

voor diegenen die er moedeloos
van blijken Ee worden het volgende :

er J.e nog hooÍr, wenE ..... is éénmaa1
de ElfsÈedentocht. veÍreden, dan i§ heE
(volgens de redaktie weer-almanak) r
afgelopen meE de vorsE en kunnen vre

ons weer helemaal gaan concenEreren

I'de LENSREWE'

I

I op maandag ulterliik tot 1E.30 uur per fax te bereiken



>>>>> waarvoor we lid zijn van een klub a]s LENS

of facetten dan ook!

.E

samenstelling Bestuur

N.1. HET VOETBÀILEN, in weLke vormen,.:

Tot slÖt wragen uij even uw aandachE voor de EVENE!6ENTEN- èn iTITBIIJEmI -
akclviÈeiten- (zie É:-z 4 van deze revue) . De voorbereidingen zijn, zoa18
u weeE, reeda in volle gang. De evenemenEen bestaan uÍt klaverjas- en
jokeravonden en de eersie (uiÈ een serie van 4) wordt op vrijdag
Í5 februari gehouden. Eerwijl er een speEEerende PrÀY- BÀcK sHovl voor
jong en oud plaatsvj.ndE op zat.erdag 9 maarE.

voor dè j ubli leum-aktiviEeit van 30 april a.s. (de r,ENS-dag van
',ORÀN,JEn ) kunnén zich nog steeds rrrijwilligers opgeven t.er assistentie. uvr roalaktl€

^-,
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VOORZITTER: ,

J.G. Colp6
Tel. : (070) 394 19 74

16 PEININGMEESTEB :

G.J. van dor Kleii
Té1. : (0174) 41 8l 49

LID IVICE.VOOBZITTERI
W.J.M. Hlijnon
Tol. : (O70) 346 10 88

SÉXBETABIS:
P.F. G.sns
T6l. : (O7O) 363 54 18

LID: '
P.J.M. van don Stoon' 
Tàt. : (o70) 397 01 54

2e PENNIt{GMEESTÉR :
F. Vooren
Tol. : (O7O) 367 96 30

vóor J,ENS hebben we weer enkeLe
succesjes geboekE. De bomen langs veld 1
waarop aI zo lang een mooie st.ip 'stond
zijn nu daadwerkelijk weg. Ook de stron- '
ken gaan er in juni/juli uit. Dlt. moeE
een beEere waEerhuishouding opleveren ;
voor ons eerste veld en bovendlen krij-
gen we minder afvallende bladeren op ons rveld rond de herfsÈperiode .

Daarnaast heeft de gemeenEe Eoege-
zegd om veld 1 en veld 3 in de rePara-
Eieperiode extra Ee behandelen waardoo+.
ook het. eraEer sneller weg moeE gaan zak-
ken. I

' ook heE EscamÈoverleg is druk in -

de weer meE de gemeente om o.a. meer
bomen Ee verwljderen op het hele komplex
en om het. lussenpad beEer verlicht te
krijgen. Dit. laatste is echt. nodig voor
de veiligheid van onze voetballers als
ze in het donker over dir pad naar huis
moet en.

ENS EN DE GEMEENTE

HeE aangchoppen tegen alles waÈ '
meE de gemeenÈe tse maken heeft. is

aI sinds jaar en dag de normaalste zaak
wan de wereLd. IetB opleveren heeft heÈ
echter nog nooit gedaan behalve vele
boze gezichEen.

De insteek van dit. besEuur is ech-
ter om wia overleg een aantal zaken voor
elkaar E.e krijgen. NaEuurlÍjk moeE je
daar wel geduld bij op kunnen brengen
want de gemeente heeft wel met. meerdere
verlangens Ee maken van o,a. de vele
sporEvereniginEen.

Àangezien Den Haag geen rijke sEad
is worden de budgetten er niet groter op
en diwerse subsidies geminimal i seerd.

Daar öèk LENS geen bergen geld
heefE liggen is het. nieE reëe} te blij-
ven dagdromen ower nieuwe kleedlokalen
of een kunsEgrasveld. waar we ons dan in
eersEe instantie op moeten richten zijn
de "kleine" succesgen.

DiE doen we dan ook aLs LENS vooÍ
ons eigen komplex en meE de andere ver-
enigingen via heE Escampoverleg voor ons
hele sportpark.

Tevens wordE nog druk overlegd
over het gebruik van het veld van Groen
t,Iit '58 met ingang van het nieuwe gel-.zoen. wij hebben een optie om daar dan
op maandag- en vrijdagavond Le gaan tra-
inen. Hierdoor willen wij veld 3 rondom
het weekend meer nrusEr g2even zodaÈ de
kwaliteiE van diE veld ook langer ge-

' . $,aarborgd blijfÈ.
via de LENS-reyue houden wij,'de leden op
de hoogte van de oncr.rikkelingen. Maar
lèE wel r geduld ls een schone zaak.

HeE besEuur is recenE uiÉgenodigd door
de sporEweEhouder om deel te nemen aan
een conferentie, daE EoE doeL heefE heE
nieuwe sportbeleid "Sturen op doelen"
verder uit te werken. NaEuurlijk gaàn
wij op deze uÍEnodiging in.

-2- ue urusnevue'
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BAR NIEUWS

BARROOSTEB
zaterdag 10 februarj.

openen

09.00 uur

12.00 uur

sluiÈen

.foop de Roode

Inge & Marian
,renny de GrooE

. Henk & ilah

.f an Iramers

BARROOSTER
zondag 11 februari

openen Tinus

Daarna is a1les wat onzeker. DiE heeft
natuurlijk te maken meE heE wel of niet
doorgaan van de (schaduw) Íredsurijden'

In ieder geval rekenen we op de volgende
mensen:

EI en Peter van Fessem
Henk (?) en Erik

Rina en Inge
.)?,, IsluiEen.

B innengeulogen herichten

,fa beEEe mensen, hieah dan weah een berichie van mè. t^rat'18 er zau een beet.je gebeuahr
àà iaat"te Eèd. HeE Uefanlrèkste is toch en daah zèn we maah a1 te tsgots op 'IheE nieuwe
ààaureboàtrd,. Nau keE gerÍe., "at een pragEag dÍng is-dat zeg. -iIanunAh dae nog-nie
;i;i;il;;í in sebràik lenome is (en bèdoéI ir teàes de v,edsEgèd en laaÈ het.dan e,el
iÈné ,é" die a1s eahsté ;àoÀna). Dat heef flaEuehrèk te make met de -vogs, dte ons afhehd
van heE wekelèkse PagEèEj e.- Je mot maah z'aí denïe: a1s de profs met dieE weeh nie es kunne en,/of maoge

voeEballe dan moE heg voeh jullie hélemaal nie te doen zèn. Iedereen'wil toch zekàh
ài f"s-ir"è f -Éànaei rocn heefÉ deze kah auk zèn leuke kante. Zau ken je auk ee eges

inààis auvah hebbe. Ook àit is egtah bepeÍrek, want zeg nàh zel1ef pÍate v.,e nie

"ffà*à"í-r""atr 
àà rocn dah Eogten (de ellefst.ede) of heg nog wel_ _do_ahgaat..-----i;r. ;; 

"pogCi"t 
zèn en lun deze spogger-s Eog hun Eoch. Zellef ben ik nie zau een

riefneÈUàn van'ai retr en wes Í-g ttac we ieàlh gàh gaàn voeEballe. Tot een volgende keah'

DE ENTGE EGTE HÀGBNEES
..

Ze r,rerken, naar horen zeggen van t'fluuE EoE fluut", zijn niet' meer tè
§tuit.en, hebben de smaak Èe pakken en gaan dan ook oP de zaEer- en
;;;ààóa; gestatig door meE hun werk. Hun werk wordt door velen onder

""J-oía"tó"rrardéerd 
en heE bekende klopje op de schouder is er dan ook

,ëiaÀ" Ulj. De afgelast.ingen komen hen nu we1 goed uiE - het is vrij
rustig in-heE k1uÉgebouw én zo kunnen zij ongesEooxd hun gang gaan' !í9
É"1Àéí Éàt nàtuu.rÍix weer over onze "Ed en willem Beverstr en ook merkE

u heE nieÈ 2o..,. màar er wordt heel wat, afgehobbied op LENS.
Er is getimmerd in zaal ÍwaEerlooi en er.ziJn nieuwe vlaggetjes opge-

'HILENSREWE' - 3 - '

BEDANKT

nweg 5 2544 CW
. Tet. lo7ol3s9o776 Fat {(17013295168

Kerketuine Dbn Haag



hangen, wat bij navraag bleek Ee gaan om oude kranÈen voor het afdekken van de balken.
I{et. plafohd wordt n.I, gewit en weet u bijvoorbeeld hoeveel T.L.-balken en sEarters er
in de kanÈine zit.ten ? NeemÈ u het. van ons aan héé1 veel en a1a je ze vervangen moet is
heE Èe vee1. Tussen de bedrijwen door wordt er nog even een di sco- insÈal1at ie nagekeken
en worden de lanEaarnpalen in de teer gezet, waarbij vermeld dient Ee worden'dat de
luchE meteen hallucinaties bij de redakEie Ee weeg bracht en ze waren net. van heE
velpon-snuiven af,

wij zeggen en spreken dan namens alle LENS-ers, heren BEDÀNKE voor het werk dat jullie
EoE nu Eoe hebben verricht en nog zullen gaan doen.

de redakEie

euenementen & jubileum aktiuiteiten
LENS LENSi

vriidag
KLAVERJAS.

16 februari
en IoKERAVOND

zaterdag 9 rnaart
LENS

PLAY.BACK, sHol,l7,,,

a

Insda

a
a É

I -)<. *

d
sde LEN dag

s30
van

april

K

"oRAN7É"
(sport- en spel dag voor de ieugd)

LAVERJAS- en JOKEREN >>>>> ze komen er weer'aan, die gezeuige klaverjas- en
Jokeravonden en het leek ,fan & Jos een leuk plan om de opzet. wan deze avonden nog
waE gevarieerder Èe maken dan ze al. waren.
we hebben dit kaarEseizoen a1 te maken gekregen met het. veïdienen van extra loEen

en nu werd er een extra demensie (of zoals u wilt 'handicap") aan toegevoegd n.1. heE
spelen ZONDER vasEe partner. '

Nou, daE hebben de heren geÍ.reEen - dat was tegén heE zere kaartbeen van een aanÈaI - al
het oefenen tijdens b.v. de door-de-weekse {j eugd} urainingen zou dus voor niets geweesE
zijn - en zo stond de Eelefoon roodgloeiend. was er. sprake van een crisis ??' Niet echt. want in een plenaire zit.t.ing (toch een soorE crisis-comité ?) wordE heE
plan op dit. moment. her-overwogen en daarom, beste kaarters (M/v), een vriendetijk
verzoek van ,ran & .ros om vooral nu al niet af Ee bellen. nwe komen.vJe er weI uit," waa

-4-'deLENsnEvuE'
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de mening van één van uw gastheren. Wij -denken- 
heÈ ook wel, vrant was niet. een uitspraak

van één ían onze groot sEe- alichters, vondel : "Àlles sa1 reg' kom'" ?? !l
l

de redakEie

(VERS VAN DEI PERSBERICHT : na een aantal EelefoonEjes en opmerkingen van de zijde
van mensen alie alEijd komen klaverjassen, hebben erij besloEen om heE experiment op de-
eèrste kaartavond nler door Ee 1at.ón gaan. M.a.w. de inschrijving is gewoon per koppel
en je speelt dus meE je vaste maaE. Dus alles is neE zoals met de kerst.

Jan Ham en ,Jos Witt.ing

I
P LAY-BACK SHOW >>>>> deelnemers voor deze show kunnen zich opgeven bij :

Diana van strien in ons klubgebouw op de woensdagmiddag van 14.00 uur t'/m 19'00
uur of Eelefonisch bij aep v.d. Heijden (diE kan iedere dag) en haar telefoonnum-

mer is : (070) 321 33 S6.
" De sluiEingsdaturn is op 24 februari a'.s. !

UBILEUM >>>>> heren/dame jeugdleiders : in uw vakje trefE u zaEerdag een brief
aan van de jubileumkommiss íe. De jeugd SPoRT- en SPEL op 30, ?Dril a.s.. komE in"
rasse schreàen naalerbij en zij heÉben met de voorbereiding hiervan uÍ^t hulp nodig.

Gaarne uw aandacht Éiervooi en danken u bijvoorbaat voor uw medewerking '

!5(BIÍ@ Voor tsl nUmmers: zie de colof oo oao. 1

'_8" SenioÍen L1

UITSLAG(EN)
],ENS 3
I,ENS 1
]JENS 2
I,ENS 3

- HMSH 4 .. BUITENHOF 1
- RKDEO 7 .
- MÀASDIJK 2

7
4
7
4

3
9
3
1

WEDSTRIJDPROGRAMMA
íiid thuis se zeel tefdatum

woen. 14.01 22.15 ARENTSB. 1
21.30 ÀRENTSB. 2
22 ,20 EXACT 2

di!6. 20.02 19.00 wrK 1

Houtrust
HouErusE
BuiEenhof

,I. v. d. velden
B-schelds
B-scheids

I,ENS 1
I.ENS 3
I,ENS 2

932 /38
9?L /R3A
951/R1À

vríJdag 23 februarl BEKER PROGRÀIIíÀ gPORIEÀL TRÀNsvÀÀ!

LENS 1

- DE BOMBERS 3
- PEC DEN HÀÀG 6
- sEv 4
- SNOEKIE 5

Èeker zuidhaghe D. Taal

19 .4
20 .3
2L-4
22 .3

ENS 3
ENS 3
BNS 3
ENS 3

8I,
6r'
81,
6L

De wedstrijdduur bedraagE Ix 20 minuten.

OPSTELLTNGEN en LIGG1NG van de SPORTHALLEN ziin BEKEND

'deLENSREVUE'-5-
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Senioren ERDAG
UITSLAG -. muo,72 t - r,ENs I afgerasE

WEDSTRIJDPROGRAMMA
datum tild thuis - uit schsldrochter veld

zat. 10.02 14.00 GDS 1 - LENS 1 L025/006 P.L. Mazairae
zaíg. L7.02 14.30 LENS I - KSD L tOZt/OOe H. ,J. Moerenhout

BÍj afkeurtng : tïalnen dE 12.00 uur / verpttcht afbaUen bij Ílíel konea Lraínen ll

AFSCHRIJVEN Fred Lancel
cerard Sinke

I
1

E

t- e

, LIGGING TERREIN :-GDs Erasmusweg

(o10) s21 39 80
(079) 362 85 59

te1 .r (070) 32L 32 L1

Í(

@,
Se ioren ZO DAG

advcÍlefltiE

UITSLAGEN
IJENS 1 - WESTIÀI{DIÀ

DUINDORP 4 .
DUINDORP 5 -

I,ENS 4
IJENS 5

* = 30 januari j.1.

WEDSTRIJDPROGRAMMA

0-4 *

1
2

RKAvv
RKÀW

s1
s2

IJEN
I,EN 4-3

afgelast
afgelas!

§ahaLJràchtaf vald

VonderVelde
'tYeentje

ZinkwerÍ 27
2544 EC Den Haag
Tel.: 07G366i 134
Fox: 07Gi675393

ffi',nnw

Zoetermeet
Tel.:079-6102i3

dgtum tild thuls ult

zond. 11.02 14.00
11.00
11.00
10.30
10.00
13.00
10.00
13.00
11.00

L009 /52
7702/62
3O58 /54
3t02/56
3095 /56
3t36 /s5

sTor,Í{I.IK 1
RI.ÍSWIJK 2
IJENS 3
riw 4
DEIJFT 5
I,ENS 6
BTC 4
Í,ENS g

IJENS 9

I,ENS 1
LENS 2
],ENS 3
vcs 5
olrvEo 7
IJENS 6
ÍJENS 7
I,ENS 8
LENS 9

- IJENS 1
- IrENS 2
- VREDENBURCI{ 3

- LENS 4
- LENS 5
- TRIOMPH 2
- LENS ?
. BTC 5
- HBS 13

vrlendschappel i jk
4419 /622 n.tr.
449!/648 n.n.

.P. willemen

. Heijboer

. Flanderhijn

.n.

.n.

.n. .' . . .

, MaEhij ssen
.n.
. Soekrad
.n,
.n. . . .
.n.
.n.

IJ
1l{
3M
2n
1n
9n

1

3

2

scEÀDIIiíPROGRÀtfiÀ : 1,4 . 00 uur .I,ENS L - ÀIBLÀSSERDÀI'í 1

12.00 uur LENS 2 - ÀLBÍÀSSERDÀM 2
Bij afkeuring van onze veLden spelen LENS 1 en 2 uit, op kunsEgras bij Àlblasserdam'

zond, 18.02 - nog nieE bekend
- nog nieE bekend
- POSTDUIVEN 2. IJENS 4
- I,ENS 5
- svl{ 2
- GR.W. rI VÀC 7
- KR,ANENBURG 4
- TE WERVE 3

11.00
10.00
10.00
13:00
11.00
13.00
11.00

1

2
3
3

- 6- ue twsnevue'

3027 /543
3070/562
30't4/56r
309s/s69
a437 /627
44a3 / 622
4483 /648

G
n
R
n
n
n
n

;l
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gCEÀDITVTPROGRÀ!,IMÀ 14 .00 uur LENS 1
12.00 uur I'ENS 2

VOORBURG 1
VOORBT'RG 2

zoíd, 25 .O2 SCEÀDITWPROGRÀI{IIÀ

TRATNINGEN N1ET GESELEKTEEBDEN : ELKE DONDERDAG 2O'45 uur

14.00 UUT LENS 1 - ÍÀAKKWÀRTIER 1

11.30 UUT I,ENS 2 - I,ÀAKKWÀRTIER 2

OPSTEIIIJINGEN
LENS 1E/m 3 . :
r.ENs 4 t/m 9 t

AFSCHRIJVEN

worden door de trainers bekend gemaakL
a1s bekend

LENS
I,ENS
!ENS
I,ENS
Í,ENS
IJENS

tel.
tel .
EeI.
tel.
t.el.
Eel.

4

5
6

I
9

50
88
56
43
33
28

15
10
20

03
10

A
w
,l
G
z
P

de GrooÈ
Heij nen
Wasgerman
DuivesEelm
cungör
Lensink

(070) 325
(070),346
( 079 ) 3s1
( 010 ) 511
(070) 390
(070) 323

kontaktpsrEoon SenloEen zondsg
wedgÈrLjddag

LIGGINO VAN DE TERREINEN

3 9Í110 KoutlrentroveÍr - Ea1 . t @7 0l 39L 24 7 4
. Be!È Vlerting - Í€1.: (070) 391 37 49

06 - s95 79 355

STOIJwI,IK
RI.]SWIJK
HW
DEI,FT
BTC

Sportlaan .. ' 'SporEpark Pr. Irene,
v. Hogenhoucklaan
Kerkpolder$reg

SÈolwijk
Schaapweg Rij swiJ k

Delft

te1.
ÈeI.
Ee1.
ce1.
EeI.

(0182 ) 34
(070) 393
(070) 324
(015) 2s6
(070) 397

15 20
15 88
16 55
06 1,2
4 0 08A. KorEekaasPfantssoen

,rD ES Voetba Nie s
.l

T R A t N I N G : vríjdagavond van 18.3O uur tot 19.30 uur

A F s c H R u v E N,';:;í:ffiil1'' !!i',u,íííl ssz s4

Àfgelopen vreek geen dames-voetba] nieuws, navraag bij Edwin leverde nieEs op, behalve
Oií À"[""a"rophàIend heE zinneEje : I'KWBET-NIET'. oic was verleden week ectrter ieEs aan
àe korce kanE om Ee publiceren. Nu halen ze ruimschoots de schade in ! 

de realakEie

Àfgelopen vrijdagavond sLond er precies een elfEat op het. ve1d, om aan te Ereden
tege" à.í- ó-'aó.Ui.raÉ iel Het damesteam àeed het zo slechE log nieÈ, _vond ik ze1f. Ze
r.éËËà"-rËt-aii iiàt"i"gspart ij E j e verloren meg 5-0, maar dit vlnd ik niet heE belang-
rijksEe. HeÈ gaat erom-dàt jullie geprobeerd hebben om als een Èeam er tegen aan te
;;à;:-il ÏèinËià-iÀ Éij àè óà*"" díiàe1ijk aanwezig. (vorhouden Dames).'
Éomende vrijdag, gaan we trainen. (tA.r5 iur verzamèIen). Kan men niet komen bel' dan af
op donderdalavónd-bij Kristel Muns. Groetjes,

EDWTN KUÍK

Da.Dés1-c-coEblaatie(0-5) : ''

wat een'wedstrijd! Na Ewee Erainingen aI een !.redsErijd en dan EgE met 5-O verliezen
àài "i"a it rocÉ eigenttjk best meéva11en. rn heE eerste kwargier zijn de meesEe

à"ófir-it"" 
-gÀ"àffà""è" 

dÉarna ging heg vrat. langzamer aan. rk moeg trouwens even mijn
co*piimenteà geven aan onze keépsÈer, Merl§kg,- wang aIs die niet zo v'reed stond te
k;;;;;, -wà, Oí" 5-o Eoch zeker íel verdubbeld. ondanks ons geschuif en. gewlssel hebben

"e'Èocà 
voorlopig nog geen eigen plaatsen, maar daE komt wel. Ook aan heE samenspel.en

tràt 
-schiecen oi Éoer-móeten wé no! werken, want we hebben toch een paar kansjes gemist.

---ï"or$E-ïe Uoctr steeds weer moesEen sgoppen omdaE we aanwi j zingen van onze
tral"ei-Èiugèn, heb ik een behoorlijke verEqgdÈeid opgelopén (en daÈ terv'ijl ik er net

'do LENSREVUE' 7



vanaf was) I Maar ja, je moeE er Eoch wat. voor over hebben. Ik hoop trour,rens srel dat de
opkomst volgende keer waE beter is, want met 11 dames spelen Èerwljl er ruim 20 zíjrl
dat. is toch niet echE de bedoeling. Nou, lk geef de pen door aan PÀOÍJÀ VERDIIYN IJITNEÍrIJ
(ook a1 vind je daE nlet. leuk). De Íj.azzeLl

KRISTEIJ

Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKIPERSOON en
HooÍdleidsr A/B/C jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01 .

HooÍdleideÍ E-leugd: RuudVereecken

Hoofdleider D-JEugd:
telefoon 391 .04.89

Hoofdleidor F-jeugd: Harry tgr Linden
teleÍoon 361 .61 .43

Edwin Kuik
telefoon 367.73.00

i Afbellen voor de wedstriiden:

i zo sn€l mogelijk, doch uiterlijk
i fende hoofdleideÍ. ln uitersto n

ur, bij do desbetref- ide avond voor de wedstrijd, tussen í 8.@ en 19.00 u
ood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, teleÍoon 366.13.Í4

(zaterdags vanaf 8.oo uur en doordeweeks t 30 minuten, en niót eerder, voor vezameltijd)
AÍbellen traininoen: + 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366,13.14
Vraqen/oroblemen : bel in eerste instantie de hoofdleider opl

T
l,;

EUGDLEDEN EN OUDERS OPGELET !!!!!

Àangezien de _vorst. .voorlopig nog blijfE is het nu aI zeker daE er ook a.s.
erdag niet wordt gevoetbald voor de kompet,itie.
hebben dan ook maar weer besloten om ook deze week geen wedsErij dprogramma te

melden.
hebben wU een volledig schaduwprogramma samengestseld voor de jeugdLeams.
hopen op een grote opkomsE. Kan je nÍet, dan is afbellen verpllcht op de vri

nd Eussen 18.00 en 19.00 uur bij de hoofdl€lder en dus niet bij de loidar Ehu

HeE schadirwprogramma ziet er als volgt uit:

SCHADUW-PROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

elftal dotum aanvans tegcnstander uit/thuis veld/teroin sam.k LENS

t 'n

zat
wij
veÍ
we1
wij
avo

l
I
dag-

10
10
10
10
10
10
10
10

À1
B1
B2
c1
c2
c3
c4
D1
D2
D3

10
10

10 febr
10 febr

GDA À1
GDÀ 81
zaa lvoetbal
GDA C1
GDÀ C2
GDÀ C3
GDÀ C4
GDA D1
GDÀ D2
GDA D3

. v3.. v3
Marterrade
. v3
kunsEgras
kunst.gras
sporEhal. v3

kunsÈ.gras
sporÈ.ha1

zie kopy

febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr

14.30
12 .45
14 .00
11 .15
1r..00
12.00
11.00
10.00
r.0.00
12.00

Ehuis
Ehuis

Ebui s
uiE
uiE
uiE

t huis
uit
uit.

13.30
11.45
13.30
10. 15
10.00
11.00
10.00
09. 00
09. 00
11.00

(auEo)
(auto)
( auto)

(auto)
(auEo)

D 4 10 febr 11.30 OI,DERS BESPREKING OP I.ENS 11.30

12.30
12.30

zaalvoeEbal
zaaLvoeEbal

D4
D5

- 8 - 'ae twsaevue'

MarEerrade
MaÍEerrade

12,00
12.00'



SCHADUW-PROGRAMMA A-B'C'D-E en F JEUGD (veruolg)

febr
febr
febr
febr
febr,
febr
febr
febr
febr

uit
uit.
uic
u it.

08 .45
08.45'.
08 .45
09.30
10.30
10. 30
08.15
09.00
09.00
09.00

(auto)
(auto)
(auEo)
(aurà)

( auto)

Spartaan'20
Spartaan'20
GDÀ E3
GDÀ E1
zaalvoeEbal
zaalvoetbal
GDA F2
zaalvoetbal
zaalvoeÈba1
zaalvoeEbal

kunstEras/R',dam
kunsÈgras,/R' dam
. sporthal
. :sporEhal-
. Marterrade :
. Marterrade .

zaalvoetbal
. MarEerrade
. MarEerrade .
. MarÈerrade .

10
10
10
10
10
10
10
10
10

B2
E3
E4
E5
F1
F2
F3
F4
F5

10 febr 10.00
10.00
09.30

- vragen ? Bel
- opatellingen

O LENS B
O I,ENS B

. O LENS C

" 0 LENS C
. O I.,ENS E
O LENS E
O IJENS F

, O LENS F

10. r,5
11,00
L1.00
08.45 uit

dan even naar de hoofdleider I

alE bekend met uitzondering van!

09.30
09.30
09.30

L, FGERE|RD OF N\ET ??? ,rr,, de enige'frJnier om te wecen Èe komen of bovengtaand,

A;--;";;-..;- d;;;; j.e naar LENs Èe bellen (3661314) . Dlt gèrdt niéc voór de teame die
t rit óe zaal epelón. Dlc gaat immera albijd door'

B IJZONDERHEDEN ' :l

- aanwezrg wan de jeugdkommiseie- op zaÈerdag l0.februari-O E. t.r'LLldcE ctl R. vcr.cokaÉ

J-

2

3
4
1
2

meE
met
zonder
zonder
meE
zonder
zonder
zonder

D.Loreheijd
il.carcia en R. Thagai
R , Smeeg
D.Lorsheíjd en N. siliakue
À. Badal
R.Nandperead
E. Deane
R. RaBtsa

r EES DE LENSREVUE (herhaling)!
I - Tedere week komt de LENs-revue in de
a Èrievenbuà bij onze leden' onE verzoek
aan de leden en aan de ouderg ie om de LENS-

revue Íedere week goed àoor te lezen' HeE
bliikts eteede $reer dat diE niet !\'ordt ge-
daai. Toch is dit one belangrijkeEe kommuni-
katierniddel naar onze leden en hun oudera
toe.

Kijk niet alleen naar het v,ed€LËijd- '
p=og="..à maar leee ook de overige kopy goed
ào"i. ziin er vragen neem dan even konEaku
op neÈ.de hoofdlelder.

K ONTRIBUTIES >>>>> in deze Periode
heef ! iedere vaeÈbalvereniging weinig
inkom8t,en uLt de kantine. ook bij IrENs

t hèt qevaI. HèE i6 vaak niet makkelijk
nnenkoíende rekeningen te voldoen. Dit
ook omdat er nog (tè) voel kontsributie
i6 beÈaald döor o.a. de jeugdleden.

on6 verzoek aan da ouderE iE dan ook
a.m. de achtereÈallige kontribuEie Ee -

en. DiE kan a.B. zaEerdag konEanÈ oP
maar Liever hebben wij het oP
336711 t.n.v. penEingmeegÈer LENS te
t en Rodenrij e

Na de Eportdag Epeèlts LENS 1 Eegen het
oltD-NederlandË elftàI èn vervolgene is er
nog aen feèEtavond voor de j.lgq-Ytl LENS '

om de voorbereiding te doen elagen moeten f,.
wii zo gnel moqeliik weten wie er op deze +'

daÉ aan'aeziq ziin èn wie nieE. voor de lei-
deie liggen-er intekenliJetsen klaar oP LENS'
wii oaaí'er van ults dat heel de'jeugd aanwe-
zió iE met uitzondering van degene d1e op.
vaÉantie zijn. Leidere gnel aan de elag'

,G RAINING C3 EN &l >>>>> waar blijva.-.
I a. gpeferE van c3 en c4 oP de training
' ??? ÀfgeloPen vrijdag waren er BlechLE

6 aanwezig. !{e nóEeten epelere bellen voor
de wedstrijd tegen de danes. Dit kan echt
nieE hoor. vrijdag a.e. ig Àino van
BlitterBwijk er weer' .ïullie ook ???????'

Tt ESPREKING OUDERS LENS D4 ,,,,.
ID ::,::g':fl ïi:.t"ï:,':n-ffi$8",:*;.íi-
voor een beepreking over het reiEje -van D4

van 10 È/n 12 mel naar Lirnburg. Leider- Harry
is al. walr volop mets de nodíge dingen bezig'
Reden qenoeq om even naar LENS te komen za-
cerdagi van 12.30 t/n 14.00 uur epelen de
speleie van D4 vervolgens in de zaa1.

ll LAY-BAàK sHow >>>>> iatuurrijk
7 doen veel (ieuqd) gpeLere/'oudera, 1ei-
I deiÈ van r,eíIs íee àan deze PIJÀY-BÀCK
SHOW op zaterdag 9 maart. a. E. . Een mooi
1ied, èen Eerieíze-tekEE. maar ook komlgshe
actss ziin van harEe welkom.

Lid van LENS te zijn ie niet echt
nodiq om mee Èe doen. opgeven kan je bij
Dianà van strien of BeP v'd. Heijden'

De sluitingdatum iÈ op 24 februari..,

LEl cla
orn bi
kont
niets

om z.
be EaI
LENS
glro
Berke

G PORTDAG 30 APRIL >>>>> oP dÍnades

D il ïïitï;"iitàiï:H:"ií',:i"i:à:;"í:"
LENS 75 JÀÀR een groote EpekÈakel voor de
jeugd van LENS. Dàt ie nog heel ver weg zal
iedereen denken. Dats ÍB waar naar cte voorDe-
reidinEen zijn in vo}le gang. I{et moet een .
echittÉrende- eporEdag worden voor aIle jeugd
van 81 È/m F5' (De epelers van A1 doen mee

bii de sàniorendag oÉ 1 juni, rnaar worden
wairEchijnlijk op-30 april we1 lngeze! a1e
leidere).

'de LENSREWE -9-



uit- en veÍslagen
ondanke dat aL heE voeEbal,l,en voor de amateurs en aomB zelfe voor enkel
watjee van het betaalde voetbal afgekeurd werd kwamen afgelopen weekend
maar liefEE .12 IJENS- j eugdteama in aktie.

HeE beóon op de vrijdagavond met een wedstrijd ÈusBen de keraver-
se fEtIS -DÀ.Ií!S en een kornbinatie van Ca/C4. Het vJerd een leuke parEij
lraarin duidelljk werd da! de dam'es a1 beet tJat geleerd hebben op de
training. over een tijdje epelen we dez

zal ca/c4 zeker meer moeite hebben meÈ deze fanÈieke dames,
e wedetrijd nog een keer en

e

Op zaterdag epeeld€ LENE À1 Eegen Feijenoord, LENS wae echE veel Eterker naar
wae in de eerEEe helfE te veel bezÍg meE hets praÈen (negacief) Eegen elkaar
en in de tweede helft werd er eome heel goed gevoetbald maar wèrden er legio
kanEèn gemigt. Paa bij een 3-0 achterstand ging het b6Èer En kwam À1 terug
Eot 2-3.
LEIS 81 kan nieE eèht geconcentreerd aan hun wedetrijd zijn begonnen.' .Binuen
kórte Eijd wae de,vJedBErijd Eegen spartaan B2 verloren door het onnodig
r,reggeven van een drietal doelpunten. Niet alim en niet Bport.ief tegenover
jullie nieuwe keeper. Bij IBNS E2 hetzelfde verhaal. verdedigen doe je ook
met zijn a1Ien en pingalen leverE vaak nlete op. Een kanBloze nederlaag waB het gevolg.

IJENS C1 deed heu daarentsegen veel beter. Exceleior C1, met a1B leider'Mario
Bèen, voetbalde mieechien ietB bèter, maar LENS veel efficienter. Een keurige
2-1 overwinning. ExceleÍor C2 wae Ee'ÉEerk voor IJENE C2. DaE wae van Eè voren
al bekend; Èoch lleEen Jullie af en coe leuke EEaaltjea voetbal zien. LENÍI c3
moest ook voetballen. Door dè wele afbellerg profiÈeerden een aantal spelere

c4. ZíJ mochEen mee voeÈbaillen en Eamen epeelden ju11ie een leuke parEij
en RKÀW.

IrENs D1 had geen piobleem net Excelaior D2. ÀIs jullie wat Echerper waren
geweeEt woor de goal dan wag een groÈere overwinning mogelijk gevreeEt. I.ENS

D2 werkEe keurig een 3-1 achterBEand weg en speelde uiteindelijk 5-5. Irt$IS Drl kwam ook in
aktie. op do Íjebaan maakten juI1ie veel pret met ju1lie leider. caaf hoor.
LBNS 83, E{ 6E F1 gingen de fraaie eporthal van cDÀ in, I{et. werden leuke wedsÈrijden.
ook komend weekend weer geen kompeui cievoetbal maar bij LENS naÈuurlijk vrel neer een vol
Echaduwprogramma. Dic keer voor alle EeamE en we hopen dan ook iedereen te zien. ToÈ
zaEerdag.

UITSLAGEN
LENS À1
SpàïÈaan'20
Spartaan'20
Í,ENS CI
LENS C2
RKÀVV C3
LENS C3 /C4
LENS D1
RKÀW D2
GDÀ E3
GDÀ E2
GDÀ F1

3 fobrurrl '
- Feijenoord A3
- LENS 81
- IJENS B2
- Excelslor CL
- Excelaior Dl
- LENS c3lc4
-. LENS-DÀMES
- ExelcBior D2
- LENS D2
- I,ENS E3
- I,ENS E4
- IJENS F1

2-3
1-t
1-1
2-L

9-s
5-0
4-2

0- I
2-3
2-r

VERSLAGEN
IJEN9- D1 - Excol.LoE D2 (4-2,
Hagelvric schitstert op zaterdag de beeneeuwde en
*zonnigeë Í,ENs-vlakte eenieder tegemgeE. Deson-
danks kan er bepexkÈ geBpeeLd worden want LENS
is in heÈ hostbàre bezits-van een heuee oranje
bal. DaC de Lijnen van hec vèLd absoluut nie!
te vindén ziin maq de pret nieÈ drukken. Daar-
bii heeft de- i euqócommieEie ons verzekerd dàt
er'oeen winawàkkén meer ziin ondèr de 6nèeuw.
GewÉar is er du6 niet. Excélsior RoÈtserdam lE
net een qrote delegatie bij Í,EIS op de koffie
gekomen èn ull uiteraard ook graag €pelen. on-
aanks heÈ moeilijke veld is er sprake van een
echte wedEtsrijd iaarin beide parÉijen Proberen
het beste in zichzelf naar boven Eè halen'

t\Ia eerl oèIiik6Ee1 (1-1) bii de dampende
rhee biijken de o]: EnLeuwàchuiïer:e uiceiídelljk
een sÈuk aterker dan de RoÈterdammerÉ.
MeE doelpuntsen van tRoddy (2x),"Robbie en ?BaB
(wat hee-ft z'n vader etaàn iuichen èn glimmen)
is de everHinning zeker geeÈe]d. Belangr.ijker
ie echter de wijie waaroP de doelPunten coÈ
stànd ziin sekomen- Meerdere malen werd heÈ
pu-bliek íeríasg met .) vLoeiende conbinatieB
àoor een qeconcentreérd en gémotivèerd eLftal.
Desgevraa§d verklaarde coach Ràmon na afloop

van de wedEtrijd: ÍIk ben redelijk tevreden rnets
het. vandaaq vertoonde sDe1. Àl.a we deze
etiisende Íijn weten Èe'behouden heb ik alle

,rè zièts dats de ploèg groeit èn dat is .preqiee de bedoeling", Nou, daar stijgts je
gevoelstemperatuur toch wel eve[ van. ...
RgB VERCEER

IaTSPREMNS D4 (februari 1996)
rn een buicengetdone leamvergadering waren de
rayonhoofden van D4 de afgeLopen $eek bij eI-
kaar gelreeEts on de toestand van heè ij6 Èe
bespreken. Duidelijk werd dat het ijE nog veel
1a6ts had van windwakken. Af,ge6proken weÍd daÈ
we zouden proberèn
à.m,". -iíe-rrÀnÀpiintatieE deze windÍ{akken Eà '

dichten én dat we donderdag weer in vergadering
zoud€n komen. En ,.... het wa6 gelukt. De Í{ind-
uakken waren diehÈ.

Er kan over het hele tsrajects goëd ge-
schaac6È worden. Ílat wij toèn íiets wisten was
dat vriidas (zij heb IièhÈ) de dooi zich aan-
kondigdè. Due viijdagavond weer bl,j elkaar ko-
men; Éet bléek tsoón Éat heÈ nièÈ zó vergtandig
wag om op natuuriJs te gaan schaatsen en daarom
werd er besloEen óm uit te wijken naa! 6chaat-
EcenÈrum 'DE UITI{OF'.' Zaterdag vraB heÈ dan zovet - verzahelen
om 9,30 uur in: de verÈ.rouwde Í,ENs-kanÈine. De
ouders nog even snel een bak koffie (die moèten
immers ÀIrTf.rD eerBb wakker worden) en op naar
het Échaatsen. En Í6 veel lrlezier is qeweeEt ?

Ik dacht heÈ wel ll Met 't lLendèIijke lroeu,
Éfu{ vÀN DE RÀYoNpnooFDEN. r,
SDÀ E2 - 

,I,EN8 E4 (2-3)
ook deze wedEcriid v,aB voor Í,ENs in de zaal een
ma-kkÍe ook za1 jé dat van de uiEelag Èe zien
niet zeggen. Maar a1s gaèd voeÈballend Eeam
moets je de EeEenpartij vraE zelfvertrouwen ge-
ven. Éet nas íeei van-grobe klaeEe, en heÈ-is
gewoon niet anderB.
WIiI ZÍJN DE BESTBI I

- 1O - ue ctsnevue'
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TEBBÉ|N en KLUBGEBOUW ALGEMEEN SEI(RETARIMT KONTRIBUTIE BETALING

336711
129924229

Sponcohplcx "Escamp l"
Hongololaan 6OO

Tel.: (O7O) 366 13 14

.' P.F- bton§
Regontosselaan 49
2562 CN Don Haag

Í61.: (0701 363 54 18

POST-bank
RABO-bEnk

sEKo : s6niorsnafd6lino
Senioren zondag / zaàl
W. Kouwenhovon, Tol.i (O7Ol 391 24 74

BEgA.(I!.E:
A.c.J. Miltonburg, Tol.: (o7o) 321 32 85
C.J. Alting, Tèl.i (O7O) 389 98 75

BARI(O : Barkommissie
mw l. v.d. BBIO, Tel.: (070) 325 99 74
mw R. BÍuii8tons, Tel.t loTol 397 97 22

Senioron Zat6Ídag
J.c. Ham, Tol.r (o7o} 367 96 87.

SEKFETARIAAT TOTO/LOTTO
G, Xomperman, Tel.: lO1741212602

AKKO : kkommoàati€ mmtsste

W.J.M. Hoijnon, Tol.: (O70) 346 10 88

DAKO : damesaÍdelino
mej. K. Muns, Tsl.: (o7o) 397 54 59

SPONSORZAKEN:
c.J. v.d. Kleij, Tel.: {o174) 418149

4E!!E!M[9MM!§§!E
R. v.d. Hook, Tel.: (O1821 52 13 53

JUKO : iouodaídelino
P.J.M. v.d. Steon, Tol.:1070) 397 01 54

EKO : €vonemonton kommissio
mw D. van striÈn -2

TRAÍNERS:
P. gos, Tel.: (07o) 368 03 62
E.V. Gans, T6l.: (O7O) 397 55 59

,,: VALENTIJNS-DAG
(houdel van & de kaart)

t
r.r d" i" eeui,u na Chr. Iiep er op onze aardklooE een zekere valentijn rond. De man kon
niei ,rermoeaen daÈ hij op- 14 feËruari onthoofd zou worden en niemand keek er vreemd van
ào. get was in die tiid;.I. zo, dat bij het minste of geringste "vergrijp',.hoepla-je
nààfà-nuaài je schoenén lag. Wij konden-niet achLerhalen waarom valentijn zijn hdofd
verloor, maai wermoeden daÈ de rede wel "houden vann geweesE za1 zijn'

Rome verklaarde de brave borst heitig en op zijn naamdag werd heE een goed
gebruik om iemand, waarvan je houdÈ, anoniem een aEtentie Ee sEuren in de vorm van een

lekleurde kaart., vergezeld van soms een gedichrje.

Àfgelopen woensdag vras heE dus valentijns-dag 1996 en in Canada, v.s. en Engeland
àiéigi-aere àag ,rIC te groeien EoE de één gróte kiEschverÈoning, waarbij de commercie

f

handig op de situatie inspeeld.
NaEuurlijk onEkomt ook Nederland er
nieE aan en men doet. vervroedde pogin-
gen om deze dag vaste grond onder de
voeten te taEen krijgen.

De kaart is er nog vrel, maar waE
dachE u bv. het in zwang komen van de
valent ij ns -wedstriJ den/aanbi.edingen en
bloemen en meer van die ongein.

'1
I
I
I
I
IVAN DE REDAKTIE

Leven uw kop(i vóór maandag in :

- Redaktiebrievmbus, klubgebouw .

- Ilmgelolaan gEl, 2544 GG Den Eaeg

wijzigingen tot rraandagavond mogeliik !
ÀIs de buurman of vrouw u even

een st.arEkabeltje leent is hij/zij a1
bij voorbaat rijp voor mlnimaal een
kaartj e.

,fe loopE in een voetbalweds Er.ij d
nu eens niet een keer tegen 'geel" oP
en hup op 14 febïuari valt er ieEs in
de bus. Dat zal in de meesÈe gevallen
we1 geen valenE íj ns - kaarÈ zijn, maar
de geldboet e .

I]IIERSIE INLEVERTERMUN KOPU :

maandag 20.fi1 uur in hd klubgebouw
weilírijdverslagen : zondag 16.00 uur

FAX :

uiterliik tot

(070) 321 32 Es

(zater-, zon- m maandag r)

I

+ op maandag 18.30 uur per fax te

,de LENSREVUE,



,rrrr Wij van de redaktie doen hier niet aan meei we versEuren geen
kaarten (wij krijgen ze alleen) . .... maar als we er toch één zóudensturen dan is het. wel aan die LENS-er, die op een maandagavond op d.eredaktieEafel een blaadje boordevoL met schaàuwtrlrogramma; s deponèeràe
en op onze reakEie (,'Zo, da,s niet verkeerd,,) dót ónÈhousiast reageerde
en uiEriep : "Y E S I ... Er moet in deze kouperiode meer 

""636urigg- .voeEbald worden, maar dan Èoch zeker wel thuió op LENS', en dansend-
huppelde hij richEing kanEine.

Kijk daar houden wij van,- zo,n iemand stuur je roch eeq kaarr ?? l! UW fedaktie

.E .m,

samenstelling Bestuur

SEXRETARIS :

P.F. Grons
Tol. : (O7O) 363 54 18

LID :

P.J.M, van don Sl6€n
Tol. ; (070) 397 o1 54

20 PENNINGMEESTER I

F. Vooren
Tel. : (070) 367 96 30

Richard met Hans Kooyenga proberen in-yllJing te geven aan de sponsoringop
IJENS. Een zeer belangrijke zaak. De ma-nier waarop zij hier binnen de jubileum-
koÍmissie aI mee bezig zijn geeft ons
veelvertrouwen. Met. Gerard v.d.K1ey zalhier binnenkorE veïder over worden ge-
sproken.
4) Daarnaast zijn er een aant.al gespïek-
ken gevoerd om te komentoE een besEuurs-funktie voor Eechnische zaken. De funk-
Èie heeft inhoud gekregen naar heE zoe-
ken is nu nog naar een geschikte kandi-
daaE .
5) zoals we aI eerder schreven hebben vre
vorige week meE iemandvan de sporEraad
om de Eafel gezeEen. De insEeek was hoe
kunnen we de kommunikat.ie binnen I,ENS
verbeEeren en op welke wijze kunnen wij
het LENsgevoel zo vergroten blj onze
ledenen de ouders van onze jeuàdleden
daÈ de kaderleden zich uiL zichzelf aan-
melden. De sporEraad heeft hier best
goede ideeen over maar LENS za1 zelf
leading moeten zijn. Een groepje zalde
kar moeten gaan t.rekken. Een trajekE. van
ongeveer een half jaar. Op een binnen-
kort te plannen kaderavond lichten wij
met de sportraad diE Èrajekt Èoe.

---'t
I

VOORZITTER:
J.G. colpa
Tel. : (070) 394 tg 74

lo PENNINGMEESTEB :
G.J. vEn do. Kleij

el. i lo174l 41 a1 49

Ll0 ívtcE vooBztTTERl
W.J.M. Heijnon
Tol. : (O7O) 346 lO 88

IJ

De afgelopen weken is heE bestuur druk
in gesprek gewëesE met diverse personen
binnei LENS. Dit heeft geresulEeerd in
een aantal afspraken .die wij onze leden
nIeE willen onthouden:

1) MeE Emiel Gans, trainer van de B-se-
lektie van de senioren, zijn we kon-
ErakEverlenging overeengekomen voor het
komende seizoen. Natuurlijk hebben wij
in dic gesprek de afgelopen periode gee-
valueerd en bovendien gesproken over hoe
wij de B-selekEie voor heL komende sei-
zoen zovtel kwaliEatief als kwanEitaEief
op peil kunnen brèngen. Emiel gaat hj.er-
mee aande slag en wij h,ensen hem daarbij
heel veel succes Eoe.
2) Met de verzorgers van LENS 2, l.w.
Irarnbert Pennings en Mlke de KievieE.,
hebben lre ook om de Eafel gezeten. De
uiEkomst vandiE gesprek is dat Mike vol-
gend seizoen de verzorger wordÈ van Í,ENS
2 en dat Í,aÍÈert Pennings, die wegens
q,erkzaamheden zich niet echt kan binden,
zoveel mogelijk aanwezig zal zijn. DiL
betekent daE we voor LENS 1op zoek moe-
ten naar een vaste verzorger. Via Edwin
Coret en ilan Zourendijk proberen we de
juisEe persoon Ee vinden.
3) Richard v.d,Hoek gaat stoppen als
Ieider van LENS 1. We moeten dus op zoek
naar een nieuwe leider. celukkig gaat

ÀTTEIiITIE IIERIN TRÀIMRS

De velden mogen voorlopig nieE betreden
worden ÈoEdat alle vorst uit. de grond
is, heE wàter van de velden is ei de
velden zijn geroLd. Behetpen dus, maar
heE is echt noodzakelijk dat iedereen
zich daaraan houdr.. Ga je op de
trainingsstrook blijf dan weL van de
zijkanten van veld 3 af ook at Iijkt. diE
goed te zijn. Is het verbod opgeheven
dan horen jullie dit diiekr wàn.ons.
Mogen we weer op de velden dan nogmaals
een verzoek van de jeugdkommissie en de
gemeenEe om de Lrainingsdoel tj es van het.
veld Ee zeEten na iedere Eraining. De
laaÈ.ste weken werd diE weer zeer regel-
maEig vergeten.

-2-'decrsnewtt'
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W-POETBAL-GEKTE: KNVB HEEFT DAGOBERT-DUCK-ZIEKTE

BOYCOT DE BOND EN GA ZELF COMMERCIEEL - STEUN LENS

lk bsdank met onmiddellijke ingang als lid van de KNVB, want daar hebben ze

nu echt de Dagobeit-Duck-ziekte gekregen. WaaI haalt de bond de euvele
moed vandaan om mij te verplichten €xtra te gaan betalen voor voetbal op de

w? lk betaal al meer dan genoeg; als belasting betaler, als betaler van kijk- en

luistergeld, als kabel-abonnee en als lid van de KNVB. AIs officieel lid van de
voetbalklub LENS ben ik automatisch lid van de KNVB en daarom moet LENS

zomaar 35 gulden van mijn contributie doorschuiven naar die stomme bond.
Nu wil die bond dat ik ook nog eens 24 gulden extra.ga betalen om de wed-
strijden van m'n eigen bond op tv te kunnen zien.

Dat doe ik never nooit niet. i

lk ben niet-spelend lid van LENS, omdat ik bii LENS wil horen. lk heb nooit.'
gevraagd om dat lidmaatschap van de KNVB en ik heb die KNVB helemaal niet
ver gegaan. lk ga nu zelf commercieel en wil, dat LENS in het vervolg miin 35 gul

nodig. De bond is te
den bondscontributie

in de eigen klubkas houdt. Als alle niet-spelende (dus ondersteunende) leden van de voetbalverenigin-
gen dat doen, dan maken we samen toch een Ílink gebaaÍ. lk verzoek het bestuur een nieuwe
categorie klubleden in te stellen, de zogeheten ANTI-KNVB-LEDEN.

Zolang LENS deelneemt aan door de KNVB georganiseerde wedstrijden, hebben de

spelende leden voorlopig pech, want die zijn voor hun wedstrijden afhankelijk van de

bond. Zil kunnen dus niet meedoen met mijn aktie. Zij moeten wachten tot alle

weldenkende amateurklubs het hele geldzieke zwikkie uit Zeist voor eeuwig naar

huis hebben gestuurd (kunnen ze daar Monopolie spelen) en een gezond nieuw
bestuur benoemen. Desnoods Íichten de amateurklubs met hun 1 miljoen leden een

alteÍnatieve bond op. Een bond, die niet alleen kijkt naar de belangen van het
betaalde poetbal, maar ook naaÍ de belangen van de voetballende amateuÍs en de gewone voetballieÍ-
hebbers langs de lijn en thuis voor de buis. ' :

Guido Halleen,
supporter van LENS

Evenementen Kommissie

ag
KLAVERJAS-

1 ó februari
en IOKERAVOND
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adrepak
voor kopiegemak

W.,o é,t r*

Fotokopreseryíce

/,

formoot A5 tot 42
snelle uerw erkin! stij d

u er goren, u ouw e n, .nieten
lage prijzen!

Kerketuinenweg 6
Tcl. (o7ol3s907l6

2544 CW Den Haag
Far lo7ol3295l6A

odveíentie rlBAR NIEUWS

BARROOSTER
zaEerdag 17 februari

Inge, ,Àngetique en ÀnEela ' '

's-middags Henk, -Rina en .ran Lamers

sluiCen Jan Lamers

BARROOSTER
zondag 18 februari

openen

09.30 uur

openen

11 .00 uur

s luiEen

Joop de Roode

Marian Houtman

.....Erik
Peter en El van Fessem '

. Inge en Rina '

? )')') )

. .. , Tinus

f,innengeulogen herichten
)

t
llJ itkwasten, gÍoene vingets,-schoon glas en pouleren,>>>>> op'her eersre seàichr
!! enkele loze, op zich zelf staande kreLen - toch.hebben ze alles met elkaar

-gemeen. 

We gaan het. ultleggen : afgeLopen weekend weinig voeÈbaI en daE geeft.
veel vrijwilligers in deze dagen de gelegenheid om dàt te doen wat. ze alEijd wilden'
doen, maar nooiÈ de kans voor krijgen.

Terwijl onze LENS - glazenwasser (hij kwam zelfs op de zondag terug om het. karwei af
t.e maken) eindelijk zijn kans schoon zag om iets aan heE. glaswerk Ee doen (binnen en
buiten !!), gingen enkele mensen verder meL heE beEere afplakwerk in zaat uwaEerlootr,
om zo op de zondag het plafond onder handen Èe kunnen nemen,

. Onder het wexk druk aan repeteren voor de play-back show; maar wolgens ons had heE
.'meer weg van de sound-mix show; ze kweelden om het hardst. en dito vals l! Na afloop zaE
èr meer wÍEse1 op de personen zelf dan op heE plafond !. Dat. I'gedoe, meÈ heE glaswerk rlerkt.e aansEekelijk en .zo besloten enkele barmedewer-
kers om de bars schoon te maken en a1 het, glasvrerk af te vrassen en zelfs Ee pouleren,
terwijl ook de keuken niet. werd vexgeten.

Na het vegen en nmoppen" van het klubgebouw, beschikten t.wee lieftallige dames ook
opeens over groene vingers en werden er enkele planÈen en sEruiken herplaat.st.

U bemerkt we}, naast waE voetbal, genoeg andere aktiviteiten op IJENS van en
met nog steeds Èe weinig vrijwllligers.
de redakE.ie
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S(BIí@ r telefoonnumm : zie de colofon Dao. 1
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Senioren L

WEDSTRIJDPROGNAMMA

uit klasse zedldatum tiid

dlns, 20.02 19.00 wIK 1-

vtí).23.O2
I,EN
LEN
I,EN
LEN

woen. 28.02 22.15 LENS 1

vrij .

LENS 1

BEKER PROORÀ}TMÀ IN SPORTITÀT TRà.NSVÀÀIJ

Beker Zuidhaghe D. Taal

H. Boxhoorn

P. I.Ii l lems
B. - scheids

19.
20.

22.

- DE BOMBERS 3
- PEC DEN }IÀAG 6
- SEV 4
- SNOEKIE 5

s3
s3
s3
s3

48
36
48
36

De fuedstríjdduur bedraagE 1x 20 minuten.

POG 1 932/38 HouÈnrsE

0r .03 21.30 LENS 2
22.15 I,ENS 3

- SEP 2
- J.SWÀIESH 4

951/R1A
9'1L /È3A

oranj eplein
Oranj eplein

OPSTELLTNGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN ziin BEKEND

Senioren É

UITSLAG : GDS 1 - Í,ENS 1

WEDSTRIJDPROGRAMMA

afgelas E

sch veldÍiid thuisdatum

zat. L7 .O2

z3E. 24.O2

14.30 LENS 1

14.30 LENS 1

KSD 1

wrij
7027/006 H.,f . MoerenhouE

BÍj afkeuring van de wedsErijd wan tz febiuari word
l.lai.rlte. Àanwàng .14.30. - er wordt gespeeld volgens
t.egen-8 ) met doorwisselen. verhard of kunsEgras was
beÈend; denk dus aan het schoeisel!! !

t
de

b

er een mini-toernooi gespeelo uil
zaalspelregels (6-Eegen-6 of 8-

ij het. Eer perse gaan nog nieE

AFSCHRIJVEN Fred Lancel
Gerard Sinke

ueL
tel.:

521 39 80
362 85 s9

(o1o)
(079)

LIGGING TERREIN I

IIÀRINE, Oude Waalsdorpetweg / NieuÍ're Àlexanderkazerne, tel. (070) 324 42 53

'deLENSREVIIE''5=
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Se IOren ZONDAGa

adverlentie

UITSLAGEN

Helaas geen I Er werd niet
gevoetbald en zelfs het kunsE-
gras was voor de elft.allen
verboden terrein. Er werd dan
dus maar sreer eens voor de
verandering geEraind. we hopen
op betere E ij den.

WEDSTRIJDPROGRAMMA
datum tiid thuis - uit scheldrcchter vetd

VdnderVelde
'tVeertje

/u. ;- r
FlqERKENDE
VERHUEERS

ZinkwerJ 27
2544 EC Den Haag
Tel.:070-36631i4
Fax:070-i67539i

Zoelermeer
Tel.:079-610233

zond. 18.02 1
1

.1
1
1
1
1 1.C
13.0
11.0

zonil. 25.02 14.00 LENS 1

- VOORBURG 1
- VOORBURG 2
- POSTDUIVEN 2
- I,ENS 4
- LENS 5
- SVH 2
- GR.W.Ir VÀC 7
- KRÀNENBURG 4
- TE WERVE 3

3070 /56
3o74 /s6
3095/56
4437 / 62
44]-3 /62
4483 / 64

.n,

. Soekrad

vriends. W. " Keizer i .
rrriends . dhr Minnaard
3035/543 s. coudberg
vriends.
3077 /56L
3Ltz /s69
4447 / 62'7
44L6/622
4490/648

4.00
2.00
1.00

11.30 LENS
12.00 HMSH
11.00 IJENS

S1
S2
s3

2

4

I,EN
I,EN
LEN
vcs
OI,IVEO 7
],ENS 6
LENS 7
],ENS 8
LENS 9

vriends.
vriends.
3027 /s43

W. aan de Wiel
dhr. FeIler
G. Mathij ssen

1
1
1

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0 2

2
3
3

1
1

3
2

n
n
n
n

88
56
43
33
28

10
20
't9
03
10

W

,I
G
z
P

2n
1R.
9n
7n
8n

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

11.00
10.00

14.00

IJENS
SEP 3
DHC 7
IJENS ,

GONA

seníoren zondag
wedEtrlJddag

Escamp I
De Groene Wi j dt.e

- LÀÀKKWÀRT IER 1
- LÀÀI«WÀRTTER 2
- IENS 3
- v10s 5
- QUINTUS 5
- LENS 6
- I.ENS 7 ,

- ourcK 11
. I,ENS 9

DedemsvaarEweg
Pijnacker

LENS I r
I,BNS 4 L

12.00
'r,3 . oo

/n
/n

3
9

vrorden door de trainers bekend gemaakt
als bekend

TRAINTNGEN NIET GESELEKTEERDEN: ELKE DONDERDAG 20.45 uur

OPSTELLINGEN

AFSCHRIJVEN . de crooE 325 15 50
HeÍjnen
I\rasserman
Duivesteyn
Gungör
Lensink

kontakEperEooD : Wiro Kouw€nhoven - Tel.: (070) 391 2
: BerÈ vIer1l.ng - Tel.r (070) 391 37

' ..06 - 595 79 3

LIGGING VAN DE TERREINEN

6
2

,ENS 4

]JENS 5
IENS 6
I,ENS 7
I,ENS 8
IJENS 9

Èel.
ceI.
tel.
t.eI .

EeI.-tel.

(070)
(070)
(079)
(010)
(070)
(070)

346
351
511
390
323

4 74
49
55

e1t.
f

62
92

vcs
oLIVEO

- 6 - ''ae LÈrusntvut'
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(070)
(o1s) 36

3 90
1 41
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i raal N t N G: viidagavondvan 18t3-0.uutot 19'30 uur
I lverzameltijd : 18.15 uur)
:

i aFscHRuVEN : KristelMuns tel' : loTU 397 5459

vandaagsEonderweereengroePvan.l6..lamesop.hetvet.l(volhoudendames)'onzenieuwe
keeper, Mariska, ,u" ,urr"iË-é'"r, t.rièUfu""rre àfwezig (komende vrijdag za1 ze er weer

bij zijn)
De enthousiaste groep begon uiteraard.meE een warming-up; daarna waE afwerken op

heE doer en ars laaEsEe werden er Ewee rr"ir" pàiËiiijés óesbéera (de nadruk hierbij
1àg op het 2x overspelen van de bal)

De meesEe dames neiben hàrd gewerkt, maar een aanEal dame§ moeEen minder klet.sen

"" 
l"ràr"'r"iài.i." Éij dè-uiuleg iwel belangrijk is een goede inzeÈ) .

Vrijdagavond Erainen (18.15 uur verzamelen).

VAN HET JEUGDFBONT.

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
Hoofdteider A/B/c jeugd: Paul van den steen, chopinstÍaat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01.

EDWTN KUÍK

ondanks het haÍde veld konden we toch redelijk trainen. we moesEen beginnen met twee

rondjes om heÈ vefd te rennen, daE was onze trrarming-up ' Toen gingen we op het doel
schieEen, maar er wera nàasÈ--niài 

-geiàoora. 
Daarna-weiden er parÉijtjes gespeeld-en daE

;;;-È;;Ë'*;Í-gaài. o, ir-iià"ïiqr"-piààr ni"r zoveel en voetbàI (pleàse don't ki]I me) '
i:. geet de pei door aaà ,lacÈie en Linda. De mazzel !

!À9IÈ '

Jrrlí@
HooÍdleider

HooÍdloideÍ

Ruud Vereeckèn
tolsfoon 391 .04.89
Harry ter Linden
teleÍoon 361 .61 .43

E-jeugd:

F:jeugd:Hootdleider D-ieugd: Edwin Kuik
telefoon 367.73.00

AÍbellen voor de wedstriiden:

zo snel mogelijk, doch uiteíliik do avond voor de wedstrijd, tussen 18.00 en 19.@ uur, bij de desbetreÍ'

fende hooÍàleider. ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366..13.14

ir*Oug. vanaf 8.oo uur en doordewéeks + 30 minuten, en niet eerder, voor veÍzameltijd) ' -.

Aíbcllen trainingen: r 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366-13'14 ' r.'

VÍaqen/problemen : bel in eerste instantie de hoofdleider op!

I ETTGDLEDEN EN OUDERS OPGELET >>>> het is nu aI duidelijk dat er ook a's'
L.*ra-"" ".q nieu ran worden gevoegbald. Er ziE immers nog veel vorst in de grond

, Éï;':;'Ë";;Ë ;i;-*;;i; à"-Èó',"íai"" lisr er nos veel v'ater op heE veld' Pas als
beide verdwenen zijn xunnËn àe-',,erden geroid worden en mogeo !''r9 weer gaan denken aan

"àËÉÉriiè". 
ào ver-ls nei-à.À. zaEerdaó nog echr nier.. wij_hebben dan ook maar weer

oàóióu"" om ook deze week geen weds trij dprogramma Ee vermelden'---- - -WËf -t 
"ÉÉen 

wij een'-vóiieaig sctraóuiprógramma samengesteld voor. de jeugd-t'eams'

wij hopen op een grore "pÈ;;a:-Í"; 
je niàt,-dan is afbeÍlen verplichE op de vrijdag-

avond cussen 18.00 en rólöó ",1' bij óe hootarelder en dus nie! bij de.lelder thuis !!l!

HeE schadulvprogramma ziet' er a1s volgE ult >>>>>

.de LENSREVUE, 7



elltal

SCHADUW-PROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD'i:t'
aanvano . teoenstandet ui thuis veld/terrcin sam-* LENS

A 1 17 febr

À1181 17 feb

BL/82 17 feb

B 2 17 febr

17 febr
17 febr
17 febr
17 febr
17 febr

17 febr
Lz febr
17 febr
17 febr
17 febr

L2.00 straaEvoetbal

14.30 oDB À1 uit
Kwiek Sport.

kuns Egras

kunstgras

Kwiek SporÈ

sporthal
Kwiek Sport
Marterrade
MarE.errade

sporEhal
Kwiek Sport
Marterrade
Marterrade
MarEerrade

11.30

13.15 r*

1L.45 *r

12.30

13.00 oDB 81

13.00 straatvoeEbal

uic

uit

uiE

irir

febr
febr
febi
febr
febr

L'|
L7
L7
L7
77

c1
c2
C4

D1
D2
D3
D4
D5

E1
E2
E3
E4
E5

F1
F2
F3
F4
F5

77
t7
t7
t7

febr
febr
febr
febr

11.00
11 .00
14.00
14.00

GDÀ C1
straatvoetbal
zaalvoetbal
zaalvoeEbal .

10.00 (au,to)
10.30
12.30
12.30

12.00
10.00
13.00
13.00
13.00

GDA Dl
st.raatvoetbal
zaalvoetbal
zaalvoetbal
zaalvoetbaL

11.00
09.30
12.30
12.30
12.30

( auEo)

(aut.o)
(auto)

u
u

a, Opsteltingen voof 'ODB.'A1lBL comb. A. Akkabi, w. Daamen, F. Duran. s . Essiad, I . eI Haddioui,

10.00
10.00
12.00
!Z.UU
12 .oo

08 .45
08 .45
11.30
11.30
11.30

10.30
10.30'
09.30
09.30
09.30

Spartaan'20
Spartaan'20
zaalvoeEbaL
zaalvoetbal
zaalvoeEbaL

kunstgras/R,dam
kunstgras,/R, dam
. Mart.errade
. Mart.errade .'. MarEerrade .

11 .00
11.00
10.00
10.00
10.00

zaalvoetbal
zaaLvoeEbal
zaalvoetbal
zaalvoetbal
zaalvoetbal

Mart.errade
Marterrade
Marterrade
Marterrade
Mart.errade

J. Koolhoven, R. Niamat,,J. Pronk, À. Sen, M. Sewlal en C. Sprockel.

B1lB2 comb. S.AIaca, K. eI Bouyouf i, F. Cíjnt je, p. Dahoe,w.Leaer,
J.v.Loon,D.Lorsheijd,R.Oemed,D.v.d.Steen r.

^ 

FGEKEURD OF NIET ??? >>>,> aangezien er geen sneeuw meer wordE verwachE hoefE er ,Idus nieE gebetd Ee worden a.s. zaterdag of bovenstaand schaduwprogramma doorgaaE

---"! 
ni_et. Het.gaaE immers alEijd dóor. Kom dus allemaal wanr de- kais dat volgénde

week (24 februari) het voetballen weer doorgaat. is aanwezig. speer je in de zaal of op
Kwiek Sport dan zijn sporEschoenen noodzakelijk. Speel je op kunsEgras neem dan
sportschoenen of voetbalschoenen met vaste nop mee. Tot a.s. zat.erdag en veel p1e2ier.

B IJZONDERHEDEN,
aanwezig van de jeugdkommissie op zaEerdag tz februarj.

0 E, Kuik eu P. v.d. SÈèen

- vragen ? Bel dan even naar de hoofdleider !

- opstellingen als bekend met uiEzondering van:

O I,ENS C3
O IENS E3
O ],ENS E4
O LENS F1
O I,ENS F2

met
meE
meE
zonder
(M.Àissati
zonder
met
zonder
zonder
zonder

OL
OL
0I,
OL

ENS
ENS
ENS
ENS

À1
B1
B2
c2

,I . Koolhoven
u.lorshe].ld
,J,Garcia en R.Thagai
R. Smees .

s.v.p. konEakt. opnemen met Paul v.d.SEeen)
J.Christ.iani, D.Lorsheijd en N. siliakus
À. Badal
R. Nandpersad
E . Deane '

R. Rasta

-8-'aeLENSREvUE'
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Uf ONTRIBUIIES (rernalins) >>>>> in
f,. deze Deriode heef E iedere voeubal -rL 

"èió"ioinq weiniq inkomsEen uiE de
kanrine. ook-bií LENS is dit het gevat.
Het is vaak nieL makkelijk om binnenkomen-
de rekeningen ce voldoen. Dit komt. ook
omdaE er nós (té) veel konrributie niet is
betaald door o.a, de jeugdleden. Ons ver-
zoek aaí de ouders is dan ook om z.s.m. de
achEerstallige kontributie te beÈalen. Dit
kan a.s. zaEerdag konEanE op LENS maar
liever'hebben wij heE op giro 336711
t.n.v.' penningmeester'LENS Ee Berkel en
Rodenril s .

LAY BACK SHOW OP LENS (beÍha-
linq) >>>>> natuurlijk doen veel
j euódspeL ers/ouders/senioren/ teiders

dere belangs tellenden mee aan deze
ackshow op zaÈerdag 9 maart. Een mooi
een serièuze EeksE, maar ook komi-

aèEs zijn van harte welkom. Opgeven
iana v.Strien iedere h,oensdag van

G PORTDAG 30 APRIL (herbalins)
S >>>>> op dinsdag 30 april, Koningin-
'J nedag. àrganiseért. de- jubileumkom-
kommíssie in heE kader van LENS 75 LTÀAR

een grooEs spektakel voor de jeugd.van
LENS. Dat is nog heel ver weg zaI tedereen
denken. Dat is waar maar de voorberei'din-
gen zijn in volle gang.- Éet moeE een schiEEerende sporEdag
wordèn voor a1le jeugd van 81 E,/m F5. (De

spelers van À1 doèn mee bij de.seniorendag
oi t iuni, maar vrorden waarschijnrijk op
:-o apiif wel ingezet à]s leiders). Na de
sportdag speelt rJENs 1 tegen het ouD-Ne-
dérlands elftal en vervolgens is er nog
een feesEavond voor de jeugd van Í,ENs.

II DIT MAG JE NIET MISSEN !!

Om de voorbereiding te doen slagen. moeten
wij zo snel mogelijk weE.en wie er op deze
dag aanwezig zijn en wie nieE.

voor de làiders liggen er inEeken-
Iijsten klaar op LENS. wij gaan er van uit
dai heel de jeugd aanwezig is met uiEzon-
de-ring van degene die op vakantie zijn.
t,eideró snel aàn de slag.

en an
playb
Iied,
sche
bij D
14.00
op de
(3213
bruar

t/n 19
andere

386) . D
i a.s.

.00
da

es
Sne

uuï op LENS (3661314) of
gen btj Bep v.d.Heijden
luitingsdaEum is oP 24 fe-
I aanmelden dus.

uit- en verslagen

signalerdn. op de late woensdagmiddagen
'racht René op juIlie voor de Eraining- En

'dan komen er 2 of 3 jongens oPda- '
. gen......Gezien zijn inzet veÍdient hij
dat jullie allen komen.- Í,ENS

- IENS
- IENS

2-6
3-0
3-3

UITSLAGEN
10 januarl

DÀ
DÀ
DÀ

G
G

3
I
2

D
E
F

D3
E4
F2 G. van OORT sr

I,ENS D4,

VERSLAGEN
GDÀ D3 - I,ENS D3 (2-6)

Ja jongens alweer geen compeE i t ievoetbaL,
wij (ouders en spelers) kregen van Harry
Ee horen hoever hij aI is meE de voorbe-
reiding van heE weekend lo L/Ín 1-2 me1. Ons
a1le bekend a1s het weekend Limburg.

Daarna toch nog voeEballen c.q.
Lrainen in de zaal, al met aI toch nog een
qeslaaod middaqie LENS. Hou echEer de moed
Ër in -í get voéÉbaIIen komE vanzelf wel
weer. De groeEjes van ......

op zauerdag 10 februari na weken weer eens
'irijn jongéns , negen wan de veertien (!),
teruggezien, fn de jaloersmakend mooie
sporÉÈa1 van GDA Í,rachELe onze tegensEander
ons op. DaE hebben ze geweten. In de zaal
voetbàtlen is een.andere discipline dan
veldvoetbal . Maar waE $ras LENS goed.

Ik viel van de ene verbazing in de
andere. 

-Goede Eechniek en elkaar waak de
bat prima Eoespelend met hoge en dan.weer
lage-ballen aI naar gelang de siEuatie
daàrom wroeg. De doelpunEen werden gemaakE
door Tarik (2x) , Imraan (2x) en Freddy
(2x) . Een doelpunE. 'iran Guusje, een bal
',over de hele", werd helaas afgekeurd'

Trainer René LioEard coachEe weer op
kundige en preE.Eige wijze. Dj.t is heE mo-
ment daE ik wat minder leuke dingen moeE

MELIS

GDÀ E1 - LENS E4 (3-O)

Tijdens de wedstrijd Èegen GDA liet IJENS
toch kwatiteit zien. De Ie helft werd het
doel goed door Mark verdedigd (1-0). Maar
in de 2e helfL liet de condiEie het afwe-
ten. Helaas, heE werd uiteindelijk 3-0.
Volgende week beEer jongens ! !

EEN OUqEB

?e LW9REVUE - 9'



cDr F2 - I.ENS F2-(3-3)

HeE was een heerlijke vroege ochEend voor
F2 van LENS; we moesEen om 08.15 uur ver-
zamelen. Buiten de 3 zieken waren de res-
Èerende spelers op tijd. Danny v.d. sande
(F1) speelde vandaag meE ons mee en hii.
speelde een heerlijke parÈij (Danny be-
dankt voor het invallen ! ) .

onze boys moesten eventjes wennen
aan de zaa1, maar kwamen na een paar minu-
ten op een t-0 voorsprong. Danny scoorde
de 2e goal .,ln de rust kwam AIvi op het
doel Ee staan en Ricardo mocht gaan voeE-
baIlen. GDA kvram stserk terug en kwam zelf
op een 3-2 voorsprong door een eigen goal
van Rodney.

Gelukkig gaf LENS nieE op en scoorde
Bilal zijn 2è doelpunE van vandaag. ,ron-
gens julIie hebben allemaal heel erg je
best gedaan. Het was voor ons een leuke

Tral,ning F3, 4 en 5

Door misverstanden alom sÈonden wij met.
z'n allen (ouder6 en spelers) te wachten
voor de sporlzaal aan de MarEerrade. De
één dacht dat. de ander de s1euEel bij zÍch
had, maar aI gauw bleek daE niemand die
had, zodat wij onverricht Eer zake terug
moegten keren naar LENS. Daar bleek dats
niemand een sleutel had ! !

Iedereen bedankt voor de grot.e op-
komsE, maar helaas hebben wij nu niet kun-
nen trainen. Voor de volgende keer probe-
ren wij het. iets beter te organiseren.
Mijn we1 gemeende excuses voor heE onge-
lltaltt.

Eo

"W ,"M,
dinsdag 30 apriI

0 0

* SPORT e[ SPEL DAG *
voor de jeugd

* wedstrijd * ,

(oud) Nederlands elftal - LENS

* SUPER IUBILEUM LOTERII *

- l0 - 'de LENSREwE'

* spetterende disco *

R. v. HERP (leider F2)
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weekwad van de voettbalverenÍgíng LENS
\920 L99s

75

mw D. vsn Strion

ALGEMEEN SEKRETARIAAT

EKO : evenementsn kommissio

I(ONÏRIBUTIE BETALINGTERREIN en XLUBGEBOUW

P.F. Grons
R6gsntoseolaan 49
2562 CN Den Haag

Tol.: (o7O) 363 54 18

BEqAEIIE:
A.C.J. MiltonbuÍg, T6l.: (070) 321 32 85
C.J. Alting, Tel.: (070) 389 98 75

SEKRETARIAAT TOTO/LOTTO
G. Kompormon, Tel.: l0174l 212602

SPONSORZAKEN:
G.J. v.d. Kloii, Tel.i (01741 418149

Sportcomplex "Escamp l"
H€ngololàan 60O
Tel.: (O7O) 366 1314

SEKO : senio.snaÍdolinq
S€nioren zondag / zaal
W- Kouwonhovon. Tol,t (O7Ol 391 24 74

Senioíen Zat6rdag
J.C. Ham, Tel.; (O7O) 3e7 96 87

DAKO : damesafdelinq
moi. K, Muns, Tol,: (O7O) 397 54 59

JUKO : ieuodafd6liío
P.J.M. v.d. Steen, Tel.: {O7O) 397 01 54

BARKo : BaÍkommissis
mw l. v,d. Berg. Tel.: (070) 3259974
mw R, B.uijstens, T6l.t lOTOl 397 97 22

AKKO : Akkommodati6kommissio
W.J.M. Heiinen, Tel.: (O7O) 346 10 88

JUBILEUMKOMMISSIE
R. v.d. Hook. Tel.: (O182) 52 l3 53

TRAINEBS:
P. Bos, Tet.i (070) 368 03 62
E.V. Gans, Tol.: (070) 397 55 59

POST-bank
RABO-bsnk

336711
129924229

Ne jaargang, nummeÍ : 28

22 íebruari 1996

. HERHALING' (ultgapuC) :

Wat denkt u ........ voetbaiten we nog deze maand ???

Net zoals collega's, zit uw redakEie in zak'en asi er valE zo langzamerhand nieEs meer
Ee melden c.q- schrijven en zo dienen wij ons Èe beperken tot .... niets. wij zouden
irnrners in herhalingen vaIIen.

t"
onze, Eoch vaak 2o rijkelijke fantasie, is echter uitgeput.en \,rij zijn sinds een paar
weken aan het Eeren op onze reserves. Maar ook deze zijn niet nheE kruikje van de
íeduwe " .

De laaEste weken klampten vJij ons vast aan wat de Jeugdkommissie ons, aan kopy
aanbood; zij hebben immers alEijd weI
wat te schrij ven.

De JUKO bleef zoals gezegd, in
Eegenstelling Eot andere Kommissies,
onze laaEste hoop, maar helaas, ook
zij vervaft, v.w.b. heE nieuws van heE
jeugdfront ook in herhaling.

Uw redaktie doet- volgende week

wijzigrngen tot maandagavond mogel[ik !

gewoon weer een
verwoedde, nieuvre
poging om iets
zinnigs (?) op
deze pagina Ee
krijgen.IIITER§TE INLEITERIERMIJN KOPU: .

maaÍdag 20,00 uur in het klubgebouw
wedstrddverslagen : zondag 16.00 uur

T

I
I

VAN DE REDAKTIE
Lever uw kop[j vóór maandag in :

- Redaktiebrievenbus, klubgebouw
- Ilengelolaan gEL, 2544 GG Den Eaag

FAX: @70)32ltzEs
(zater-, zon- m maandag ')

+ op maandag uiterlijk tot 18.30 uur per fax te bereiken

We hopen dat.. heE
dan bet.er gaaE om
zo niet. in herha -
ling behoeven te
valIen.

---------J uw redaktie

l
1ta LENSREVaIE - f -t
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samenstelling Bestuul ENS ZIET HET LICHT
'1
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I
I
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I
I
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I

I
I
I
I
I
I
I
I
L

B:

394 19 74

LID (VrCE-VOORZtTTEBI
W.J.M. Hoijnon
Tel. : (0701 346 10 88

Àfgelopen zaterdag was het druk
langs veld I op LENS. Nee, er

werd niet gevoeEbald maar. een aanEal
vrijwilligers lieE een lang gewensEe
droom uitkomen. Sinds afgelopen zaterdag
staan er twee lantaarnpalen waardoor het
donkere pad langs veld 1 voorE.aan mooi
verlichE is. DiE moet een ieder een veel
veiliger gevoel geven afs ze in het don-
ker IJENS verlaten. Namens iedereen hart-
sÈikke bedankE harde r.rerkers.

HET BESTWR

BAR NIEUWS

BARROOSTER
zaterdag 24 februari

Joop de Roode

SEKRETABIS:
P.F. Grons
Tel. : (070) 363 54 1 I

LID:
P.J.M. van don Stoon
Tel.: (O7O) 397 0'l 54

,Ie PENNINGMEESTER :

G.J. van dor Kleij
Tel.: 10174) 41 81 49

2e PENNINGMEESTER :

F. Vgoron
Tel. : {070) 367 96 30

advEÍtenlie

openen

's-ochEends

12.00 uur .

sluiten .

Marian Houtman
Inge en Rina -

Henk en ,Jan

,ran

BARROOSTER
zondag 25 febÍuari

'openen

Daarna zien nog w
Bar,/keukendiensÈ
zijn er genoeg, d
kunnen rust.ig kom
speciaaLs voor ju

sluiEen.

?inus

wie of wat gaaE doen;
een ander klusje. Er
Eric en Henk jul I ie
wij bedenken we1 waE

e1
of
us
en,

lrt

adrepak
lvoor xopiegemak

q

Fotokoinnu',iffi'

formoot A5 tof A2
snel le u erw erking s tij d

uergaren, uouwen, nieten
lage prijzen!

Kerketuinenweg 6
Tel. (O7ol359o7l6

2544 CW Den Haag
Far (O7ot32s5r 68

,:.- 2- aae terusnevue'

I
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I
) innengevlogen berichten

t
LICHT IN DE D'IISTERNIS >>>>> er vras nog één klusje blijven liggen en

daE waren de lantarenpa]eir. Àfgelop en zaterdag uerden, onder heL moÍn

van li chE in de duisÈernis, IeEterlij k de schoude rs onder de Palen
gezel en langs ons hoofdveld in de grond verankerd.

SEroomalraadj es aansluiEen en vanaf heden is het Pad tangs veld 1

keurig verlichE, en dus ook weer een sEukj e veiliger. De palen worden

nog geschilderd door onze LENs-Rembrandt (ook die hebben wij). EchEer

hij vertelde ons dat hij een mooi weer schilder is en dusopd at dito
weer !,acht. Kan dus we1 even een tijdje duren ! !

t

KORTE BERICHTEN : . . ,.--,--.^-,- -.-É àà
DeherenE&.Hwordenbedankt.voorhunprimaschoonmaakwerkvandeglazenbollen
c.q. -Ejes in tuc ri,.,uóËËó"ti ' sè" t'tt'oèt 

. 'àn- 
à"'é rtu"t : als jullie toch bezig

ziin, willen : "r 
r i"'Ëàí'ià-"iié"à"iij r ,ijn om ook onze lichtkrant mëe Ee nemen'

*' MeÈ dank aan Edwin 
'riiii, --trgun wi-j -ór-aag- 

uw'/ jullie aandacht' voor -de 
posEer !

""" "'--'i-v o ET B-À'L B Í E s §0 a g' veÍvàIèndar dan Je d€nkts

Deze poster hangt naast heE damesEoilet en is zeker hee lezen waard ! !!

de redakE ie

D Juhileum Kommissle

De voorbereidingen voor 30 aprit ' de LENS-dag van ORANJE - zijn in
,àrr" grng en diu gaat, om u een idee Ee geven' ongeveer zo I

T5oOo0oOOoOooO zh,eeEdruppelE j es, 75oOoOo0 minuLen vergaderingen
;;;-;i;;;;Ë;;-.,àt zso iààeenl 7s brieven -schrijven en versturen'
'iiitliàià"ii. rauà. ,o ru,à,àmérrràna zijn de menèen van de 'rubileu
;;;;;' ;;-ilk 

-óàsreutela-aàn 
"ttre tinishins touch" van deze das '

De hoofdprÍjs van de iubileum loEerij' u weet weI die geweldige PC'

heeft de redaktie ar t,r"tit'i ï"-'-"-"aàrÀ et'Ï"t dienE gezegd Ee worden' 
^heE

ï;"i.r;.Ë-"ik;:'-5è 
-:.rn :" 

-riààsl-"iàr voorsrelled dat je voor.m.a.. {. 1t09 ,
(dir is de prijs r.r, """'iËËi 

ï;-h.i-b;;ia kan komeir van dit schitterende
aDDaraaE. NaasE de rocerii- i*eE'-nog veel meer schiEEerende prij_zen) .be-
:Ë;;-d;;""ilö-rii "à" "pótË- "" 

sieldag voor de jegsg - de wedstrijd.van
iiiË" r"iËi"i-Ë"[ - i""ol r,r"ààiianas e r-rtar én ter afs]uiEins een speEerencre

disco.

Het spreokt voor zichzelf, dat iedereen ileze dag vrlj hou'lt '

de redakEie +

en informeel overleg,
75oOO liEers koffie en

mkommissie eruiE- en.

WOENSDAG ó maart

BINGO
AAN VA Nq. I rí.0o lr\LR

MEER NIEIII{S VOLGT BINNENRORT

'de LENSREVUE - 3'
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Evenementen Kommissie

P LAY-BACK SHOW >>>>> deze show op zat.erdag 9 maarE gaat. defi-
nitief door. Toch kunnen er nog lnschrijvingen bij. De sluitings-
daEum is 24 februari a.s., dus meldt. je nog vLug aan.

voor diegenen die zich hebben opgegeven nbg even dit; omdaE we geen generale repet.iEie
houden, wilde ik vragen om een briefje te schrijven met daarop'vermeld je naam, de ver-
binEenis met IrENS en de reden waarom je het. nummer gaat play-backen.

DiE briefje kan je ínleveren bij mij op de woensdagmiddag in het klubgebouw (14.00 uur
E/m 19.00 uur) of zaEerdags bij iemand van de .IUKO.

AEt.ribut.en, beharve microfoons, die juI1ie nodig hebben voor het pray-backnummer
dienen jullie zelf mee Ee nemen. Nadat de jury de winnaars bekend hebbÀn gemaakÈ, is er
na afloop nog een geweldige DISCO ! ! !

W

Meer nieuers voLgt.

- Bergenhenegouwen
- Dahoe
- Ham

DfÀIilÀ van STRIEN

5178 punEen
501-3 punt en
4768 punt.en

3995 punten

822 punÈen
S4L punten

1311 punÈen

15 en 24. De aanvangsEijd

LAVERJAS- en JOKEBEN >>>>> ÀfgeLopen wrijdagavond. was het weer de beurE aan
onze rrENs-kaarE.ers om de sportieve strijd aan t.e binden en uic !e gaan maken wie
er zich de LENS -koning ( - in) mag gaan íoemen,

I.Jij van de redaktie waren nog nooiE (we achamen ons diep) op zo,n klaverjas- enjokeravond geweesE. en moesten toch wef even wennen aan het sfeertje en de entourage.

De "big boss", ,fan, nam plaaEs achter een EafelÈje waarop enkele
atEributen stonden die wij nieE geheel lhuis konden brengen. Daar
stonden o.a., naasÈ natuurlljk de pakjes kaarEen, een rekenmachine, 2
houten sigarenkistjes en een koekErorunel.

In de hoek bij de kLeine bar werd een tafel in gereedheid gebracht. en
voorzien van en groen laken.

Na hec welkomsvroord zocht iedereen zijn plekje op en werd er fanatiek om de punt.en
gesEreden. ÀchÈer de bar stonden Henk en Eric die iedereen op voortreffelijke wíjze
voorzagen van hun natje, Eerwijl NeI in de keuken zich ontpopEe a1s een superbiEter-
ballenbaksCer

De uiEslag van deze eerste avond sas t
Klaverj assen : 1

2
3

Ham
v. IJoon
Ham

iPoedelprij s :

Jokeren:

de GrooE - Signer

Rina Bruij steus
Caroline Miamat

Poedelprij s : fna v. d. Berg

De volgende avonden zijn in maarE èn wel op de vrijdagen 1,
is 20.00 uur en natuurlijk is gezelligheid weer troef.'

1

Terwijl u dit even in uw agenda noteerE, verzekerde Jan ons (er waren vraE aanloop
problemen) dat op bovengenoemde daEa er weer een lot.erij gehouden wordt en de prijzen-
tafel dus rijkelijk gevuld is.

de redakcie

-4-'aeLENSREvI)E'



Sclí@ Voor efoonnum zié deers co ofon oo o 1

a tenI renk
,Ef,o*

UTTSLAGIEN)

HPS
HMS
HPS
LEN

- 10

-1
-2

3
4
9
4

V1
H2
v3
e2

I,ENS 1
I,ENS 2
I.ENS 3
ÀRENTSBURG

WEDSTRIJDPROGRAMMA

vrij. 23.02 BEKERPROGRÀ!'tr'íÀ IN SPORTIIÀIr TR'ÀNSVÀÀI, (wedetrijdduur 1x 20 min')
79:48 I,ENS 3 - DE BOMBERS 3

20.36 LENS 3 - PEC DEN HÀÀG 6
: 21.48 LENS 3 - SEv 4

' 22.36 LENS 3 - sNoEKrE 5 '

vroen. 28.02 22.15 IENS 1 POG 1 932/38 Hout.rust H. Boxhoorn

vrlj . 0!..03 21.30 LEN
22.15 LENc2

dins.^ 05.03 21.15 ASTRÀNI 1

22 . 00 HoNs . Dr,lK 4

woeo.- 06.03 20.45 LENS 2

- LENS 1
- LENS 3

Oran
Sose

932 / 3B
97a /R3A

95IlR1A HouErust B, -schèids

SEP 2
.] . SWÀDESH 4

951,/R1À
971lR3A

Oranj epl.ein
Oranj eplein

P. willems
B. -scheids

L. Tellekamp
B , - scheids

j eplein
f/H. dij k

EXACT 2

OPSTELLTNGEN en L1GGING van de SPORTHALLEN ziin BEKEND

a

UITSLAG

e
LENS 1 . KSDl
MÀRINE1-J,ENS1

afgelasE
.3-0

WEDSTRIJDPROGRAMMA

)

zat.. 24.02

Zat.02.03

Blj afkeuÍlng :

I,ENS 1
14 .30 I,ENS 1

AFSCHRIJVEN

VR]J
zaalvoetbal (onder voorbehoud) GDÀ

GDÀ

I,ENS 1 VR IJ

geen c@IretltiewedsÈrl J flen

traÍnen dl 12.00 uur / verpllcht afbellen btj nlet koBen trainen tl

Fred Lancel
Gerard Sinke

tel
t.e1

(o1o)
(07 9)

s21 39 80
362 85 59

LIGGING TERREIN : GDA, Madesteinweg, Loosduinen

'de LENSREVIIE -5:



isenioÍen ZON AG
advoíontie

VOETBATTEN
WAT IS DAT

OOK AIWEER ..??

datum

WEDSTRlJDPROGRAMMA
tiid thuls uit

VonderVelde
'tVeentje

ZL
[I'íERKENDE
VERHUIZERS

ZinkwerJ 27
2544 EC Den Haag
Tel,:070-366i134
Fax:070-i675393

Zoetemeer
Tel.:079-610233

veld

zoDd. 25 .02 L4
l-1
t2
11
11
10
t2
13
t4

.00

.30

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

LK. KWÀRTIER
LK. KWÀRTIER
HI'1SH 3
LENS 4
TENS 5
SEP 3
DHC 7
LENS 8
GONÀ 6

LENS
LENS
I,ENS
I,ENS
LJENS
IJENS

IIENS 1
LENS 2
IJENS 3
vros 5
OUINTUS 5
IJENS 6
I,ENS 7
QUrCK 11
IJENS 9

vriends. w
vriends. d
303s/543 S
vriendg. n
3Q77/56L n
3L1"2 / 569 n
444L/627 Ít
4416/622 ít
4490/649 n

30ss/561
3O70/s69
4399/627
a390 / 622

. Keizer
hr Minnaard
. coudberg
.n.
.n.
.!.
.n.
.n.
.n.

I

3

2,

dl,re. 27.02 19.30 V. DELFT 1

zontl.+03 .03

LENS 1 vriends . n.n.

LlLr/527
Lr02/ 62L
3036 /543

G. van Sprang
Ilerie
KapEein

14.00
10.30
12.00
10.00
11.00
10.00
11. 00
10.00
13.00

- OIJMO 1
- ROODENBURG 2
- LBNS 3
- LENS 4
- CONCORDIÀ 5. IJENS 5
- vDs 3
- I,ENS g

- TE WERVE 3

TJENS 1
I,ENS 2
RKSVI'Í 3
vcs 5
LENS 5
DHI, 7
I,ENS 7
REMO 6
I,ENS 9

1

1

i
.:

E
.,
n
H
M
n
n
n

.n.

. van Lis

. Sewmangal

.n.

.n

.n.

3

2

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 2O.45 uur

OPSTELLINGEN
LENS 1
LENS 4

E/m 3
r/n 9

worden door de Erainers bekend gemaakE
a1s bekend

AFSCHRIJVEN 4

5
6
7
I
9

I^,

.ï

P

de Groot.
Heij nen
Wasserman
quivesteyn
Gungör
Lens ink

Ee1
te1
Eel
EeI
te1
Eel

(070)
(ozo)
(07e)
(010)
(070)
(o7o)

325
34 6
351
511
390
323

50
88
55
43
33
28

15
10
20
79
03
10

kontaktperaoon

LIGGING VA

Senioren zondag
rledBtriJdaiag

N DE TERREINEN
Brasserskade DeIfE
Beresteinl,aan
VrederusÈ1aan
Tanthof-zuid. Delft

r SIiD KouweElroven - TeI. t (A701 391 24 74! BerÈ vierling - reI., ,3eol 
;31 ?3 34:,

66
7),
70
97

01
o2
52
36

DI{C
GONA
HMSH
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EeI . :
EEI. :
EeI . :
tèI.:

(01s )
(070)
(070)
(0 r.s )

2L2
367
367
26r..



DAMES 'Voetbal Nieuws

T B A I N I N G : vrijdagavond van 18.30 uut tot 19.3O uur
lvenameltijd : 18.15 uur)

A F SCH R lJ VEN : KristelMuns tel. : IOTO) 397 5459

vorige week schreef ik nog, daE er 16 volhouders waren. Àfgeloper] -vrijdag waren er ' --slecÉts 12 dames van de gioep van EwinEig. Àngelique en Linda hadden zich ziek afgemeld
en de nieuwe speelster tóuisà gakker (komende van OSC) was er wegens een armbreuk nieÈ
bij. Àl,s het gips er deze week afgaat, trainE zij waarschijnlijk a.s. vrijdag mee.

ceen veldtraining, maar gezellig een partijEje gespeeld op Kvriek Sport.

Arno van Bl-irterswijk bedankt. voor de hesjes en Henk voor de Lhee, die na aflooP
dampend klaarstond op de bar. Vrijdag is er nat.uurlijk weer een training en weI aLle-
maal komen l!

Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
Hoofdleider A/B/C jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01 .5

Hoofdleidet D-jeugd: Edwin Kuik
tel€foon 367.73.00

HoofdleideÍ

HooÍdleidEr

E-leugd: RuudVereecken
' teleÍoon 391.04.8$

F-ieugd: Harry ter Linden
teleÍoon 361.61.43

Albellen vooÍ de wedstriiden

zo snel mogelijk, doch uiterlilk de avond voor de wedstrijd, tussen 1 8.oo en 19.0o uur, bi! de desbetref-
fende hooÍàleider. ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telsfoon 366.1 3.1 4 '

(zateÍdags vanaf 8.oo uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eeÍder, voor verzamelttjd)

AÍbellen tÍainingen: r 45 minuten vooÍ aanvang vaÀ de training, alleon op LENS, telefoon 366.13.14

Vraqen/oroblemen : bel in eerste instantie de hoofdleider op!

It ESTE SPELERS EN OUDERS >>>>> ook nu is heE zeker dat er a.s. zaEerdag nog niet
ÍÍ roor de kompet.iÉie kan worden gevoetbald. Er zit immers nog vorst in de grond alie .

- 
er eersE uiË moet en bovendien-ligu ér nog waEer op het veld- Pas als beiden

verdwenen zijn kunnen de velden gerold worden en mogen we Íreer gaan denken aan
voeEbaIlen.

Toch hebben wij weer een volledig 'schaduwprogramma samengesEeld voor de jeugd-
Eeams. Wij hopen dan-op een grote opkomst: Kan je niet, dan is afbellen echE verplichÈ
op de vrijdagàvond ÈusÈen 1B.OO en t9.OO uur bij de hoofdleldsr en dus niet bij de
Ieíder thuis ! !! !

|, NTWOORDAPPARAAT (teÍ.: 367 05 22) >>>>> a.s. vrijdag na 20'00 uur sEaat heE

A unU"roord -apparaat aan op LENS met de mededeling dat heE kompeE i EievoeEbal is
Lrafgekeura è-n aat het schaduwprogrammë gewoon doorgaaÈ. ook is de totale afkeuring
waarschl5nli5k net a1s de laatste Í{eken gewoon in de krant of via de Tv te Iezen.

TOCH tlÀÀR LENS EEL,Í,EN voor evenEuele afkeuringen ?? BeI dan -:

367 05 22

'de LENSREVUE' 7:
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SCHADUW-PROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD voot 24 februaii

alflal aanvanq teqonstandeÍ uivthuis veld/terrcin sam. IEA'S

1.
1
2.
1
2

3en
1

3

c4

4enD5

E4 en E5

4enF5

westlandia A1
I^lesE tandia B1

Rijswijk c1
ODB C2

Rijswijk D1
ODB D2

Rijswijk El
ODB E].
Rij swijk .E2

ODB F2
Rij swij k F1

, uit.
.uiE.
- trainen ' .

.uic.

.uit.
zaalvoeEbal
, trainen .
.uit.
.uit.

zaalvoetbal
. uit
. uiE.
. uit
zaalvoetbal
zaalvoetbal
. uiE
.uiÈ.
zaalvoetbal

kunstgras/veld'
kunsEgras/veld

I,ENS
. kunsf.gras
, kunst.gras
. Marterrade .

TENS
. kunsEgras
. kunsEgras
. Marterrade .
, kunsrgras
. kunstgras
. kunsCgras
. Marterrade
. MarEerrade .
. kunstgras
. kunstgras
. Marterrade

À
B

c
c
C
D
D
D

D
E
E
E

F
F
F
F

l4 13.00
1r-.30
12.00
r0.00
10.30
13.30
10.00
09.00
09.30
11.30
1L.00
08.15
10.00
10.30
10.30
09.00
09.00
09.30

(auto)
(auLo)

(auEo)
(auto)

(auto)
(auto)

(auEo)
(auto)
(auto)

(auto)
(auto)

1
2
3

1
2
3

13.00
12.00
11 .15
11 .30
14.00
10.00
10.00
10.30
12.00
12.00
09.00
11.00
11.00
11.00
09.50
10.00
10.00

IJZONDERHEDENZB - aanwezig vàn de jeugdkommissiè oP zaEerdag 24 februari

iI. Murs, iI. faal èn R. V€reechen.

- vragen ? Bel dan even naar de hoofdleider I

- opstellingen a1s bekend met uiEzondering van,

l,
0
0
0

0

0
0
0
0
0

r,sws ar
LENS 81
I,ENS 82

],ENS C2
(M.Àissati
],ENS C3
I,ENS C4
TJENS E3
],ENS E4
],ENS F2

met
meE
zonder
met
zonder

s.v,p. kon
zonder
zonder

, met- zonder
zonder

F.Duran en,J.Koolhoven
D. Lorsheij d
S . chaemmaghami
iI.Garcia en R,Thagai ,

R . Smees .
takÈ opnemen met PauI v.d.Steen)

.I.christiani.D,Lorsheljd en N.Siliakus
. M. Riedewald

À. Badal
R . Nandpersad
R. Rasta

!\ E I.EAIS-/4 FKEURING STELEFO ON

U ,u.,u, heden moeEen de jeugdsperers
op de zaEerdag bellen naar

teLefoon 367 05 22
meE de vraag of heE voeEballen doorgaat of
nieE. via hèt. anÈwoordapparaaE krijgen
juIlie dan heÈ jui.ste anE!'roo?d.- ÀfbeIlen of ieLs doorgeven moet ech.-
ter we1 gedaan worden wia het. "ouden EeIe-
foonnummór 366 13 14. Even noteren in de
Eelefoonklapper hoor.

N IEIIWS VAN HET TRAINERSFRONT

naar C1 . Ook keepersErainer Hans van
Ri j t.hoven is volgend seizoen weer akEief
op LENS. De komende weken zullen we om de
EàfeI gaan ziEEen meE de andere trainers-
Meer nieuws volgL z.s.m, 

. -

§
PORTDAG 30 APRIL

Op dinsdag 30 airil, Koninginnedag,

bezig
seizo
Erain

sEoPt
gespr
momen
gend
schui

ook bij de jeugdafdeling zijn we
met de trainersstaf voor volgend

en. Het konErakt meE Àndre de KeE.
er van LENS À1, is verlengd. Ton
avendijk wilde weI eens waE ander§ en
als tiainer van 81. we zijn nog in

ek over hoe nu verder. Fred Grens,
Eeel lrainer van LENS C1, sEaPE vol-
seizoen over naar BI. Ramon Hageraats
fE op zijn beurE weer door van D1

organisèert de j ubi leum- kommiss ie in het
kader van LENS ?5 ,fÀÀR een grooLs spekea-
ke1 voor de jeugd van !ENS. Eerst een spe-

'Eterende sport./speldag. Daarna speelE LENS
1 een wedsErijd cegen een oud Nederlands
EIfEa1 met veel bekende oud profs. ÀIs
sIoE van de dag nog een knallende disco op
LENS. Àangezien e.e.a, veel voorbereiding
vraagE vril de jubileumkommissÍe weten hoe-
veel spelers er op deze dag aanwezig zuI-
len zijn. wij denken dat jullie er a1le-
maal zijn maar vragen Eoch aan de leiders
om dit. Ee inventariseren vÍa de lijsEen
die in ju1lie vakie st.aan in de admini-
sÈraEiekamer. Gaarne sPoed .! ! l

-8-'oeLENSREVUE



voor
komis

LAY-BACK SHOW OP LENS

De inschríjving loopE goed maar er kunnen nog- steeds waE acEs aangemeld worden

de playbackóhor-op ,àreiààó 9 .aart. Een mooi-Iied, een serieuze t.eksE, maar ook

che- acÈs zijn van harte welkom.

opgeven bij Diana v.Strien iedere woensdag van-14'00 t/m 19'00 uur op IENS (3661314) of
;Ë=à;-;.;;í"-à;;;, Ëii- È;p v. d - Hei jden ( 3'13386 )

DeinschrijvingsfuitopzaEerdag24februaria.g.HetisweldebedoelingdaEjullie
cÀ"ii- go"a- 

"efÉnen 
zodat er op dé avond zelf nieEs mis kan gaan'

h E'SJES EINDE SEIZOEN

K 
"o*uurs 

verzoeken wij d
eersEe aanbetàIing Ee doen voo
2 013 92 t..n.v. P.v.d.SEeen, rei
cijfers omdaE er nauwelijks ge

e speters (ouders) wan onderstaande Eeams om z's'm' een
i nàu refsle wats ztj gaan maken in mei. Girorekening
s'ies voetbàI staat momenEeel behoorlijk in de rode
iÉ-Ër"tà" ó"rómÀ" i" maar wel ar meeràere betalingen zijn

gedaan. HeE gaat om:
- LENS Cl. van 16 t/m
- LENS C2. OP 25 en 2
- LENS E1

19 mei naar Belgie.
7 mei naar Limburg.

AanbeEalen Í 40,-.
Aanbetalen .f 50, - .

Aanbetalen í 50, -.
D2 en D4.D1,

E2 25 l/n 27 mei naar Lirnburg.

via de leiders gParen

u t enI veÍslagen

spelers en Erainer
meE de weEenschap
daE ool< een groot
LENS laten zien. I'l
niet mee. Meest.al
een sporthal. Ook
Daar is altijd goe

ALWEER AFGEKEIIRD >>>>> het is om gek van Ee worden' De zoveel-
sEe afkeurj.ng op een rij. wij hebben grote- bewondering voor dè

s dÍe steeds maar $reer nàar aé traininó of heg schaduwpr6graÍnrna komen

à";-h.;-;;ha uàirerpen is'in deze perioàe. Toch vinden wij het.jammer
I""tài-""ér"ts en ènke1e leiders 2ich in deze periode nauwelí}ks op
Ïï"ii"uéíà"-ióaàie 

- 
*éàr. weer ieEs te verzinnen en heus dat valt echt

,iii ,ii afhankelijk van andere verenigingen met een kunstgrasveld of
íii'ri."-íii-iàqéi.àÉic. uiC naar her verÉaràe veld of naar een symzaal.
à-É;-;";tË.iiÉn ars ie maar meE een posiEieve insEetling aan de slag

nuaa. 
oo* afgelopen zaterdag werd-er-weer volop gevoetbard door de.jeugd van LENS. Bij

ODB op h;E kínst'gras fonàén-re ondanks een maÈigé EegensEaÍrd zien daE. de basis voor
iBpS-ir "à" vofqénO seiróà" h;e1 sterk is. uu nóg evén een keeper zoeken en nog enkele

=pèiurs om de bàsis waE groEer Ee maken' Doe je best'------p"-àei"re jaars e-Ëiàà"è." hadden heE móeilijker E.egen. een to-ch wel goed-ODB.81'

Ondanks voortreffelijX rËepéiÀ,rètX van Daniepon óng ruiàschoots- Voor volgenA seÍzoen

kunnen we nog besE ,"r ,;;';;;;;Ë "p"iu." 
gebruiken om lekker mee t.e kunnen draaien in

de promoEleklas. zoeken dus '-" "--;;NS-ai-é" oi-di"S""-naar de zaar vàn GDÀ e; lieEen zien ook diE onderdeef goed

Ee beheeïsen. GDÀ kvram er nieE aan Ee pas'

E1 en E2 maakEen een hele reis naar Spart,aan '20 in RotEerdam. Op het kunsEgras

speefAén vooral sZ een prima pot'' HeE werd Es'ee keer eeÍI winsLparÈij '.

De overige teams gingen of de zaal in'of naaÍ her verharde veri. cs en c4 bleven
maar tiefsr rwee uur ruj iö] -2"-t oóit. nèi oot<. Nu ook nog komen Erainen op de vrijdag-
avond en we zijn ne femaa i"ieViedefl over'C3 en C4. Zo z!én de wegblijvers het, er Í'rerd

ióÍóp àË"ó"rËàía ao", de jeugd van Í,ENS. En zo hoorr her ook. roE zarerdas.

UITSLAGEN
17 februarl

VERSLAGEN
GDÀ D1 - I.ENS D1 (3-12)

Na de demoralÍserende achter ons liggende
weken Iijkt heL voetballeven zich zowaar
enigszins Ee herstellen. Niet daE'er op
het. veld gespeeld kan worden. Dac zou zo-

GDÀ D1
Spartaan'20
SparEaan' 2 0

D1
EL
E2

ÍJENS
LENS
IJENS

3-13
2-4
2-6

'de LENSREVITE '9'



weI ten kosEe van het gras en van de spe-
lers gaan. voorlopig ltjkE daar nog geen -eind aan te komen. AIs ik het. goed ruj.k
vriesE het. op heE momenE daE u diE leesE,
en niet zo zuinig ook. (Realiseer u weI dat
dit op zaEerdag a] geschreven is.) Deze
vorstperiode met snijdende winden wordt
weer gevoLgd door dooiaanvallen waar heE
veld.een week of Ewee van moet bekomen.
Dat beEekent op z'n vroegst rond 8 maart
weer een compet iE ieronde, maar lk vrees
dat het de 15e wordE.

Gelukkig heefE cDÀ een mooie sport-
hal t.er beschikking waar veel teams zich
naar harEelusE kunnen uiEleven. De Déén
liet zich deze kans nieE ontgaan en speel-
de een mini Èoernooi Èegen cDA D1 . LENS
opgedeeld in een Eeam eersEe- en een Eeam
Eweedejaars bleek echt,er spoedig een maat.-
je t.e grooE voor het in poule t.wee uitko-
mend GDÀ. Met. uiEslagen van ÍespecEieve-
lijk 2-3, 0-3, 1-4 en 0-2 was het weer
eens
) earty ttne l.
LusEig ballend lieEen de Lenigers en Snel-
lers de tegensLander alle hoeken en gaÈen
van hun sporchal zien. DaÈ doeE deugd.
temeer daar het bewijst dat het met de
moraal van de jongens wel snor ziE.
score: Roddy í"ï", Robbie ïï, sEefan ï9,
William ï?, Bas Y, Cocky ".
ROB VERGEER.

P.S. ZoU ook wel erg mooi sEaan bij LENS,
zo'n sporEhal . t^Ierelds!l!

P.S.2 t{e hebben al een fraai scorebord.
Zou de Hypotheker soms ook ????. Ik durf
het. bijna niet. Ee vragen.

E1 en E2 naar Spartaan.,20

Op het kunstgrasveld van SparE.aan konden
El en E2 eindelijk weer eens een wedstrijd
spelen. Met. de bekende enEhousiasÈe ouders
vertrokken we (heLaas waE laEer want Deniz
en Riza waren te laaElt) met 5 auEo'g naar
RotÈerdam, E1 begon wat slapjes, veel du-
els werden verloren en de t.egenpart.ij
kreeg veel Ee veel ruimte. Toch kregen we -

nog een paar zeer goede kansen, die gemist
werden.

Rust 1-O voor SparEaan.'van I,ENS was'
de 2e he1ft. echter veel beter. Er kwamen ..

mooie combinaEies via Soufiane en ,Jordi,
individuele actie van Martin en Ricky.
Ewaldo en Deniz verdedÍgden nu veel beter.
Ook Ramon deed het. sEeeds beEer. HeE werd
2-4 vooÍ LENS, maar met waE sneller Ce
handelen bij kansen had de score nog veel
hoger kunnen zijn.

-. E2 speelde een hele goede wedstrijd
met goede voorzett.en van Rocky (vooral de
1e helft) en moole schoEen van Kevin en
Riza. Er r,rerd fel gejaagd, zodaE SparEaan'nieE kon opbouwen. Í,ENS combineerde goed
over de vleugels en was zodoende eigenlijk
veel sÈerker. ÀIs SparEaan aanviel hadden
we alEijd nog de hardwerkende ilordi en
Yarkirr en de goed verdedigende .rohnny en
MaE.thijs (nieL te passeren!), Yarkin en

,lohnny hebben elk t helft. gekeept (niet
van harte, maar toch bedankt, want er moeE
een keeper zijn!!), omdaE ,foost ziek was.
we hopen dat Joost weer snel beter iÈ,
vranc we kunnen hem niet missen. E2 won meE
6-2

THEO

WOENSDAG ó maart

KtxtDER

BINGO
AANVANg lLl.oo utLR

- 7O - 'ae utsrcvug
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TEBREIN GN XI-UÉCESOUW ALGEMEEN SEI(RETARAAT I(ONTRIBUTIE BETALING

P.F. Grsns
Regontssgelaan 49
2562 cN D6n Haag

Tol.: (o7O) 363 54 18

POST-bank
RABO-bEnk

3367í 1

129524229
sportcompl6x "Escamp l"

' Hcngololaan 600
T6l.: (o70) 366 13 14

sÉKo : soniorenafdslino
Sonio16n zondag / zoal
W. Kouwonhovon, Tel.: (O7O) 391 24 74

EE9À.§I!E:
A.C.J. Mittenburg, Tcl.: {O7o) 321 32 85
C.J. Alting, T6l.: (070) 389 98 75

BARKO : ts9t€

mw l. v.d. Borg, Tel.: (O7O) 3259974
mw R. Bruijslons, Tel,: lOTO'l 397 97 22

S6nioren Zatordag
J.C. Ham, Í61.r (O7O) 367 96 87

SEKREÏÀRIAAT TOÍO/LOTTO 4ÍrSiÀlgruleÈletqdssls
W.J.M. Hoiln6n, Tol.: (O7O) 346 1O 88

9
KompoÍman, Íél,t lo1741 212602

OAKO : damesaÍd6lino
msj. K. Muns, Tel.: lOTo) 397 54 59

PONSORZAKEN . JUBILEUMKOMMISSIE :
R. v.d. Hook, Tol.: (01 82) 52 13 53- c.J. v.d. Kl6ii, Tel.: (o174) 418149

JUKO : i odafdolino EKO : evenom€ nt6n kommissié TRAINERS:

P.J,M; v.d. Stoon, Tel.: (o7o) 397 01 54 mw D. van Strion P. Bos, Tel.: (o7O) 368 03 62
E.V. Gans, Tol.: (o7o) 397 55 59

W E D D E N ; D A T/ W A N N E E R.... !?
. " (eeu gokJe wagen)

a ,,
In Ëngeland is het de normaalste zaak van de wereld
weddenschap kan afsluiteÍr. .Te kan het nieE zo gek b

. sekend zijn naEuurlijk de weddenschappen op d
voeÈbalh,edstri j den onEkomen er nieE aan; maar heE k
van heE hoedje van de koningin welke zij op een bep

dat. men op aller1ei dingen een
edenken of men wed we} ergens oP.
e paarden- en hondenraces. ook .
an ook exEremer, b.v. op de kleur
aalde dag draagE.

e wagen; er gaan grote
doen dan ook prima zaken.

ÍusEig daarover na Ee
of er op LENS ook

rden .

kunnen voetballen.

Dit gaaL meestal als volgE : nwanneer

ia, die engelsen zijn rare jongens en houden weI van een gok
sommen gelà om in dit. gokcircuit en de "bookieE" (bookmakers

In deze lange winterstop hadden v.rij t.ijd om even eens
denken (ook dat pioberen wij nog wel eens) en vroegen ons af
"bookiestr zouden rondtopen en zo ja, waarop er gegokE kon h'o

j
)

Het is namelijk zo dat als je het klubsebouw lt"'ï:::i., ?: ?i1.":1ii,f:.;"""ï?:t" r:?i1t,
r-
I
I
I
I

, 
VANDEREDAKTIE

Lever uw kopij vóór maandag ir I

- ReÍlaktiebrievenbro, klubgebouw
- Hengslolaan 981, 2544 GG DeB E"ag

wijzlgingen.tot maatrdagavond mogelijk !

T'ITERSTE INLEYERTERMUN KOPU :
maandag 20.fi) uur ln hd klubgebouw

.. wédstrijdverslagen : zondag 16'fl1 uur.

FAX : @70)3zt32ss
(zttes-, zon- en maandag 3)

Wij zijn op zoek gegaan naar het gok-
circuit birinen LENS, maar hebben dit
nieE gevonden. Neen, wij LENS-ers doen
nieE zo -"vreemdn als de engelsen; wij
op LENS houden alleen

denk jij dat
...... op zeke
trDacht het nie

maar van mondel ing een
gokje wagen.

Uw redakEie doet heE
echt.er schrifEelijk- :
wanneer we weer spe-
Ien...? t{edden daE diE
pas op 9 maarE is ??

't
I
I
I
I

rk
t-l

Nou ik Í.red dat we 
1

unnen spelen". - 'Í:
n - íwedde van we] ?"

uw redaktie
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
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I
I
IJ

t op maandag uitertiik Íot 18.30 uur per fax te bemiken
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samenstelling Bestuur

VOORZITÏER :

J.G. Colpa
Tel. : (070) 394 19 74

SEKRETARIS:
P.F. Grens
Tol. : (0701 363 54 18

Lto:
P.J.M. van don Stoon
Tel,: (070) s97 01 54

2s PENNINGMEESÍER :

F. VoeÍen
Tol. i (O7O) 367 96 30

Betaal dan nu ook snel voordat je
het weer vergeeÈ. Bovendien help je ook
LENS daarmee in deze slechte Eijd v.w.b.
de kant ine -opbrengsEen.

1
I

LrD {VtCE.VOoRZtTTERI
W.J.M. Heijnon
Tel. : (O7Ol 346 10 88

"Ín de afgeTopen maandert iB bij controle
gebTeken dat voetbalverenigilgen bij een
gedeeTteTijke of algehele afkeuring va!
het. veld alteÍnatieven voor tÍainíng,/be-
speling zoeken in de omgeving van het.
complex. Ifierbij wordL sorns uitgeweken
íD eert aantal gevaTTen naar gÍasstÍoken
achteÍ scholen of veTden- HíeÍbij ont-
staat er behoorTijke schade aalj deze
veTd.en die iD een aanial gevaTTen zo
gÍoöt is daË de sporËbeoefening van deze'.
gebÍuikers e.r:nstig in gevaat komÈ,

Uitwijk naaÍ andere velden en
schoolteÍreinen zondeË voorafgaande toe-
stelnning vaz de hoofdgebruíkeÍ of behe-
Íende iz.stantie is riet toegestdan. In-
dien wordt geconstaËeerd daË er i77egaa7..
gebÍuik woÍdt gemaakt. van een veTd be-
heerd doot Dienst weTzijn, dan zu7Len
zowel de ie-rsLel.kosten ai.smede àuur aan
de veÍoorzaker van schade woÍden dooÍbe-
Íekendt' .

ONÍRIBUTIE-N|EU|4IS',,,' nogmaars
doeE hèÈ bestuur een dringende op-
roep aan aIle Ièden om de achter-

sLallige kontributie nu zo snel mogelijk
te voldoen op girorekening 335711 ts,n.v.
pennÍngmeester LENS t.e Berkel en Roden-
rijs.
. 1 we gaan binnenkorE de laaEsEe fase
in van dit seizoen meE hopelijk veel ,

voetbal en verder geen afkeuringen meer.
voor je het weet zijn de jubileumvierin-

I ENS - OLIVEO >>>>> als arles goeat

Ií g?3! wordÈ komend weekend de kompe-: Eitie hersEarE. MeE een beeEje ge-
1uk is de vorsE uit de grond en zijn de
velden droog en gerold. Is dit. laatste
niet het geval dan mag er nog niet. wor-
den gevoeEbald. Laten we hopen dat aIles
eens mee zit..

LENS 1 gt.art direkE met een hele
belangrijke wedstrijd. Het. op de laatste
plaaEs staande Oliveo komt. op bezoek.
Winst betekenE wat meer ruimEe naar de
onderste plaaLsen t.oe. Verlies .doet. LENS
weer in de problemen belanden. Afwachten
maar en er heE beste van hopen.

zèket is het wel dat als de wed-
sErijd doorgaat heE. mooie elecEronische
scorebord officieel in gebruik za1 wor-
den genomen.

Natuurlijk is DE HYPOIBEKER bij
deze gelegenheid uitgenodigd en boven-
dien zijn er een aantal sponsors uiEge-
nodigd rondom deze wedstrijd om in ons
opgeknapEe ',WÀTERLOOi eens gezellig bij
elkaar te komen.

KorEom IJENS is klaar om aan dè
tweede seizoen helft Ee begiínen. Na-
tuurlijk verzorgd Cees Lut weer een'pri-
ma loterlj en speelt de jeugd een voor-
gredstrijd.

LENS 2 opent deze IJENS-zondag mèt
de wedst.rijd Èegen Roodenburg. De opmars
naar boven wordt. dan gesEarE. Àanvang
10.30 uur. we rekenen op heel veel Eoe-
schouwers op deze dag. Spelers succes en
de Èoeschouweïs veel LENS -kij kplezier.
Tot zondag op LENS.

M'!Í3'!l!.?*' ;:::,iàï; 
" 
;"ï'-l

- 

tevens speler van LENS 4, zaf de
komende periode niet. of nauwelijks op
LENS aanlrezig zijn. Zijn vrouw is korr-
geleden in het ziekenhuis opgenomen en
heeft. een zware operatie ondergaan;
Frank pendelE nu op eh neer naar het
ziekenhuis en heefE bowendien de zorg .

over ziJn kinderen: Naast zijn dagelijk-
se werkzaaÍrheden dus geen E.ijd meer ovéÍ
voor IJENS. Wij wensen ziJn vrouw een
spoedig en volledig herst.el toe en Frank
veel sEeun in deze zvrare periodë. zijn
Eaken op LENS r,rorderi door de overj-ge
bestuursleden waargenomen.

1c PENNINGMEESTER :
G.J. van dor Kloij
Tol. : (01741 41 81 49

I
L

a TEREN TRAINERS >>>>> van (ie

flc"*".rrr" Den liaag, Dienst welzijn,--Àfdeling Accornmodaties onEvingen
wij onderst.aand schrijven. Wij verzoeken
u hiermee rekening Ee houden.

gen van 30 april
staat het nieuwe
deur . Deze wi I t.o
een kontribut ie -a

juni voorbij en
oen weer voor de :

iemand beginnen meÈ
rsÈand. ' : ,

en1
seiz
chn
chEe
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IJEDENUErÀTIES februarL 1996

Àfvoerau a1a ].íd:
2555 .f. Doerga
3252 E. E. Deane
3459 J. Se1ièr ' ,

34?4 À.À. eI Bactiouí

Ní6utí. 16d6À r

iEEl-ïlaffiIïenberg, F, 14-06-19g9, sruwErraar z44at 2s!6 Ts Den Haag. EeI - 3906056

àsài i.e. v. o""h,-i, 03-01-1990, wi.tk.Ltr"de 1L4, 2543 Bs Den Haag' Eel: 329847'l

3534 B, Kortboyet, E, oe-ós-iges, vreeBwijkEtraat-163, 2846 ÀT Den. Haag -'
ió!i p.l.r. ,.-8".,t.,"Id, èÉzó, :.a-or-r-g50; Àdmiral iEei EEkade 11a, 3063 EB Rotterdam

EeI. 010-4332983
3536À.l<.s.Bada1,E,12-05-1986,GerardDouBtsraaÈ1o6a,2526N.TDenHaag,'!:l:-3805638
àiài i. iÀ"g"i, s, zí-o:-ióai, nuvedaeloerd,ax -27b, 252s aA Dèn Haag' bel' 38075e4

3538 J. Koofhoven, A, os-ii-iözg,'googveen 219, 2544 sP Den Hàag' teL' 3564513

3539 J.,r. Garcia, B, os-oi-fsaO, v. Bàerleetraat' 92, 2533 LN Dèn Haag'.Eef' 3883606

ó;;; Í{:À. v.à. li.,aèn, ro-07-igls, pr. ,r. w. Frlsolaan 35ot 2263 EÀ Leid.chendam,
Ee1. 3202404

Àdr.6 wLl zL<rlttc:
iir09 Ïi,:Í. Ë1lnen, wordt r,andzijde 381, 2s43 EH Den Haag

ó;;ó É:;:i'i. i;àrí":-:i', wordt Dedemeiaartv,eg 1e5, 2s4s DB Den Haag' te1 ' 3667481- .'

iíià a.rl. x"ypàis íordt rqi""i +es, 2s64 íc Den Haag lj

izizp.l,""ràinPr,ordtsÀ.Heingiusstraat4o,2582vV..-DenHaag
iÀàz n. spi""eàne wordt copernicuestra aY 26L, 256L vz Den Haag

;ió; il: lrï".ài *"rac nijewijkeeweg 6ed, 2516 EE Den Haag, ter' 3803767
àzia a. o"t.ighe wordE ZweeloosEraat 100, 2545 vE Dèn Haag
àa3e p.f . xl.,ff-wordt TarwedreeÍ 36t x2o4 GR spijkenieEe
àiàà i.w. Ï.itèvàfa "orat Tarwedreef 35, 3204 GR spijkenisee -.-- ' '

i+-g+ s. èfr""g worilt t'leigeliahof 16, 2631 '']À NoatdorP' ÈeI' 015-3105409 
, 

'

3059 I.
3460 L.
3486 ,r.

Dogan
chaemmaghami
van Zon
ChriEt iani

3067 s. SchaaPveld
3454 M. oran
34?3 R, EhEEane
3514 S,À. Vèrèecken

Strikte rcgets aan sporta.ccommodaties

ÀlduEdekopindeHaagEchecouranE,afgelopenweek.,'Deg.emeenxeDenHaaggaat.gËrikLe'iZàïrràraèÀ' 
"Lel7en 

aaí hàL inu"tt"ro, in elpottaceonnodaxlee ' Bovendien konE er exEra 9e'1d

;;;j";;-";-;"rà1jing", "n- 
orgàiàaxiee d,íe Zich inzetten om maa1'chappelij ke kneTpunten op

xe Toagen,-" ---ï,ï;'de bezuinigingEproblematiek van de gemeenEe een beeEje in.de gaten houdg, tr'ekE

Ui j. mrJ"-"J""íi; -I-;g;1" ïà;enkbrauwen wat opl Àan de ena kant wordts er bezuinigd oP=r .,
sub-eidieE voor werzr-ln- "; ;;;E;;;;"f EaEieE; tserwijl aan de andere kanE weer geld
;;;;;rkb;.;-k;^É 

-;;;; airr.iïa" orianieaties. MieecÉien vreemd, maar wie even door saat
denken kan deze 6tap van de beleidEmakere we1 begriiPen'
Jarèn1anà wa6 heg a" g.roJr,tè 

- 

o. als vereniging ór ièt"i-i t to.ganiEatie van.de_gemeentse gerd
;:-;-iï;:.';; r,ài rr"oËa boven waEer te houdén. Dat kon reEulEeren in verenígingen d1e

i}liijË.'rIï àà 
-*"gÉir: r.r,"td ror BporEen boden,.maar daar waE aLlee mee gezesd. Geen

nevenacuivitè1en, seen #;;àp;;;rfi;;, 
-1.àn 

""i.i",ieeiren bij slechr weer.. Bigenlijk zijn
il;; -;;; 

-a;;;-,,rè"!"Ígi"gË", "wà^"" j e arieÉn maar voor ie sporÉ komt. De EubBidie kwam coch

wef en de 1eden hoefden ,à'"à[-"iÉi ueveel te becalen] MaL:Jce]ijk voor het beEÈuur""'

WaE de gemeente nu wil, is de compl.exen doe-lmatige.r gebruiken; vgrb-eteren van het
."na..àïi, Ë"'ii"Ji."f "ii"g 1" .ffi"iarri behe"t. Maar àok ;i1 ze die .PorÈverenigingen exEra

ondersEeunen die meer "";à;"hË tr"lÉen ,""r -3"ngeren, ouderen, gehandicapten, aLLochEonen en

sociaal kuecsbaren- "" ,r"tÈ"i.". voorbeeldÉn: - Iaats de jongeren het veld a16 'trapveldje'
qebruiken; heg opzeEten "lii"à"i"àf"Àfrà1-behee.uinge 

-prol..E voor sPorbkangines; eamenwerking

il;';;;;;í"ï;;n 
-àn - 

Àciroren--tài .ii.ulering- van up6rtà."inamèi het àanneme-n van banenPoolere '

LENS komt "r 
,.r tÉïr-"ii ;;;;;;i.;;é" voorteelden niet Elecht vanaf, al zou je bij

tr"t qeU;'ik'vàn à" ,"fa".r lie 'erapveldje' wel- veel vraagtekene mogen Plaatssen' HeE

i^,,^;l.-rolÀ pn rta i nerroom-iàn "iià.ni"íen ie bij LENs béhoorlijk geregeld, terwiil de 
-

l:Ï?:Ï:;';.;"d;=,;Ëi;;-;.i;;;i;a ÈIecht zijn Ée noemen. zelfà eàn banenpoor.er is er al!
àIii-tli-à"Ï-Ëil -r,Éll-s' iu"il.i-p;iil gàreseld Lí_i-nz e. ie nog-meer mogelijk, zoalg heE

overdag open.tellen """ 
ó.-X."ii"é wàarUÍi de SÉ+are de mog;lijkheid moeEen hebben bijv' geu

de Boule' te spel,en. o"x-r""à."-.i indere- eportacE iviteite; voór overdag mogelijk moèten

íàjf,;ot"ËI;; ;Ie verenisins vrijwilligere voor. nodis, mensen_diè erke.das beeehikbaar zijn
om daczeffde klubgebour^, i""U.*"i".". ie hebe (kundióà) kaderleden nodig óm de EPorEers bezig

te houden. En aI deze .""É."-ïii" 
-.".itii t c" vindei, net aLé het moeilijk j-s nu aI

kaderleden te vinden !^--"--;;;";t j"-à,-r" "r, vereniging afvragen of deze bezuiniging conE_r_a rubÈidie van de

qeneentè Den Haag rri.t g"r"'"-ri'L-"ï-Ër"i"iii"g ie; heg za1 tenElàtce alleen voor de sterk'Ee
ï:i::;Ïö";;; i,i"gËrïJË ,íjii-"""-à"r. voo"wàarÍ"n. à" kunnen vordoen en zo te overLeven'

.16 LBNS ,o', .r"..n'i!i.rg? Mis6chien.-'..i alleen een krachEig en entshousiast beEtuur'
wat dat enthou'ia.me overbrengt aan zrln recten en vrijwilligere, zal het voor elkaar krijgen
te avetleven.-
:

REDÀKTiE
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adrepak
@'2?*t

Fotokopíeserrlíce

formoot A5 tot A2
snelle u erw erking stij d

u ers aren' uo"*'"' 
ïiËïl rrj,"n i

voor kopiegemak

. Kerketuinenweg 6 2544 CW Den Haagi
Tel. íO7O1359o7í6 Fax lo7ol329sí68

advMentie

{

BAR NIEUWS

BARBOOSTER
zaterdag 2 maarE

openen

08.30 uur .
Krist.el

10.00 uur .. .

's middags

s1ulEen.,..

openen

11 .00 ,

' s -middags

sluiEen

Joop de Roode

Ellen Muns, ,rac. TaaI
Muns, Àngel ique Groos

Inge

. Rina, Henk en ilan

Jan tamers

BABBOOSTER
zondag 3 maarE

Tinus
EI en PeEer van Fessem

Eric en Henk

Rein en ÀngeIa Heidel
Rina en Inge

?? ?????? ??? ???? ??

f,innengevlogen her ichten

A KTIVITEITEN >>>>> de voorj aarsvakanE ie sÈaat. voor de deur. VeeI mensen zijn of
gaan op vakantie, maar voor enkele IJENS-ers is dit het sein om voor de ',ach-terblijvers" ieEs exÈra,s op LENS t.e gaan doen.

Jan & ,Jos bijten op vriidaq 1 naart de spits af met de 2e klaverjas- en joker-
avond, op de woet. gevolgd door de .lubi leurnkommissie, die ztch ook niet. onbeEuigt. IaaE
en (geheeI .volgens !eÈ j ubi leumprogrammaboekj e ) er op woensdaqmiddaq 6 naarÈ eén
grandioze jeugd-BINGO tegenaan smijt. 

.

Last buÈ not leasE houdt Diana als sluitstuk weer op zaterdaq 9 Eaart haarjaar],ijkse Èraditionele, spetterende play-back show meE veel artiesten.
Een weekje, naast de trainingen .., het ererr'trele voetbal, om van E,e smullen tlachEen wij
zo. ÀlIe evenement.en bevelen wij dan ook van harEe aan I

U bemerkÈ wef , lElVS BRUIST .... ook als het om niet voetbal gaat.

I ENS-AFKEIIRINGSLIJN voor de jeugd >>>>> neE a1s veel ouders en jeugdspelers
L kijken ook wij niet naar INFO THUIS (pgn 603) of heE voeÈbal door gaaE of niet.
':' Dus biedE de JUKO ons vanaf heden nu een prima alternaEief : de LENs-afkeuring-
lijn (367 05 22 {te beluisteren op.de zaÈerdag na 08.00 uur) .

Àfgelopen zaterdag namen wij de proef op de som. En ja hoor, een mannenstem 1.

vertelde ons precies waE we weten wilden. De informaEie k!.ram wel even hard aan - we
voetbalden weer nieE. Misschien is het aan te bevelen om een char.mant.e dame meE een
liefEallige stem het slechte nieuws door Èe geven. De domper is dan dan vraarschijnlijk
niet zo grooE.

-4-'deLENSREVUE'



llf LUSSEN >>>>> regelmatig houden wij u op rde hoogte van de klusj es -IrENSers die,
f,. in deze biina voetballoze periode, dat gene doen waar'normaal gesproken geen tijdrL .,àoi iÀ. nigens is het ondànkbaar wexk, want het zijn die dingetjes die door de
doorgnee bezoeker van ons klubgebouw niec opmerkt worden.

.-ZaaL trWaterlbon wordt, nog sEeeds sEevig onderhanden genomen, vraarbij het opvalL'
aac oo:. óee fGftàf f ig 6smss 

-(was niec één van hen kabouEer' puntmuEs ?) de verfkwasE
kunnen hant.eren. Ook I'Jórd er een nieuw iEem OntalekE een wel het SpuiEen ! Men werd
spuiEgast,engewapendmeEstangenbusgingmenersEevigtegenaan.

. De heren E & H, beter bekend a1s ,l & '.I, deden sreex van zich spreken' In onze
onsctrutà sth=e.re.r wij verleden week om onze lichtkranE, als ze toch met schoonmaken
Éezig waren, mee Èe iemen. Hadden we niet moeten schrijven; het laaEst.e werd iet.s te
iéttÉrfijf< opgevaE en de redaktie kon nog net verijdelen.daE de _heren deze krant daad-
werkelijÉ meèíamen. Toen Í{ij hen overtuÍgd hadden daE dit nieE de bedoeling leas, hebben
zíj zícÍ.t maar gesEofE 'op hel schoonmaken-en opnieuw inriihten van de kleine bar.
waÉ dus voor vélen i,oetÉall.ers als een verLorèn weekend kan wörden aangemerkE, was heE

àii "iÀt vóor deze vrijwilligers. Dames en heÍen bedankg én indien-de gent .opgëzet gaaE

woxden vernemen wij dit graag I

de redaktie .- r '

Evenementen Kommissie

PLAY-BACK SHOW >>>>> op zaterdag 9 maart is heE weer zover en woÏdÈ

in ons klubgebouw de. tradiEionele LENS play-back shovr gehouden' De aan-
vang van deZe wervelendè show is om 20-30 uur (het klubgebouw 1s ope{l
zó.óo uur) . De deskundige jury, besEaande uiÈ "prominente' lENs-ers is
éi Èiuàt voor, zij krij§en-heË moeilijk, want er wordE geen generafe re
óónà"ààr, t auirii-i., ií tret. verleden, aIs jurvrid stiekem om heE hoekj
flr"s".,tuiie weer-ii de verÈrouwde handen van Marlies van den Steen en F

Eén waarschuwing is op zijn ptaaEs : kom op tijd als u van een- goed plekje
verzeherd ,itt "i1t t-t oe Ëestà plek is nog altiid achter de bar - dus.Eeef u even gp

(maar vo1 = vol) ioor een bardleirstje. oivérse j èugdkommiss ieleden (stimme jongens . '

hoor) gingen u verleden jaar aI voor I ! 
" :,

Diana'vraagt nog even jul1ie aandacht voor heE volgende : wie het.nog niet gedaan , "
tràéii, "àrio.kÈ"zij om- even een kiriéfje in te leveien meE daarop je naam, arEiest en '
il**;; "; 

je 
"ÀrÉiíre"i"'Ààt i.uNS. efleven kan op_de v,oensdagmiddag of op de zaterdag '

Ëij- iè*à"d'""n de wKo. Na afloop is èr een geweldige disco l!l

W
peEitie
e kon kijken. De
red Grens.

KLAVERJAS- en JOKERAVOND >>>>> morgenavond (L maarE) is heE weer

zover .en wordt. er de EÉeede klaverjas- en jokeravond gehouden' À}le
i.rgi..iiet t.., zijn weér aanwezig : Eelmachine, -de. s igarenk isÈj es'.
koéktrommel, heÉ groenen tafetkleed en naEuurlijk de loterij met
fanÈasEische Prij zen. . !

Ook voor de nieE-kaarters sEaaE heE klubgebouw wijal open;'kom- gerusE '
'Ianss, neem plaats voor de bar en geniet onder,genot van een hapje en.
araít<je van àe gezelllgheid en"de 'strijd'

t"- uurrrunn is 20.00 uui, gezelligheid troef en natuurlijk zijn uw gasEheren rTan & Jos'
welke beióen garant sEaan voox een perfecte avond'

ide redakÈie

ltt^
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t Juhileum Kommissie

15677+558791229+651 6
t4 t7 t8 z+ 19 0 77 5 22 14 25 8 1 1

t9 2I
26 28de'

IUBTIEUMKOMMTSSTE
organiseert op

WOENSDAG
ó maart

712
219+77+8
77682r rO

98766t2
2t+17 It5
1221 8430

7+ +5
54 5ó
65 67
76 178
87 89
98 9e
15 67
76 7+ MET SCHITTERENDE PRTIZEN

3 0 29 92 8 t 56 Z+45 58 7 9 t2 29 +6
5t 6t+t!t811
39e77522++
258117t92r
2628712279

.S.fI .P E R
IEUGD

BINGO

aanvang : 14.00 uur

f 0,50 per l«aart per roncle
er worden 6 ronden gespeelcl
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S(BIí@ Voor telefoonnummers: zie de colofon op oaq. 1

k
,,wo*

Senioren 7AAf,

UITSLAGIEN),
tlrK 1
EXÀCT 2
ARENTSBI'RG 1.

LENS 1
LENS 2

- I,ENS T.

- IJENS 2
- Í,ENS 1
- GÀRRT]ND
- BOMBERS

4
3
L
4

uGÖrsC+
n n.b

1
3

I
9
3
9

WEDSTRIJDPROGNAMMA

dàlum iii.f lhuis klessà 2eel §ahait:lsrechter

vriJ . 0X.03 21.3 0 LEN
22 . r.5 LEN

- SEP 2
- rI. SWÀDESH 4

ding. 05.03 21.15 ÀSTRÀNI 1 - ÍJENS 1
- I,ENS 322 .00 HONS . Dr.rK 4

woen. 06.03 20.45 IJENS 2 951/R1À HouErusE B. -scheids

s2
s3

9s1lR1À
9? 1/R3À

932 /38
97!/R3A

oranj eplein
oranj eplein

Oranj eplein
Sosef/H' alij k

P. willems
B. -scheids

L. Tellekamp
B . - scheids

EXÀCT 2

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN ziin BEKEND
:

Senioren zATÉ AG
UITSLAG ' zaalvoetbal GDÀ - IENS afgela§È

WEDSTRIJDPROGRAMMA
F

w-nf. scheidrachter velddatum tlid thuls - uit

zat-. 02.03

zaE. 09.03 14.30 LENS L

GEEN CoI,IPETITIEPROGRÀMMA

wrK r' : ' tozl/ooi R.w. Erck

BlJ afkeurLng r tralnen clÍl 12.00 uur ,/ varplLchÈ afballeD btj Dièt ko[len ÈraLnen ll

Ered Í,ance]
cerard Sinke

(010 ) 521 39 80
lo79) 362 85 59

te1 .

te1 . r

AFSCHRIJVEN

'de LENSREVUE' 7
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Ne.)

Se roren zoNDAGaÍ(

advenenfie
UITSLAGEN

LENS 1.-

RFC'95

LÀÀKKWÀRTIER 1

IJENS 2 .

7 3

6

Het b1ijfE een beetje eentonig, maar ook het
afgelopen weekend geen compeE i t.ievoetbal .
Àlleen LENS l en 2 kvramen in akEie en speel-
den op kunsLgras; de overige Eeams waren weer
gedwongen t.huis te b}ijwen.

WEDSTRIJDPROGRAMMA
datum thuis - uit schaidraahrer veld

VonderVelde
'tVeentje ffi'*r,'w

Zinkwerf 27
2544 EC Den Haag

' Tel.: 0703663134
Fax:070-3675393

. Zoelermeet
Tel.:079-61023i

zond. 03.03 14 .00
10.30

' 12. oo
L0.00' 11.00

. 10.00
11 .00
10.00
13.00

S chaduwprogtaEEa
14.00
11.00

zond.

oLMO 1.
ROODENBI,'RG 2
Í,ENS 3
IENS 4
CONCORDIA 5
IJENS 6
vDs 3
IJENS 8
TE WERVE 3

G. wan Sprang
E. flerie
'J. Kaptèin
n.n.
H. van Lis
M. Sewmangal
n.n.
n.n
n. n.

I,ENS 1
],ENS 2
RKSVM 3

IIENS 5
DHL7.
LENS 7
REMO 6
],ENS 9

I,ENS 1
SCHEVENINGEN2 -

SCHEVENINGEN 1
LENS 2

ro17 /52L
rL02/62L
3036 /s43

3055/s61
307O /569
4399 / 627
4390 /622

1
1

2

3

2

10 .03 r4
10
11
11
10
I3
11

11

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

LUGDIATUM 1
DHI, 2
LENS 3
NÀÀIDI,I I.IK 4
RKDEO 4
IENS 6
LENS 7
],ENS 8
I,ENS 9

- TENS 1
- TENS 2
- RKDEO 3
- I,ENS 4
- IËNS 5
- POSTÀI,IA 2
- SCHEVENÍNGEN 6
- .,WENTÀS 4
- vros I

7007 /szr
7L0L/627
30s8/s43
3L00 /562
3o97 /s6t
3r3s/s69
4442/627
44L9 /622
vr. sclt.

À. HouEman
ÀsseÍtjerg-van Eij I
w. Nederhof
n.n.
J. Peeters

1

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

2
3
3

TRÀININGEN NTET GESEIJEKTEERDEN : ELKE DONDERDÀG 20.45 uuT

1
4

AFSCHRIJVEN

OPSTELLINGEN

konEaktparEooD

À. de croot
Í,[. Hei j nen
,f . I,Iasserman
G. DuivesÈeyn
Z. Gungör
P. Lens ink

IJENS
LENS

L/n
c/n

3
9

worden dqor de trainers bekend gemaakE
als bekend

T.ENS

I,ENS
TENS
IJENS
LENS
IJENS

EEI
t el
EeI
tel
Eel
tel

(070)
(070)
(079)
(010)
(070)
(07o)

4

6
7
I
,

50
88
56
43
33
28

15
10
20
79
03
10

325
346
351
511
390
323

Senioren zondag
wedatrlj ddag

r WiE Kouwenhoven - Tel.:
. Bert VierlLng - Tel.r (0

0

(07o)
70) 3
6-5

39t 24 74
9L 37 49
96 79 355

LIGGING
DHL , I
REMO i
RKSVM :
VCS i

VAN DE TERREINEN.-,:
Brasserskade DelfE
Julianapark Guntersteinwe!
van Polanenpark MonsEer
Escamp I DedemsvaarEweg

213 15
396 4L 41

)a
90

57
23366

- 8 - 'de rcusRsvug

te1 .
Ee].
te].
Ee1.

(01s)
(070)
( 0174 )
(070)



D ES Voetba Nie s

T R A t N I N G : vrijdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur
(veaameltijd : 18.15 uur)

A FSCHRIJ VEN :' KristelMuns tet. : (o70 397 5459

Àfgelopen vrijdag konden de dames zich weer narr harteluit uitteven
tijaenè de tràinIng op het. handbalveldje van Krr'lek sport. Er werd een

::*::'i:?"H'x:ijHi r::r':lÍ,i?ln"ïi,'à5i13ï 3;';"33 il:i"i""Ë:n?Ï:ïi?:; t I

Komende vrijalag is er natuurlijk wederom een traÍning en dames de verzamelÈijd is 18.15

dan ook een fèest. :

Diverse anderen haaiden iets van een schoolfeesE of waren vanwege hun werk nieE
aanwezig, terwijl onze keePster Mariska weer IasE heefÈ van haar knie (beterschap) .

uur !!
EDWIN KUIK

u= fu* ,rr» we hebben afgetopen iriiaag.lweer get.raind; in
achEen. Niet erg veel dus ! ! Later kwamen er nog 3 dames
Sport. veld getraind en een onderling partijtje gespeeld. DiÈ

aE we a.s. vii5aag wat meer dames aanwezig zijn. wij. geven de

,IÀCKIE en LINDÀ doen het p
het begin waren we met z'n
bij. we hebben op het Kiek
was heerlijk en we hopen d
pen door aan .... ? *

qroeLi es Jackie en Linda

...,. * noot redaktie
dus wie de pen krijgt

: en dan geeft hel blaadje dat uit de fax komE een klein vlekje
ig voor ons allen een verrassÍng ! .

J rrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

..:
ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
HooÍdleider A/B/C jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag. t€|. 397'01 .

HooÍdleideÍ

Hoofdleider

E-jeugd:

F-jeugd:

Ruud Véreecken
telefoon 391 .04.89
Harry Íer Linden
telefoon 361 .61 ,43

Hoofdleider D-!eugd:

! Aíbellen voor de wedstriiden:

i zo snel mogelijk, doch uiterlijk ds avond voor de wedstri.id, tussen 18.0o en í 9.oo uur, bij de desbetÍef-

: Íende hoofdleider. In uiteÍste nood nog op de dag van de wedstriid op LENS, telefoon 366'13'14 ..

i {zaterdags vanaf 8.oo uur en doordeweeks Í 30 minuten, en niet eerder, vóor verzameltijd}

i Aíbellen traininoen: r 45 minuten voor aanvang van d6 training, alleen op LENS, telefoon 366.13.14

i Vraoen/oroblemen : bel in eerste instantie de hooÍdl€idsr op!

Edwin Kuik
teleÍoon 367.73.00

AFGEKEURD of NIET ??? - Gaat mlin wGdrtdid wGl of nlct door I??
Bcl bii nrlifcl op zatordeg ne O8.(X) uur naar do LENS.aftoudngslfln :

(o7o) 767 05 22

'de LENSREVUE - 9 -
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WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

E ESTE SPELERS EN OUDERS >>>>> de winÈer ie nu echt. voorbij en een groot aantal
kornen en de weg naar LENS weer zien te

nt a.B, zaterdag het echte vaetbal op een
P
L

lekke

epelere moeE nu naar eeng uit. de winterBlaa
vinden-. Dit i6 echt nodig erant hopelijk begre zachtè grasmat weer.

- Àangezien het de eersce week van de voorj aarevakantie is heeft de HvB geen kompeti-Eieprogramma va6tsgeBc-e1d voor_ de jeugd. Natuuriijk hebben wij, na w"t"n và" àfkeurinlen, weleen v-orledig vriendechappelij k progràmma eamengeÉuerd :roor "iie ieugatèamà, ÀlÍ .""r Épen .

dat de-,velden droog en gerold.zljn. Dan pae kuinen r,re echt aan aó uit. Bij vriendechiipelij kvoeEbal i§ er Èlechts een manier om er aèhter t.e komen of het voetbailen àoorgaat of iiet Éndat is belIen naar de afkeuringstelefoon van LENS : 3670522..Ie heÈ gewone voetba, toch weerafgekeurd- dan _wolgen we natuurlijk vrel het echaduwprogramna on goed i"".u.reià-i.i à;-;r;;-t6 komen bij de herBEarÈ van de Èompetlt.ie op zateida| 9 maart.- .

Dus voor aIle jeugd.pelers en leidelE geldt. t.e a11en tijde : TOT ZÀTEnDÀc l!!t

clíral dalum aan teoenslander ui thuis vald/lerrainvano sam- k L

À1

;;

C1

à;

C3

mrE
mrE
mrE
mrE
mrE
mrt.
mrt
Ínrt
rnrt.

12 .30 _

14.00
14.30
14.00
14.30
12.15
14.00
12.00
14.00

02 mrt 14.30 Tonegido Àt-

02 mrt
04 mrt
02 mrt

mrt.
mrE
mrt
rnrt
ÍlIt
mrE
mrt.
mrts
mrE
mrÈ

uit.

thuis
LENS (zie

uit
LENS (zie
thui s
Ehuis

LENS (zie
thuis

LENS (zie

Ehuis
I]ENS
'thuis
IENS
thuis

thuis
LENS (zie

uit .
LENS (z ie

uit
LENS (zie

uit
LENS (zie

uit
LENS (zie

thuis
LENS (zie
Ehuis :

LENS (zie
thuis .,.

r.ENs (iie
Ehuis

IJENS ( z ie
Ehuis

I.ENS (zie

11.30
13 .45 -

13.00 (auto)
13.45
14.00
11.45
13 .45
11.30
13.45

Roodelaan/vbg 13 .00 (auLo)

'12 n<,

19 . 00'
11,15

uiE
uit
uiÈ

TonegÍdo 81
Te Wervé 81
Toiregido .82

HBS C1
BINGO op

Tonegido C2
EINGO op

Tonegido C3
Oliveo C3

ÉrNco op
Tonegido C4

BINGO oP

Tonegido

DHC D2

-ronegldo

oïc is'
Tonegido

Ënc rr
Naalvrijk

r;;"sid"
Tonegido

Tonegido

Tonegido

'lOnegr.clo

DHC F2

Tonegido

ior,.giat

Roodelaan/vbg
kunsEgras

Roodelaan/vbg

v1....
kopy)
. Roodelaan/Vbg
kopv)

v3
. voorwedsErijd
kopy) .'. . .

v 3 .-.
kopy)

t1.15
L7 .45
10.00

(auEo
(auEo
(auto

D1

;;

11.00
14.00
09.30
14.00
09.30
r.4 . 00
09.30
14.00
72 -45
14.00

13.00
14.00
10.00
L4.00
r.0.00
14.00
09.00
14.00
10.00
14.00

o2
06

06
02
05
o2

D1
BINGO

BINGO
D3

.'l'ï.
BINGO

D5
EINGO

.cp

op

";
op

ó

IJENS
uiL

I,ENS
uiE

LENS

02
05
o2
06

03
06
n)
06

06
o2
06
o2
06
o2
06
o2
05

10.00
L3.45
98.30
13.45
09.00
13 .45
08.30
13.45
11.30
13.45

09.00
13.45
09.00
13.45
12.30
13 .45
r.0.45
13.45
10 .45
13.45

e.

D4

D5
05
o2
06

(zie kopy) 
. v l, .,.

(zie kopy)
v3

(zie kopy) . 'l', : .. :
Brasserskade

(zie kopy)
Roodelaan/Vbg

(zie kopy)

E1

;;

E5

BINGO
E1
BINGO
84..
BINGO

E3
BINGO

E5
EINGO

op

op

op

qp

oP

12 .30
13 .45
09.00
13 .45
09.00
L3.45
08.00
13.45
09.00
13 .45

02 mrt v2 :
Èopv)
. Hoge Bomen
kopy)
. Roodelaan/vbg
kopy )

. Roodelaan/vbg
kopv)
. Roodelaan,/Vbg
kopy)

kopv)

kopy)

kopv)

kopy)

kopv)

(auÈo)

(auto)

(auE.o)

.(auto)

(auto)

(auÈo)

mrE'
mrt
mrt
mrt
mrt.
mxE
mxÈ
inr E
mrE

F1

F2

;à

;;

09.30
14.00
09.30
14.oo
13.00
14.00
IL.15
14.00
L1.15
l-4 . 00

v2
v_2

I,,

02 mrE
05 mrt
02 mrL
06 mrt
02 mrt
06 mrt.
02 mÍt.
06 mrE
02 mrt.
05 mrE

F1 .
BINGO

, BINGO

- lO - 'ae Ltttsnevue'

BINGO
F4
BINGO
F5.
BINCIO

op

qp

op

op

op
\,,
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iï,1*".,.";,'.
is de enige manier om Ee weEen te
de afkeuringsEelefoon van LENS en
bericht. of heE stellen van andere

)-.l
ogramma slechEs vriendschappel i j ke wedsExijdeh kenE
komen of het voeEballen doorgaaE of nieE: be}len naar
dat. is sinds kort : 367 05 22. Het. doorgeven van een
vragen kan alleen op : 366 13 14.

B IJZONDERHEDENl
- aanwezig van de jeugdkommissie op zaÈerdag 2 maartr

I - wrasen,/kr acrrt enl susgesfi"§iï: r';.ÏïiriiJ'ro';Fàu ru"',
- 6 maart GEEN training voor E1 t./m F5 i.v.m, de bingomiddag op LENS.

- 9 maart playbackshow op ÍJENS.

- opstellingen aIs bekend met uiEzondering van:

O ],ENS Cl
O LENS C3
0 Í,ENS C4
O LENS DI
O IENS E1
O IENS E2
O LENS E4
O I,ENS F4

zonder
zonder
zonder
zondeï
zonder
zonder
zonder
zonder

R . Caminada
M , Rombaut
M.Riedewald en M.v.d.voort
P . Musterd
R. v. Bunderen, J.Versteeg en M.Vissers
,f . Molenaar
R. Nandpersad
D . Heeneman

S C H A D U W P R O G R A M M A .

Bij individuele afkeuring gaan we in principe gewoon trainen op de verzameltijd wan heE
wedstrij dprogramma . Echter bij alqehele afkeuring ( zie punE 1 van bovensEaande kopy )
van het kompet it ieprogramma werken we een alternatief programma af. we verwachcen dan
alle spelerB en nacuurlijk ook de leiders op ondersEaande tijden op IENS met bij zich:
sportkleding, Erainingspak, voetbal- en sportschoenen. Er zijn vele alternaEieven denk-
baar zoals voeEbaLlen in heÈ zuiderpark,op het sErand,verhard op Kwiek SporE,in de zaal
(alleen voor E- en F) of toch ergens een wedsErijd spelen op een goed veld of op -heEkunstgras. Gewoon overal rekening mee houden en komen hoor.

elttal

SCHADUW PBOGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD vooÍ 2 maart

aanvang tegenstander uit/thuis veld/tenein sem.k LENS

À1, 81, B2 trainen
Erainen
traineh
Erainen
Erainen

c1
D1
E1
F1

13.00
11.30
10.00
10.00
11.30

IJENS
IJENS
IJENS
],ENS
LENS

12.30
11.00
09 .30
09.30
11.00

c4
D5
E5
F5

t/n
E/n
L/n
t/m

3I INGO-MIDDAG OP LENS

D So. woensdag 6 maarE organiseert. de: j rÈileumkommiss ie een blngomiddag op
LENS voor a]le jeugd van 5 t./m 14 jaar.
HeE klubgebouw is geopend vanaf 13.30 uur
en om ongeveer 14.00 uur beginnen we met.
de eersEe ïonde. we spelen er zes. Iedere
bingokaart kosL slechts .f 0,50. Natuurlijk
mag je meerdere kaartjes kopen per ronde.

De prijzen zijn echE. afgestemd op
kinderen van 5 t/m 14 jaar maar natuurlijk
mag iedereen die heE wil mee doen aan deze
bingo. Dus vaders, moeders, broerEjes,
zusjes, opa's en oma's kom gerust mee maar
neem allemaal wel een pen en natuurlj.jk
geld mee. Om 16.00 uur is het afgelopen.
De trainingen voor El È/m F5 vervaLlen op
deze middag. D3 t./m D5 trainen gevroon van
76.45 L/ÍÍt 18.00 uur en de C1 en C2 van
18.00 t./m 19.L5 uur. Kom allemaal !!

LAYBACKSHOW OP LENS >>>>> de in-
schrijving is gesloten en de deelne-
mers zijn bekend. HeE beloofd een Ee

gekke awond te worden op zaEerdag 9 maarE
op LENS. AIle deelnemers zijn druk aan het
oefenen Lhuis en de laatste hand wordt.
gelegd aan de kleding en diverse atEribu-
t.en. HeE spreekE voor zich dac wij weer
ïekenen op heel veel pu.bliek. NaasÈ de
LENSleden en ouders zu11en er ook weer
vele andere belangsEe Ilenden zijn.
Kort.om: leven op LENS en zo zien wij het.
graag. Na de playbackshow zal er nog een
disco-avond zijn en naar wij vernomen heb-
ben is ons damesteaft daarbij aanwezig.
vrijhouden dus deze avond. Àanvang: 20.30
uur en de toegang is graEis.

I ENS - OLIVEO >>>>> waarschijnrijk
L "p":+l 

I,ENS l-zondag de thuiswed-: sErijd Eegen Oliveo. Bovendien vJordt

'de LENSREVUE' - 17 -



dan het nieuwe electronische scorebord
officÍeet in gebruik genomen. NaEuurlijk
wordE er ook een voor-wedsÈrijd gespeeld.
IENS C3 was aan de beurE en sPeelt. tegen
Oliveo C3. .hrllie mogen ook de speler van
de week leveren en met. ÍJENS I op de foto.
Natuurlijk verwachEen wij heel veel sup-
port.ers om Í,ENS L aan Ee moedigen en ook
is er weer een leuke lot.erij op LENS meE
vele mooie prijzen. De loEen kosten í 1,-
per scuk. ToE zondag op LENS.

OTING D-, C-EEN CUP en
MEIDENBOKAAL >>r>>' ep maandag, 11
maart wordE bij DSO in zoeEermeer om

20.00 uur de loEing voor de C-EEN- en D-
EENcup gehouden. De loEing wordE gedaan
door Mario v.d.Ende. Belangs tel lenden zijn
van haïte welkom bij Dso. vooraf wordt er
een wedstrijd gespeeld door D-spele-rs van
diwerse verenigingen. van LENS speelt.
Chris Schaapveld mee.

L

lf AAGSE JEUGD >>>>> nog sEeeds zijn een aanlar spelers van r,Etis aktief bij ile
FlHu"q"" jeugd. In de komende vakantie staan een aantal aktiviteiten op het. pro-ggramma . Lourinho Bukman en ciward Sprockel , die cok nog sEeeds bi j Feij enoord
Erainen, spelen op 4 en 5 maart een sEerk bezeE t.oernooi in Zeeland meE het team onder
13 jaar. liilliam Mulder, die ook nog steeds bij FC. Den Haag trainE, speelt op 8 maart
een heel sEerk bezeE Eoernooi op het veld van RKAW meE het Eeam onder 12 jaar. Jon-
gens, veel plezier.

u it- en u.e Í-s !a g e n

LENS À1 en 81 hadden geluk. Een aantal velden bij westlandia was
redelijk goed bespeelbaar. Niet. op kunsEgras maar op een echE veld
voeEballen. DaE was wennen. A1- speelde onder zeer slechte omsLandig-

healen ( wind en regen ) toch nog een aardige wedstrijd.
Bij 81 was de tegensEand minimaal maar soms werd er echE goed gecombineerd. Het-

belangrÍjkst.e was daL we weer konden voetballen op gras. Ds overige teams die in akt.ie
kwamen speelden op kunstgras en daE blijkt soms toch we} een helè moeilijke opgave Ee

Toch kwamen wij weer meE 11 Eeams in aktie terwijl LENS B2 nog op maandagavond
een wealsErijd speelde bij KMD. weinig andere verenigingen in Den Haag en omstreken
kunnen ons dat nazeggen, . c

ijn levert toch de nodige resulEaEen op. Leuk is heE dan om Ee zien daE
vraarderen door er te zijn en door zo goed mogelijk te voeEballen. ook
te zien dat Dr gaat zvJemmen, daE D4 en D5 lekker naar heE strand'gingen

e zaaL aktief is met F1.

ÀkEie
veel
leuk
en da

f bezíg z
leden dit
is heE om
tE4ind

NieE leuk i9 het om te consLaÈeren daE er van 82, D3, E5, F3, F4 en F5 een groot aanEal
spelers gewoon nieE komen. Bij F3, F4 en F5 was heE .zelfs zo erg daE er slecttEs I
spelers van de 28 op IENS aanwezig waren. vle kQnden nog net. gaan spelen bij.RiJswijk
waar eigenlijk LENS F3 in akEie had moeten komen. Afgebeld was er door bijna niemand.

Kom op ouders diÈ moeE Eoch vrel anders kunnen. ook wij balen wan aI die afkeurin-
gen maar blijven toch ook gewoon doorgaan, Dit vervrachten wij ook van a]Ie leiders en
spelers. Hopelijk gaan vre zaEerdag weer echE voetballen en dan verwachten wij iedeÍeen
weer op tijd.aanrvezig op de verzameltijd,

Kan je nieE voetballen dan is afbellen op de vrijdagavond tussen L8.00 en 19.00 uur bi
de hoofdleider (en nieE bij de leider) nog sEeeds verplichE. Doe dit. dan ook !!!

UITSLAGEN VERSLAGEN
24 f,ébÍuari ÀJa:3 D1 - LENS D1 (1-2)

l

l{est.landia À1
WesElandia 81
Rij swijk cL
ODB C1
Rij swijk DL
ODB D2
Rij swijk EL
ODB E2
Rij swijk E2
ODB Fl
Rij swijk F1

- LENS
- I,ENS
- LENS
- I,ENS
- I,ENS
- IJENS
- IJENS
- I,ENS
- LENS
- Í,ENS
- LENS

A1
B1
c1
c2
D2
D3
E1
E2
E3
P2
F3

"Er heerst een nerveuze spanning in de
bestuurskaner van LENS. Paul van den SEeen
beent. drifÈig heen en weer en zowaar bijt
coach Remon een nageltje Íreg. HeE is dan
ook nieE niks om door Ajax gebeld te wor-
den met. heE vriendelijke werzoek en de
uit.nodiging om op zondag meE de D1 naar
Àmsterdam af te reizen voor een wedstrijd
tegen Ajax D1.

voorafgaand aan de reis van een uur
vindE er een gezaÍnenlijk onLbíjt plaats in
waterloo. De jongens lijken wat minder Le
eEen dan wat normaal is tijdens diE soorE

- 12 - ue rctusatvut'
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bijeenkomsten, die weelal uitmonden 'inqriweliike schranswedstrij den. Het is druk
én de t<ófrie gaat er bij dé volwassenen
goed in. veel ouders, enige opa's en oma's
ón diwerse IJENSeTS willen deze kans nieE
missen en schepen zich in voor heE spekEa-
keI. zelfs Edwin Coret heeft aangeboden de
verzorging op zich Ee nemen. zou hij van
wilhelmus in een keer door wilIen stoten
naar Amsterdam?

ltet complex van Àjax tigt. er prachEig.bij
en na aànkomsE wordt op vraag van de jon-
gens dan ook een rondleiding beloofd.
LENS gaat sEerk van starE tegen een uaE
minder gemotiveerd Àjax. vooraf is doorge-
sproken de ba] vrotijk te ]at.en circule-
rèn, ,aarna heE middenveld inschuift en de
beslissende pass door de spiEsen afgemaakE
wordE. fn dit geval klopE de theorie.

LENS lijÈt vrij wan zenuwen E.e zijn
en Eikts.er àlustigà op los. De Ajax aanval
komÈ er weinig aan te pas dankzij uiEsEe-
kend en koel verdedigend werk en flitsende
acEj,es van keeper Patrick. Vlak voor rusE
ver2orgt §RobberE+ een wereldvoorzeE waar-
na 

"Roódyï 
met een akelige schijnbeweging 

"de keeper uiEkapt en het leer zacht rol-
lend het. net beroerE.

Na de thee staPE er een gegroeid
LENS op de maE. Ramon heefE opgeroèp,en om
de koppies koel te houden en met beleid Ee
b]Íjven spelen. Een mooie combj-natie van
Àjax heeft tot. gevolg daE er 1-1 gescoord
wórdt. Drie minut.en voor Lijd is heE ech-
t.er §Richard§ die mee naar voren trekt en
een éën-twéé aangaat meE qcockieÈ.
De voorzet. beland! bij tRobbier, die z'n
ogeft sluiE, een weesgegroetje prevelt. en-
bling de rechterbovenhoek weeE te vinden.
Eindstand 1.2. Na de hot whirlpool gaaE de
reiq weer richEi.....'. "-

Robl l, wakker worden I I1.... -
je moet. naar ],ENS wanE de jongens zijn aI'
Èerug van het zwemmen. Kijk je uiE, heE. is
glad in de sneeuw". Langzaam klim ik uit
de diepÈe naar de werkelijkheid, strek
mijn benen op de bank en ga maar weer eens
een bakkie doen op LENS waar voor de zo-'
veelsEe week nieE gespeeld kan worden.

oDB E2 - IJENS E2 (7-3)

KooS ( leider)

oDB Fl - r.ENS Fe (2-0)

R. v- HER Íleider) ,

P.S, 1 zondag 25 februari een paar dissi-
denEen gebeld. ÀIs ze woord houden staan
a.s. zaÉerdag 14 D3-ejes oP aPPèI-
P.S. 2 rk heb D3 (aIIe 14 jongens) opge-
geven voor de sporEdag wan 30 april.

In de 1e helfE was de E2 in goede. voxm en
scond het, aI gauw 3-1 voor LENS. Totdat
heE gepingel kwam en niet naar elkaar
overÉpèIen erèrd de uiE.slag 7-3 voor oBD.-

,fongens volgende keer lEIlSEEl t ook
aI misEen vrij de keeper iloosE die nieE
meer Eerugkomt (jammer) . Í'Iij zitEen dus nu
ook zonder keeper, maar er wordt voor ge-
zorgd daE we een andere doelman krijgen.
ToE zaterdag !

Eindelijk weer lekker buÍEen voeEballen;
helaas weer 3 spelers ziek. GeLukkig kon-
den wij terugvallen op Danny v.d. Sande
(Fr) , Danny bedankt ! ! Het was een hele
leuke wèdsErijd, ÍJENS lvas veel vaker in
balbezit maaÍ kon helaas niet Eot scoren
komen. redereen zetsEe zich voor 100? in.
HeLaas ksramen wij door een penalEy achter
en de kopjes van onze boys gingen waE han-
gen. fn die periode kwam ODB op 2-0. DiE
was tevens de
eindsEand. Jongens ju1le hebben allen!'heel
goed gevoeEbald en ik vond heE een goede
tegen-stander. 

. 
- '

Rijswijk F1 - LENS 3,'4,5 co'EbinaÈie (9-1)

rk moes een keer mei e, ,ier meedoen en ik
vond heE niet leuk daE ik moesE keepen. Ik
begon om 1O.OO uur en Michelle had heE
koud. ze speelden op kunsEgras bij Rijs-
wijk en verder weet ik niets meer.

MICHEI,LB BRUIJSTENS
ROB VERGEER

oDB D2 - r.ENS D3 (9-1)

zaleÍdag 24 februari mochten we aanÈreden
op het Èunstgras van ODB. Fijn dat jullie
dus weer eens konden voetballen. GeLet op
heE kleine veld wexd er 9 Eegen 9 ge-
speeld. Kwam goed uiE, wanE, zoals te doen
gebruikelijk, kwamen er I0 jongens opda-
gen. Ik had dus zelfs 1 jongen a1s reser-
ve! Toch : D3 bestaat uie 14 fijne jongens,
meE wie het leuk omgaan is. Houd je nu
eens alsjeblieft aan het simpele regeltje
van tijdig afmelden bij de hoofdleider en
dan is er helemaal geen vuiltje aan de
lucht. waE beEreft de wedsErijd, laten we
eerlijk zijn, r.ENS speeLde nieE goed, ver
onder heL niveau daE ik van jullie gewend
ben. Maar niet getreurd, ook het grote
A,fÀx overkomt daE, Freddy zorgde voor het

DiC vras eigenlijk een wedstrijd gepland
voor F3, maar door ziekte en afwezigheid
van 6 van onze Eeam-spelers r'ras het nood-
zakelijk om spelers van F4 en F5 mee Èe
IaEen spelen.Ondanks de koude wind begon-
iien we voel goede moed aan de wedsErijd,
maar R. was at duidelijk warmgelopen en
voor $re het wisEen stonden we meE g-0 ach-
Eer.fn de 2e. helft kwam onze tegenstander
er nieÉ meer aan te ias en ',eerd er meÈ
groEe inzet en een paar omzetcingen ge-
voeEbald zodat heE uiEeindelijk 9-1 voor
R. v,erd. 'Jongens en Michelle bedankE voor
de perfecEe ment.aliEeit en ook het voet-
balspel (vooraL in de 2e helfE) .

ellemaal weer komen trainen en de boys die
ziek zijn beterschap !

@
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ZATERDAG

9 MAART

!-

i,' . -)i-+

I

Aanvang 20.30 uur - klubgebouw geopend om 20.00 uur '

. ofganisatie : Diana van Strien en Bep v.d. Heijden

presentatie is in handen van Marleen van den Steen en Fred Grens

D

)
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TEBBEIN en KLUBGEBOUW ALGEMEEN SEKREÏABI,AAT KONTBIBUTIE BETALING

Sporïcomplex "Escamp l"
Hongelolaan 600.
Tel.: (o7O) 386 13 14

P-F. Grons
Begentesselaan 49
2562 CN Don Haag

Tol.: (O7O) 363 54 18

PoST-bank
RABO-bank

33871 I
129924229

sEKo : s6nioronaÍd€lino
SenioÍon zondag / z6al
W. Kouwonhovon, Tel.: (O7Ol 391 24 74

EESAKIIE:
A.c,J. MiltenbuÍg, Tcl.: loTo) 321 32 85
c.J. Alting, Tol.: (070) 389 98 75

BARKO: BarkommissiE
mw l. v,d. 8619, Tel.: {070) 325 99 74
mw R. Bruilstèns, Tol,t lOTOl 397 97 22

SonioÍon ZatoÍdog
J.C. Ham, Tel.: (o7ol 367 96 87

SEKRETAFIAAT TOTO/LOTTO
G. Kompeman, Tol.: lo1741 212602

AKKo : Akkommodatiokommissio
W.J.M. Hoiinon, Tcl.r (070) 348 1o 88

DAKo : damesafdolino
moj. K. Muns, T6l.: (o7o) 397 54 59

SPONSORZAKEN:
G.J. v.d. Kloii, Tél.r 10174) 418149

{E!!EUM&r'/Ml§§lE
R. v.d: Hook, Tol.: (o182) 52 13 53

JtlKo : i6uodaÍdelino
P.J.M. v.d. Steen, Tel.: (070) 397 ol 54

EKO : ovonomenton kommissio
mw D. van Stdon

IRA!!EE§i
P. Bos, Tol.: (o70) 368 03 62
E.V. Gans, Tel.: (o7O) 397 55 59

EEN BRUG TE VER en de VLAG UITI

Eindelijk begon heÈ afgelopen r,reek er naarl uit te zien dat. we ereer eens konden gaan

"ó"iUufie". Íoorbereidlngeir werden geÈroffpn om a1 die supporteis, die het maanden lang
zànder het vermaak binneí de lijnen moesEeir scellen, te kunnen ontvangen. De voedsel en
drankvoorraad moest aangevuld wórden, bestëllingen werden gedaan

ÀIdus sEond de vrachtwagen van onze vasEe leverancier op de Hengelolaan voor.....
1- jà;;i, een gesloopte brig I zomaar.was de enige verbinding voor onze . leveranciers

íàruróren, ír, srui.ken àéià^ga àn in een reusàchtige contàiner ges99+9.' I{aE nu?
oànkzij en meE hulp .,rai geméentewerkers. bleek er een klein en moeilijk bereikbaar
weggeEje via de DeàemsvaarEweg en over heg Eerrein van VCS grooE genoeg om onze
voorraden aan Ee vullen
vóÀr f,et weekend werd de oude brug voor de helft nog in EakE gehouden, zodat nieE
alleen de spoÍEers en supporters, maar ook de hulpdiensten. onze.velden konden bereiken.

zodoende kon toch nog dL vlag uit,
sant er werd weer gevoetbald!- op za-
Èerdag en op zondag vras er weer volop
leven ln de brouweríj, aI mexkEe je
daE heE voo4 sommi.gen moeilijk wennen
was .

'VANDEREDAKTIE
Lever uw kop$ vóór maandag ln : -

. - Redaldiebrievenbus' ldógebouw
- Hmgetolaan 98L, 254/. GG Den llaag

r iizigingen tot maanÍlagavond mogelilk !

: , I]ITERSTE INLEVERÍERMUN KOPIJ:
maandag 20.00 uur ln het klubgebouw
wedstrijdverslagen : zondag 16.fi) uur

f,'AX : @70')t2l3zqs
Qater-, mn- en maandag t)

* op maanitag uiterl[ik tot 1830 uur per fax te bereiken

FeesE was het op zondag, want'toen
werd officieel'heE scorebord in ge-
bruik genomen. velen
genoten ervan Eoen treE
eerste puntj e op het
pracht.ige bord ver-
scheen; dat. het een
puntje voor de Eegen-
partij was mocht. de
pret niet drukken. ( a1-

I
I
I
I
I

t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I)

hoewel?!?)
È"-iàè" het zonnecje uw ÍedakÈÍe
dooÍbrak, kon ook onze
dag niet meer gtuk.

I'de LENSREVUE'
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samenstelling BestuuÍ

LtD lvtcE-vooBzrïTERI
W.J,M. Heljnen
Tol. : (O7O) 346 10 88

SE(RETARIS :

P.F, Grons
Tel. : (0701 363 54 18

LID :
P.J,M, van don Stegn
Tel. : loTol 397 0l 54

E

in vervulllng. van een nieuw verfje
woorziene vranden en plafonds, een nieuw
geEimmerde bar en viErine, nieuwe gor-
dijnen, Í,randversiering et.c. etc. zorgden
naasE de planejes van Maxl Fleur voor
een met.amorfose. HeE ziet. er fanEastisch
uit. À]Ie aanwezigen, inclusief de spon-
sors hebben weer eens kunnen zien waar
LENS in eendrachtige samenwerking toe in
staat is. Ook hier een grooE kompliment
voor a1le noest.e Ígerkers en werksterg
die EoE zaterdagmj.ddag laat aan heÈ werk
zÍjn geweest. om alles klaar te kri.jgen.
Het kan niet anders dan daE heE nieuwe
Waterloo aan de verwachÈingen zal gaan'
voldoen en daE LENS daar op den duur de
vruchten van zal plukken. IJoop gerusE
eens binnen, het is de moeite waard.

f OTERIJ LENS-OLIVEO >>>>> loten-
l-,, ruu" Kees LuE rieE zien alaE zijn
- verkoopEarenEen ooor de winEer-nog
nieE waren aangeEasf.. À1s vanouds had
hij weer een aanÈrekkelijk prij zenpakket
samengest.eLd. Good-o1d,Joop willems
bleek ditmaal de EroEse winnaar van de
hoofdprijs, gesponsord door À.V.C. Àudio
vtsueèI centiun, va1€rluaatEaat 92: ook

. de prijzen voor MarceL en Susan Jansen
en Rob Pilon mocht.en er zíjn. .Taloerse
blikken alom naEuurlij k.
Uiteindelijk bleven er nog enkele nieE
afgehaalde prijzen over. Hier volgen de
nummeÍs:
nr. 487 sErijkj.jzer
nr. 137 cd-box
nr. 133 cd-map
Dank aan aIIe lotenkopers, blijf loEen
kopen, wanE u sEeunt uÍ,r club er echÈ
mee.

Penningmeester
iail/'t'r"

.E

VOORZITTER:
J.G. Colpa
Tel. : (O7O) 394 19 74

--'l
I

IePENNINGMEESTER: 2oPENNINGMEESTER:
G.J. van der Kleij F. Vooren
Tol.: (0174, 41 81 49 Tel. : (O7O) 367 S6 30

L----------------------l---!--------------------J

al E BRUG>>>>> vrie afgelopen weekendrr Ë:"#:::l:ï!"ài,:í"Í: fl:;':: :E:
novatie van de brug. In eerste insEanÈie
wordt de ene kant vervangen en vervol-
gens de andere kant. víij kunnen dan ge-
woon ons komplex op blijven gaan en ook -
de leveranciers kunnen nog blj ons klub-
gebouw EerechE. .

tle1,geeft het als het geregend heefÈ wat.
modder maar daar is helaas niets aan te
doen .

Uiteindelijk komE er een hele nieuwe
brug Ee l iggen.

I ICHTPUNTJES >>>>> hoewel de 1ek :iEi:ï:?";:1i3"'ï"n::,"i:ïËi,l'"'
stelling eindigde, waren er deze zondag
Loch een aantal lichEpuntjes zicht.baar.
ÀIlereersE naEuurlijk de officiële inge-
bruikname van heE prachtige elecLroni-"sche sóoreboard opgesierd door een gran-
dioos wuurwerk daE Èot in de wijde omge-
ving te horen moet zijn geweest. Onder
toeziend oog van spelers, Eoeschouwers
en speciaal voor de gelegenheid uitgeno-
digde sponsors verÍichEte Hans Kooijenga
de openingsceremonle namens de heer zon-
neveld van de Hypot.heker die door een op
komst zijnde blijde fami I iegebeurEenis
af had moeEen zeggen. voorzitEer Jaap
Colpa sprak nog enkele passende woorden
die door falen van de t.echniek helaas
niet reerden verstaan. o[geEwijfeld za1
hij nogmaals dank hebben uitgesproken
aan de Hypotheker en alle Lensers die op
enigerlei wijze hun steentje aan de
plaatsing van het. bord hebben bijgedra-

,gen.
Een ander, zeker niet minder, lichEpunt-
je was deze zondag de ingebruikname van
heE 'nieuwe' waterloo. a13 mulEifunctio-
nele ontvangst.ruimEe . Een lang gekoes-
terde vrens van het bestuur ging daarmee

fgelopen zondag kon hij niet aanwe-
zíg zLjn. bij de officiele inge-
bruikneming van het scorebord, want
daar was een goède reden voor:

aIle LENSers feliciteren de familie van
Zonneveld van de I{YPOTEEKER met. de ge-
boorte van hun dochter op
maandag 4 maarE j.1.1

l"lij wensen u allen veel geluk met de
gez insuitbre iding en hopen u spoedig
LENS te mogen begroeEen !

op
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DE SPELER VANDE WEEK

adverlenlie

tekker voetballen en dus feest op !ENS; je
zou het bijna vergeEen zijn, maar deze
zondag is het natuur:1Íjk IrENS - FÀIIILfE DÀG.
veel wedsÈrijden, een loEerij. Dit keer
geen voor- weds E.ri j al om heE veld een beeEje
Èe sparen. t{e1 was er de speler van de
week. '

KEVIN TTEREECREN was de gelukkige. Kevin is
speler bij D2 waar hij aIs spir.se spiEs het
veld onveilig maakt- Hij koos MÀITRICE
SCHITITRIdÀN als zijn favorieÈe spelex. Een
perfekte keus vonden wij.
De foEo's werden ook nu weer beschikbaar
gesteld door HÀFO - EpecLaalzaak voor foto
en video.

de redakt ie

DE DAGOBERT DUCK BOND
(DDDB) - deel ll
Op onze vrije zender hebben vre heE allemaal
kunnen meebeleven. Ondanks gespuEEer van
van Praag (Àjax) en van den Herik (Feye-
noord) riepen de meeste voorziEt.ers van de
poet.balklubs rrJaaaah,', Eoen Jos SuaaEsen
aIs Supex DagoberE Duck vroeg of ze konden
insEemmen meE. het. ',poetbatneEí. Nou ja, Van
Pràag en van den Herik hadden makkelijk
praten, hun oog-pupillen waren aI een paarjaar eerder veranderd in dotLartekens. De
voorziE.Eers van de kleine klubs zagen nu
eindelijk kans om de wereld ook door zulke
ogen'Ee kunnen bekijken. Toch durf ik te
wedden, dac er in de financièIe verhoudin-
gen Eussen de poeLbalklubs helemaal trieEs
za1 gaan veranderen. De groEen blijven
grooE en de kleintjes b]íjven kleii. alIeen de spelers, die zuIlen er misschien vai"
profiteren via hogere vergoedingen voor hun optreden op de groene mat.

,Ja, en wat zit er nu in woor ,Jan Publiek? War. dacht u van een prachtige "Decoder" voor
het luttele sommetje van Í 25O,- ? Via zo'n apparaat zult u de nieuwe zender daadwerke-
lijk kunnen bekijken, EenminsEe, als u bereid bent gebleken voot Í 24,- een abonnement
te nemen. "Och, legde de commerciële man (Groenenboom) van de Bons uit., waar maken de
mensen zich druk om? voor de prijs van 4 (vier) hamburgers kun je ons NeE ontvangenr'.
De lepe leugenaar yerzweeg voor zÍjn gemak de kosten van de decoder.

En war deed de voorzíEÈer van de sectie ÀmaEeurvoetbal van der Bons? Deze man, Àd
Lansink, is echt. machEig, eranE hij mag namens 1 miljoen leden spreken en hield dus aIs
gewoonlijk zijn mond. Ad De zwijgeÍ hooÍde en zag hàe Jan Publiek in de maling werd
genomen door heE grooE -kapiEaal.
De amat e1-rr -verenigingen, die dankzij de i.nzet van duizenden onbetaalde vrijwilligers de
groEe bakermaE. van heE nederlandse voetbal in stand houden, die worden van deze
mi lj arden- operaE ie geen cenE wijzer.
Dank-u-we1 GroEe bond voor'deze geweldige dea1, die u niet kon weigeren, maar naarvoor
Jan Publiek heE gelag betaalt. ' 

, ,rk schreef heE voxige keer en ik blijf erbij: Ik bedank als lid van deze Bond. Ik .:

verzoek de penningmeester mijn " bondsbi j drage I' voortaan in de klubkas Ee storten al"s'
bijdrage aan de op te richEen Stichting vlienden van LENS. Àls meerdere leden mijn
voorbeeld volgen, dan hoeft. LENS onder die kapÍEa1e deal nieE te lijden. In die
StichE.ing kan ook de Klub van 100 Horden ondergebrachE.
hlees gegroet I

u§l

I'T

cuido Hal leen
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adrepak

formoot A5 tot 42
sne lle u erw e rking s tij d
Í uerEaren, uouwen, nieten

lage prijzen!

voor kopiegemak

,"U

re§eruce

e,
fu" /,I

Fohkop

Kerketuinenweg 6
Tel. (O7Ol359ozi 6

2544CW DenHaas
Far l07Ol3295l68

advertentie BAR NIEUWS

BARROOSTER
zaterdag 9 maarE

openen Joop de Roode

09.00 ufEnny de crooE, Marian HóuEman
Inge v/d Berg

11 .00 rrÀngelique croos, Àngela Heidel

's-middHgEk Kouwenhoven en ,fan Lamers

's-avondsJoop Groos, Henk Kouwenhoven
. Rina Bruystens, Jan Lamers

sluiten ??????? i.o.m EKO

BARROOSTER
zondag 10 maarÈ .

openen

10.30 uur .

' s -middags

s Lui Een

Erik

Rina

Tinus

en Henk

en Inge

zzz*z

f,,innengevlogen herichten "

7 ondag is hec 'sponsor-home' in gebruik genomen. Een prima lokacie om de vereL :3'*:3::,ïÍË Ïï§i;""i"3?n,3ï"i;:l'Ë:';ï:*"E:ïï#"i:',,"1!,.i1.'i,ïËïàl?"1; Xï"'Íneer, terwijl na de-wedstrijd de ruimte gezèlrig gevuld was meE sponsors, bestuur,bestuursLeden van oliveo en spelers.

Àr met. ar een prima initiatief, met. ars doel LENS naar een hoger niveau te krijgenl
REDÀKTIE

t jubileum .i
tssleKomm

GROOTSE LOTERIJ VAN START

H g! 1= uI eerder aangekonqigd, maar nu gaat heE echt beginnen: de grore ,JUBTTEITM
LOTERI.T gaat. van starE. U kunt deze loEen à í 1,OO per sEuk verkrljgen bij deleden van de JUBILEUM KOMMtrSSIE: .EIs v/d VoorE, Joob croos en Ingei-ard zulE u Eijdens de diverse akEiviteiten ook in de gelegenheÍd Éu1c zíjn deze

Ee kopen !
UiLera
lot.en

lnIB II, EUI''! KOIO4ISSIE

-4-'doLENSREvaIE'



Evenementen Kommissie
.1 .

PLAYBACKSHOW I MAART a-s- ffi
N og een paar dagen en de Ptay-back gaat weer beginnen. Er zijn een '

aàncal dingen die we nog even willen meedelen!

Helaas moesE om gezondheidsredenen onze vigasiste (make-uP) afzeggen. DiL houdt in
daE degene tlie zlch moeten schmincken/opmaken di.E zelf moeEen doen'
vergeeÉ alsjeblieft je muziek niet mee Ee neÍnen. .Te moeE.wel je naam er even
ofrËcten. rí als het-ev""iuàéf kan je muziek zaterdagmiddag ewen inleveren bij
Diana van Strien.

3. ÍËiöË"É-iiiéi-jè utctibut"t mee Ee nemen!
De deelnèmarB moeten om 19.30 uur aanr,rezig zijn, Dan horen jullie wanneei je aan de
beurE bent.

De zaal gaat open voor het publiek om 2O.OO-uur. ÀaÍrvaÍrg van de Play-Back aho\s is om

ió.1ó-""i. fuÀ-u goea wiIE ;iEten kom dan friet Ee 1aat, want het zal een geweldige
avond worden met àrEiesEen van Àndré van Ouin t.,/m Eternal. NadaÈ de jury de win-
naài7nt""àais bekend hebÉen gémaakt is er nog een geweldige disco. De D.,J.'s zijn Hans

van Rijthoven en Àndré de KeE.

1.

2.

EKO

ToÈ 9 Eaart a.a.l

KLAVERJASSEN/JOKEREN I iI
l foelooen vriidaq 1 maarE 1996 Í,erd de tweede'van de a Èaart-

A :Í:"*il":"!:í3f ;noidE:ïi"i,933.ï:§:""::::'Hi"fl i"?:'13;?u

-=un 
e., e jokeraars. [.re kondèà dils eahE een keer op Eijd beginnen'

Bij heE jokeren was het een spannende aangelegenheid. De dames
heÉben ls spelleEjes gespeeld. Na 5 spellet.jes sEond Rina troEs aan
de kop met zs punÉen.-coirie had precies 40 punEen meer. Na 10 spel1
sueedË de nummèr 1, op 45 punten gevolgd door Caroline- In de laaEsE
spetlet.jes kwam Rina écheei wat adem Eekort en ze moesE met lede oge
càrotinó en Ina haar nog voorbij .sEreefden. Daardoor viel ze net bui

De uitslag:
1e caroline meE 314 punten.
2e Ina met 376 punÈen.
De poedelprijs ging meE 665 punten naar Marian.

i)l

{
etj es was Rina nog
e zittíng van 5
n aanzien daE'
t.en de prij zen.

Bij heE klaverjaEsen was het minder spannend: rya 2 spelletjes glng -het koppel Ham;
f1íer-.r, aan dó kop neí 4OZZ punEen, óp eerbiedige afsgand gevoLd door het kopPel
Peeters - PeeÈers met :+e+ punÈen. Die bijna.600 punten verschj.I was een Ee groot
st.iuikelblok voor hen. i

Deu
1eh
2eh
3e w

iEslag was:
eE koppel Ham - Kluennen mets 5589 punEen.
et koppel PeeEers - PeeEers meE 5201 punt.en.
erd heE koppel Heidel - Kaffa met 5055 punten.

Net als de vorige keer was de poedelpiij s' vóor heE koppel de GrooE - signer meE 3907
punEen. Àfleen àeze keer moestèn ze er meer moeiEe voor doen dan de vorige keer. Hun
ànige concurrenÈ. Lammie en Àn, lieEen ze in heE laatste spelleEje winnen met 526
punËà"'"..".nil , 

' waardoor de poedelprijs nog net in hun bezit kwam (24 punten verschll)

Er was ook lreer een àardige prijzent.afet. Jos won maar llefst 4 prijzen. Lammie Èrok de
Iootjes. volgens het geruéhtèncírguit was da; Ín ruil voor een gegaraÉderde poedelprijs
op 15 maart.. Àan de spelers om daE geruchE op 15 maarE a's. !e onEzenuwen.

À1 met aI kunnen we Í,,eer Eerugzien op een heel gezellige avond.

^

À

d
Y

v

,fan Ham en ,los wiE.Èing

'de LENSRruUE '5 -



S(elí@ Voor telefoonnummers: zie de colofon oo oao. 1

VAKATURE
Na een periode waarin ondergeEekende voor LENS werkzaam was als leider, penningmeester,
secretaris, besEuurslid Tz, ,lIrKO, SEKO. sponsor, (nog een wonder dat LENS nog goed
functioneerE) houdt ondergetekende het aan het einde van dit seizoen voor gezien.
Derhalve ben ik op zoek naar een opvolger die, om Ee beginnen, het secret.ariaat
Zondagsenioren en Zaal wiI overnemen. Belangst.ellenden worden verzocht. z.s.m. nieE mij
conEact op Ee nemen. wie het eersE komt maakt de beste kans. Uiteraard "kunÈ u van mij
a1le informatÍe krijgen die voor hei goqd functioneren in deze functie onontbeérlijk
zijn. Telèfonisch ben ik Le bereiken onder nummer 3912474.'Ben ikzelf niet thÉis. dan
kan het zijn daE Suzanne de telefoon opneemÈ. Leg niet. neer, zÍj is meer dan voldoende
op de hoogEe van de inhoud elr de kwaliEeiten die men moet bezj,tÈen om deze funkÈie naar
behoren Èe kunnen vervullen.
Bel- nu....... want anders is een andeÍ u misschien voor en zeg nou zelf, wie wil nu
niet op zijn gV kunnen vermelden: secretaris Senioreh Zondag en zaal W I,ENS.

Wim Kouwenhoven

_h-- Senioren -À[L
UITSLAGíEN)

LENS 1
IENS 3
t,lrK 1
LENS ]1

SEP 2
,I. SWÀDESH 4
IJENS 1
GARRT'ND 1 .

LENS 1' POG 1

WEDSTRIJDPROGRAMMA

datum tiid thuis

5
7

-9
- 11

uit

"'"-a

(rectificatie)

rtlasse zddl scheidsrechter

maan.
woe!,
naan.

4L.03 2r-25 RKAW 3
13.03 19.00 DSS 3
18.03 22.00 ].ENS 1

_ LENS 2
- ÍEÀIC 2

- BLINC 1

951/RlA
9 71lR3A
932/38

KasEelenring
Oranj eplein
De Schilp

M. SEorm
M. Boxhoorn
E. Maanen

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN njn BEKEND

SeniOrEN ZATERDAG
UITSLAG Geen kompetieprogramma

WEDSTRIJDPROGRAMMA
w-nÍ. schaful-rrechtar velddatum tiid thuís - ult

zat.

zat .

BtJ

09.03 14.30 r,ENs 1 - !íiK 1 L02B/006 R.w. Elck

16.03 14.30 Mvo'72 I - o*r, ,,.Orn/OO, Steinz v.d. Meyden '

aikeurLng 3 trainsa oa 12.00 uur ,/ vertrrllcht afbellea bU ntet konen Èralnen 11

AFSCHRIJVEN Fred Lance1
Gerard sinke

Ee1. : (010) 52a 39 BO

rel.: (079) 362 85 s9

- 6 - 'ae uusaEvue'
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advrÍtentie

UITSLAGEN
I,ENS 1
I.ENS 2
RKSVM 3
vcs 5
ÍJENS 5
DHIJ 7
LENS 7
REMO 5
LENS 9

- OI,IVEO I .
- ROODENBURG 2
- LENS 3
- IENS 4
- coNcoRDrA 5

-VDS3
- IJENS 8
- TE WERVE 3 .

0 -1
afgelasE

1
4

10
3
)
5
1

0
)
0
1
8
2
6

WEDSTRIJDPROGRAMMA

VonderYelde
'tVeentje ffi',mm

Zinkwert 27
2544 EC Den Haog
Tel.:070-36631i4
Fax:070-3675i9i

Zoelermeer
Tel.: 079-61023i

zond. 10.03 14.00 ÍJUGDUNUM 1 - LENS I
1O.OO DHrJ 2 - LENS 2
11. O0 LENS 3 - RITDEO 3

1 À. Houtman
1 Àssemberg-van Eij s
3 w, Nederhof
2 n,n.
1 J. Peeters
9 n. n.

NÀÀLDWI,TK 4
RKDEO 4
IENS 6
LENS 7
],ENS 8
],ENS 9

i.oo7 /52
1L0r/62
3058 /s4
3100/s6
3097 /56
31.35 /s6
L442/ 62
44L9 /62
vr. sch.

1

schaduwprogira.Ea
14 .00
11 .00

dins. 1i ,03 20.00
zond. 17.03 14.00

10.30
l-1.00
1L.00
11 .00
11.00
11 ,00' 10.00
12.00

OPSTELLINGEN
. LENS 1Elm 3 :

. ],ENS 4 r/m 9 .

AFSCHRIJVEN

(bi j algehele a'fkeuring)
LENS 1 - SCHEVENINGEN 1

SCHEVENÍNGEN2 - Í,ENS 2

QUrCK STEPS 2 - LENS 2

LENS 1 - FOREHOLTE 1

],ENS 2 - HMSH 2
vBr,o 5 ,. - LENS 3
IENS 4 - HBS 6
LENS 5 - Dso 9
BIJÀUW zwÀRT 6 - LENS 5
BLÀI]W ZWÀRT 7 - I,ENS 7

DUINDORP SV 5 - I,ENS 8. ,

GDÀ 9 I,ENS 9'

' - ],ENS 4
-- IJENS s ''

- POSTÀT,IÀ 2 '
- SCHEVENINGEN 6
- .TWENTAS 4.. - vros I

A. de GrooE
w. Heijnen
J. Wasserman
À. zupell i

G. Duiveste).n
z. GungÖr
P. Lensink

11.00
10.00
13.00
11 .00
13.00
11.00

7 n.n.
2 n.n.

n.n.

2,
3
3

9

toLo /52
Lroz / 62
3058 /54
3L02 /56
3097 /56
3L34 /56
4439 / 62
4414/62
4486 / 64

tel.
teI.
tel.
te1.'
Ee1.
teI .

EEI.

1 A-!1.
L ,J.G.
3 M. F
2 N. I,
1 M. v
9 n.n.
7 n.n,
2 n. n.
8 n.n.

v. d. z$,et.
Ee Pas

Ianderhijn
ieshout
. Ekelenburg

I
1

3

TRAINTNGEN N\ET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 2O'45 uur

worden door de Erainers bekend gemaakt
als bellend . '.

I,ENS 4
I,ENS 5
I,ENS 6

b
LENS 7
LENS I
I,ENS 9

senloren zondag
wèdstru ddag

- "i.

(070)
(070)
(o7 9l
( 070)
(0r.0)
(0?0)
(070)

325 7

346 1
35L 2
323 6
511 7
3 90 0
323 L

s.g

50
88
56
61
43
33
28

5

0
0
I
9
3
0

kontaktpersoon

LIGGING
TUGDI'NUM
DHI,
NÀÀI,DWI.TK
RKDEO

! wLE Kouwenhàven - Te1. r (070) 391 24 74
: Bert vieEtrns - re1., ,3]ol 

131 i; 33,

VAN DE TERREINEN ,

OegsEgeesterweg l,eiden
Brasserskade Delft
"De Hoge Bomen" Naaldwijk
Sporcparkweg NooEdorP

25

58
77

4'1
15
54
95

515
2t3

62
310

7-

EeI.
' teI .
Eel .
t.eI.

(071)
(01s)
(0174 )
(01s)

'de LENSREVUE'



OGGETUIG E/V SCHRIJVEN

@
LENS - OLIVEO en het einde van de wínterslaap

Eindelijk, einderijk. Na prec.les drie maanden ijsspret, winEers -sport, familiebezoek , nog een een keer familiebezoek, weerijspret., een enkel beursbezoek en tensslotEe een een keerij spÍet. maar dan nu met. je familie ( je moeÈ het. nuEEige met het
aangename vérenigen) dan elndel i jk de hervatÈi ng wan de compeE.itie. Nadateerst het, prachtige scoïebord officieel in gebruik was genomen (het ziet er inderdaad

'gelikt" uit), mocht LENS het opnemen E.egen het lager geklagseerde OLIVEO. Door hetgrote aantal afwezigen (Brunings, v.wanrooy, verheÍj, Glaudemans) vras her behoorli jkschuiven binnen het. elftal . En dat Íras, eigenlijk de hele wedstrijd, te merken. IJENShad welis$raar veldoverh,j-cht, maar OLI O kwam daardoor nleE eche 1n moeilijkheden. De
spaarzame echEe kansen die LENS kreeg weÍden, goms mlraculeug, gemist.
Na een kwarEler in de tweede helfE werd het scorebord pas echE in gebruik genomen.
Helaas door het noteren van het. eerste doelpunt. voor OLMO. Een overEredi ngb lnneÍ1 dezestien met.er leverde een sÈrafschop op die de gasEen meE graagte benuttenVIak voor t.ijd had Michel Izendoorn nog van dichEbij de kans om de parEijen op gelij kehoogte te brengen, maaï ook deze kans werdween hoog over het doel zodat. LENS met lege
handen achterbleef. Zondag a,s. de zware uit.$redst.ri jd E.egen koploper lugdunum. IENS isdoor OLÍVEO haïdhandig uit. zljn winterslaap gewekÈ. Eens kijken óf dat effect heeft. opde wedst.rijd van aanst.aande zondag! ! !
MÀRCEL JÀNS EN

I,ENS 9 - TE ÍIERVE 3 (1-6)
Het. za1 je maar gebeuren: 3 maanden wachten en dan einderijk na meE kromme t.enèn voorTeletekst-te hebben gezet.en, het. verlossende woord. HET GAÀT DOORI Het. woord ,pech,
heefÈ in deze wedstrijd helaas een hoofdrol gespeerd. we begonnen met 1r man ,aiE iss
overigens gebruikelijk,, onze I1e man was lilicó uit. het 5e elftal. Na 20 minuten prima

- voetbal scoort. de tegenparEij. Oké, foutje in de verdediging. 5 Minuten later kórnt danvia Paur. Ed en chris de verdiende gerijkmaker.... dug niet: afgekeurd wegens gelijk-
spe1. scheids had wuilrje in zijn oog. Godzijdank scoorE llico alsnog ae géLljtÀakei.
Nico, bedankt! À1snog rusten meE. 1-2. De HelfE beginnen we met z,n Éienen. Uà fO
minuten va1t. chris uit: liesblessure. Dan t0 mlnuÉen laEer va]t vincenE uit., deze- was
na een mooie s1alom genadeloos neergehaald. En als klap op de vuurpij 1 valt. na 5
minuten PeEer uit blessuxe. Toen waren er nog maar 7! Dus douchen èn-bedankt. voor degezellige zondag. Volgende week beÈer, Succesl
N.B.: Willem nog bedankE voor je aanwezigheid wanÈ om meE 49 toch mee te voetballen
geEuigd van Eeamspirit. en een ongezonde drang naar zelfverniet iging.
CHRTS

ES Vo rbal Nieuws
T R A I N I N G : vrildagavond van 18.30 uur tot lg.3o uur

A FSCH RIJ V EN : KÍistelMuns tel. : (O7O) 397 54Sg

t

r §i.ri:. .i

iÈ keer geen pareijtje op het asfalE, maar een echt.e veldtraining.
I^le begonnen door een paar verl.aaE.te dames toch nog aan de Eraining.
Dat de dames liever parcijtje spelen dan oefeningen serieus uít Ee

tt
voeren, vras duidelijk merkbaar (waar is de inzert?!?!).
Een veldtraining is niet alleen partljEje spelen, dames!
EpwrNKUIK VRIJDAGAVOND = TRAININGSAVOND
! f alto, dir zijn Manuska en Àudrey dit keer en we hebben oèn klacht. De douches
lïblijven lang koud en sEaan te kort aan; maar goed, Ederin liet. ons eerst rennen en
-!-!-daarna een spelleEje overschieten. Àudrey moegt. plagsqn als een sEier en ging op
de vlucht. voor een pissebed in de douche met mij er achEeraan. ilasmijn, een nieuw
meisje, was er ook maar we weten nieE of ze blijft.
Edwin was zeer (on-)tevreden over de training. -

P.S. volgende week weel een nieuw meisje en wij geven de pen door aan priscilla.

- 8 - ae Lsusatvue'



Jrrlí@ -VAN 
HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en

ftootat"ia., A/B/C ieugd: Paul van den Steen, ChopinstÍaat 103, 2551 SV,Den Haag

HooÍdleider

Hooidleider

, tel. 397.01 .5

Ruud Vereecken
telefoon 391 .04.89
HarÍy ter Linden
talefoon 361.61'43

E-jeugd:

Fleugo:HooÍdleidet D-jeugd: Edwin Kuik
teleÍoon 367.73.00

zo snel mogelijk, doch uiterli,k de avond voor de wedstJijd, tussen 18.0o en 1 9.0o uur, bij de desbstref-

fende hooÍdleider. ln uitsrste nood nog op de dag van de wodstrijd op LENS, telefoon 36-6.' 1 3' 1 4

(zaterdags vanaf B.oo uur an dOordewéeks t 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltild)

Aíbellen traininoeni Í 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telsfoon 366.13'14

Vraoen/o lemen : bel in eerste instantie de hooÍdleider op!

AFGEKEURD of NIET ??? - Geet miln wcdstrlid wcl of nlct door ???

Bct bil tnriifcl op zet rd.t na O8.OO uuÍ nirrr do LENS'efl<curingsliin :

(07o) 767 05 22

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B C-D-E en F JEUGD

À 1 09 mrt 14.30 \ruC À1 thuis

thuis
thuis

uit
uit
uiE'

thuis
uit

uiE
uit

thuis
uiE
uit

uit
thuis
Èhui s
thuis
uiE

V1 13.30

B1
B2

09 mrt
09 mrt

12.30
14.30

HBS 81
Du indorp SV 81

vitesse Delft. CI
Scheveningen c2
Gona Cl
CÍomvliet C3

Í,aakkwarÈier DL
Oliveo D1
RÀS D2
PEClDen Haag DI
ouick SEePs D4

v1.
v3.

BeresCeinlaan
Rederij kersEraaE

J . v. BeerssEraat
. Pijnacker
ÀlbardastraaE

v3
Nij kerklaan

sp.park Pr.lrene
. vredenburchweg

v2. .
Daal en Bergselaan
..MozarElaan..

10.00
08 .45
11.00
13.30 .(auEo)

1
3

11 .30
13 .45

c1
c2
c3

D1
D2
D3
D4
D5

E1
E2
E3
E4
E5

F1
F2
F3

F5

09 mrÈ
09 mrt
09 mrE
09 mrE

11.00
09.30
12.00
14.30

Ehuis
Ehuis
uiE
uit

09 mrt
09 mrE
09 rnrt.
09 mrE
09 mïE

09 mrt
09 mrt
09 mrt
09 mr!
09 mrE

09 mrt
09 ÍnrE
09 mrE
09 mrE
09 mrt

L2 .45
t2 .30
10.45
L2 -O0
10.00

10.00
09.00
09.30
10.00
09.00

11.30
11.00
09.45
11.30
09.00

09.00
08.00
09.00
09.00
08.00

08.45
09.00
L0,45
10 .45
09.00

(auEo)
(auto)
(auto)

( auEo )

(auEo)
( auto)

(auto)
(auEo)

(auEo)

( auto)

RVC E1
Vredenburch
HW E3
HBS E2
Delfia E5

Oliveo FI
ouick F4
HMSH Fl .
WP F1 .
LaakkwaÍE ier

E3

F5

Pijnacker
. v2. .

. Y2. .

. v2...
.v.BeersetxaaÈiI

10.00
09.30
-Lr. t-)
11 .15
10.00

'daLENSREVUE'9-



IJZONDERHEDEN.B - aanwezig van de jeugdkommissie op zaterdag 9 maartr

- II.ter LlndeIr,P.v.d.Steen en R.vereèchen'- vrageni/klachten,/suggestieE. Bet dan naar de hoofdleitler
.- 9 maarE playbackshow op IJENS. Lees hiervoor de kopy.'- opst.ellingen a1s bekend met uit.zondering van:

. Pronk

.e1 Bouyoufi (zie kopy)

. Caminada

.Àissat,i (zie kopy) , '1'..Creebsburg (zie kopy) en M. Rornbaut.

.Nandpersad (zie kopy) ,M.Riedewald en M.v.d.voorÈ

.Àkkabi

.Jahangir (zie kopy) en D,Unnu (zie kopy)

.Schrljver (zie kopy)

. Yild;im

.v.Bunderen en M.Vissers j . ..,r.
,Mo1enaar .1._.
. Nandpersad
.de Munnik (zie kopy)

,, '.1. . .'

Ll/ET OPKOMER S rrrr> een achEEal jeugdspelers zijn afgelopen,zaEerdag
llliu! opgekomen bij -de wedstnijd van hun ceam. De hoofdleiders hebben geen enkel

-bericht 
van verhindering ontvangen. Dit. klopt. nieE en is ook zeer onsportief

tegenover je team. wij verwachten nu van jullie of van jullie ouders dat er a.s.vrijdag even kontakt opgenomen wordE met. de hoofdleider om t.e verEellen Í,raarom je nlet.
gevJeest bent. "Be1 Eussen 18,00 en..19.OO uur. - :

o LENS Bl, zonder ,f
o LENS 82 zonder K
o IJENS C1 zonder R
o I,ENS C2 zonder M
o LENS C3 zonder R
o IENS C4 zonder R
o LENS D]- zonder À
o LENS D3 zonder I
o LENS D4 zonder S
o LENS D5 zondeÍ G
o LENS E1 zonder R
o IENS E2 Éonder ,f
o LENS E4 .zonder R
o LENS F4 zonder R

AFGEKEURD ÍlF NIET ??

Bij twijfelachtig weer kunnen spelers vanaf o8.oo uur naar IJENS bellen :

t;Lt 367 O5 22 <én nergend anders hien) of heE voetballen doorgaaE ot niet. laóer
je voor 08.00 uur verzamelen ddn heeft bellen geen zin omdat we dan nog niets
weten. Kom dan maar naar LENS Eoe.

Spelers die na 09.00 uur moeten verzameLen kunnen ook bij Ewijfelachtig weer de Iv
aanzetten en afstemmen op INFOTHUIS. via teletekst pagina 503 laten ze daar vanaf
ongeveer 08.45 uur de afkeuringen zien. Mogelijkheden zijn dan :

L) KNrrB afdellng Den Eaag afgekeurd.
Dit, betekent. À1 E./m F5 van LENS afgekeurd.

2) Proolotteklaa 6n OvergarrgEklaaga À-B-C en D-Jeugd afgekeurd.
DiE beEekent 41,81,CI en DI van LENS zijn afgekeurd.

3) .TèugdÍeeksenconpetltie À-B-C en dE neLsj€E afgekeurd.
DiE. beEekenE P2,C2,C3,C4,D2,D3,D4 en D5 van LENS zijn afgekeurd.

4) D-E-E-klarae afgekeurd.
.. Dit beLekent D2 E/m FS afgekeurd.

zijn er individuele afkeuringen dan wordÈ het thuisspelende e1ft.a1 genoemd maar diE
ge1dt. alleen voor LENS À1 E/m C4. In dit geval dienen de spelers vàn D1 t/m F5 r.e
belLen naar het nummer 367 05 22 Ge LENs-afkeuringstijn).

SCHADUWPROGRAMMA
Bij individuele afkeuring gaan we in principe gewoon trainen op de verzameltijd van heg
weds t.rij dprogramma. Echter bij alqehele afkeuring ( zie punt. 1 van bovenstaande kopy )
van heE kompetiE ieprogramma werken we een alt.ernaEief programma af. We verwachten danalle spelers en natuurlijk ook de lelders op onderstaande tijden op LENS meE bij zich:
sporEkleding, trainingspak, voetbal- en sport.schoenen, Er zijn vele alternatieven denk-
baar zoals voetballen in het Zuiderpark, op heE strand,verhard. op Kwiek Sport,in de zaal
(alleen voor E- en F) of toch ergens een wedstriJd spelen op een goed veld of op het.
kunstgras. Gewoon overal rekening mee houden en komen hoor.

- 10 - 'dè'LENsREwE'



SCHADUW PROGRAÍVIMA A-B-C-D-E en F JEUGD vooÍ 9 maaÍt

.k
adn

A1 B1 en
t/m C

t/m o
r/m E
t/m F

B2 r-3.00
11.30
10.00
10.00
11.30

I,ENS
I,ENS
LENS
TJENS
I,ENS

Erainen
Erainen
Eraínen
Erainen
Erainen

L2 -30
t-l.00
09 .30
09.30
11 .00

Beden k:

De scheidsrechter
is ook màar
een mens

(en staat ook ioor z'n lol ln het veld)-

c1
D1
E1
F1

4
5
5

I.T/EUWS VAN HET TRAINERSFRONT

Nïgi9,5"ï:.;'ili:'iÍ:ï,:'": ï,::I" ::
we schreven ook dat. $re snel meE meer
nieuws zouden komen-

DiE doen we dus bij deze door nu te-ver-
móiaen a.r r,eo Meeuvrisse doorgaaE als
Iiài"à. van LENS c2. Reno vorkink, thans
;;;i;;; van r,ENs D2, schuifE in PrinciPe
àóài nuut IrENs D1. ÀIs echter zijn eigen
Èààpei""arrierè in kombinatie met zijn
=iràiu aan de HAl,o en zijn cursus oefen-
*ee=te. 3 nieE te combineren blijken te
zijn met zijn Efainersschap bij -I,ENS.en-^
"iÍ" t eeoeré - Erainerswerkzaamheden bij Fc
nei uaag- dan moet hij een keuze gaan ma-
rèn. xoíto* een echt druk baasje' DiE al-
fàJ worAt in mei pas echt duidelijk' Mocht
hii daardoor IJENS moeEen lat.en vallen dan
ÉàÉuà" *" in Ton 's-Gravendijk gerukkig
ààn"neer goed alEernaÈief. Theo Hoefnagel
oaat ook iolqend seizoen aan de slag meË

Ér en ez. oók met Ton 's-Gravendijk heb-
ben-we weer om de tafel gezeEen en we zrln
er uitgekomen. Hoeft Ton nieE meE D1 aan
de slaó dan gaat hij volgend seízoen E$'ee

keer pér week individuele Eraining geven
ààn siefers van 41,81,c1 en D1. NieE a1le-
maal Ëegelijk maar in groepjes die regel- '
matig wlsselen zodaÈ iedereen aan de beurt
kan Éomen. Een stap in de goede richting-
vinden wij. .ufwerkèn op de goal, techniek,
Eaktiek, tysier alles komE aan de beurE
bij deze eicra trainingen. De komende pe-
rióde gaan we samen meE de andere Erainers
invulling geven aan alles en wordE er ook,
bekeken op welke avond Í'reLke groepen gaan
Erainen. óok met. de andere Erainers gaan

À LAYBACKSHOW OP LENS >>>>> A.8.
? ,^ 

"rauo 
is heE zo ver. De -IENSP1aY-

-!- 5.gks66[ kenE Eien acÈs en ze liegen
er echt niet om' HeE gaat een heel grooE
spekE.akel worden in ons eigen klubgebouw '
aànvang 20.30 uux maar ons klub-gebouw is
a] om ào.oo. uur geopend. Kom op tijd !

A11e deelnemers zijn nog druk aan heE oe-
fenen Ehuis en de laatsEe hand wordE' nu
óàrega aan de kleding en d.iverse attribu-
Éen.-ttec spreekE voor zich dat wlj weer
rekenen op-heel veel publiek. NaasE de
Éiouwe r.,B-wsreden en ouders zutlen er ook
weer vele andere be fangstel lenden zijn'
Kortom: leven op LENS en zo zíen wij heL
grEag. :

Na ale playbackshow zal er nog een disco-
à"o"a 2i:it en naar wij vernomen hebben is
óns da*eóteam daarbij aanwezig' vrijhouden
dus deze avond. oh ja, de uoegang is hele-
maaL graEis t

r 0TNG àEEN- DEENoUP >>>>> oP maan-

L *::,':**3BTE o'lli'u3'i"Bi:n'ï.3?"5:*
ceew-"Ëí oËÈu""p gehoudefl ' De lot'j'ng uoÍdt'
;;Ë""-à.;;-i'Íàiïo-v. a. snde' BelanssEeI len-
à!ïIïii-"r* tràiie wertom bij Dso' vooraf
,àiai Éi een wedsErijd gespeeld door D-

"ààret" 
van diverse verenigingen' van i'ENs

sieelt Chris Schaapveld mee '

!t TESSUFEI EED >>>>> momenEeel zijn

E ;;r.::::ai iïï*:E:l"tt""it.lË*3,n"
r"noerË- periode niët vóetbaIlen en daE is
trààÍ verïefend. via deze rubriek geven.we
,à-àen ueerie exEra sEeun en aandacht in
ààrà *oé:.rl:te tijd- HeE gaat diE keer om:

- MarEin Riedewald van C4 dÍe een ge-
broken arm opgeloPen heefE '

- c;Éil; iiraiiÍm vàn P4 die met zijn

- Màrtin Visseis-van E1 die lasE heett
van zijn achilLespezen'

.fonqens van harte beEerschap en nat'uuÍlijk
ió,tiË" j"tti" wer kijken naar je E'eam' Ge-

.lukkig-zijn ook een aanEal spelers-rr'eer
,it aé rafipe.rmand. we zagen FeriE Duran.
van À1 en- i'Iico siliakus van C3 weer voet-
bàiren en RogeÍ smees van c2 mag heE za-
terdag weer gaan Proberen

r)-a
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uit- en uerslage,n

Eindelijk alle teamg weer op een normale grasmat gevoetbald. De
laatste keer was begin december. Volgend seizoen mag SinEerklaas uel

een ander presentje aan ons geven. Nu maar hopen dat er geen afkeuringen meer gaan
volgen en daE we iedere week gewoon kunnen voetballen.'DaÈ wil1en we Eoch.allemaal.
lBtlè af speelde een leuke eersÈe helft bij Tonegido. Daarna moest ik weg maar heE rrerd
een verdiende 0 - 1 overwinning.

LENS 81 speelde een goede wedstrijd bij Tonegido en won verdiend met 1 - 5. Ook 82 kwam
in aktie bij TonegÍdo. Te weinÍg vervoer en Piet moesE twee keer rijden. Kon diE echt
nieE anders? Een rommellg begin en 82 kwam meL 3 - 0 achter. Toen werden de mouwen
opgestroopL en 82 wisÈ alsnog een 3 - 3 Ee behalen.
van C2 zag ik de eersEe helfE. op afstand. Dit was een noga] slappe vertoning en de
doelpunÈen vlogen jullie om de oren. De tweede helft ging het beE.er.
Bij D1 was heE prijsschieten. Er werd zoveel gescoord dat ona nieuwe elektronische sco-
rebord ons in de steek liet. Deze gaat niet verder dan 10 en Í,ENS D1 vrel. LENS D2
speelde een hele leuke wedsÈriJd cógen DHC. Dat jullie net aan verloren lag aan heE
nieE scherp dekken en aan heE missen van een aantal goede kansen. Toch was heE een hele
leuke wedstrijd om te zien. D5 speelde bij Tonegido en kwam met 4 - 0 achter. Te veel
spelers bleven voorin hangen. PloEseling sloeg echEer de wlam in de pan en D5 ging als
een speer scoren. HeE werd alsnog 4 - 3 en helaas duurde de wedsÈrijd net te kort om de
gelijkmaker binnen Ee schiet.en. KorE.om vele mensen meE mÍj genoten van een dag-e op de
voeÈbal. Houden zo. zaterdag weer allemaal de wei in en Íru voor de kompetiE.ie. Speel
meE veel inzet maar blijf wel alEijd sport.ief tegenover de tegenstander en de scheids-
rechter.

. 
LENS Dl . TONEGIDO D1 ILI2-2
vorst. uiE de grond. Velden geprikt en ge-
rold. Iedereen weer vroeg z'n bed uiE om
Iachend kou Ee lijden langs de lijn,
Lens Dl is ook weer begonnen en heefE meE
grauie èn meE opzet onmiddellijk heÈ sco-
rebord overwonnen. Reeds bij rust prikte

er een 7-o stand op ,het spl int.ernagelnieu -
_ we elekEronische scorebord. EersE moesE ik. nog even wennen aan de Eerm go:al die op' het. bord verschijnt als er gescoord trordt.
. HeefE ook ieLs in zich van "speel samen"
,of "ga er al1en voor". UiEeraard is het
gewoon een juichkreet:

. .'GOOOÀAÀL],LT,LLIJITIJIJ! ! ! ! l'r.
. ondanks deze fraaie EheesEand scherpEe

coach Ramon de jongens nog een tandje ver-
der aan. n [,Iat ik wil zien, daE. is de
Eien", aldus Remon. Bij een sEand van 9-0
vond er dan ook spoedoverleg plaaEs in de
besEuufskamer. Hoe doen vJe heE als de

_ Èiende valt? BeginE heE bord dan Ee roken?
Het publiek, ook we1 in voor een geincje,
Í.noedigde de jongens fanat.iek aan." Niet
meer vanwege het voeEbal maar uitsluiEend
nog vanwege heE scorebord en de reactie
van de jeugdcommissie. Als de Eiende valE
i,rordÈ de microfoon Ee hulp geroepen vraarna
er over de vefden schalt tr10-0tr terwijl
heE bord een bloedeloze 0-0 aangeefE. Uit-
eindelijk 'rrordt. het r2-2 (2-.21 waarbij
LENS nog eens razend massaal meE 7 spelers
in de spiEs gaat om er 3-2 van Ee maken.
àscoreà Roddyt"í?, Robbievr, cocky"ï,
Robbert,v, Richardí, sEefaní Basr:

ROB VERGEER

Ps. Bedankt voor de vele reacEies op Àjax
Daar had ik niet van durven dromen !

LENS D2 - DHC D2, eB heE karre$ans gevoel

Na !íeken heE genoE-om op de velden van
IJENS te kunnen baLlen te hebben gemisE was
heÈ vandaag (2 maart 1996) eindelijk weer

UITSLAGEN
2 Eaart

Tonegido A1
Tonegido 81
Tonegido 82
TENS C1
Tonegido C2
LENS C3
IJENS C4
IJENS
I,ENS
I,ENS
DHC D
Toneg
I.ENS
Naald
Toneg
T'oàegidö,E3
Tonegi.do E5
LENS Fl
IJENS F2
IJENS F3
IJENS F4
I,ENS F5 .. ,

I,ENS A1
Í,ENS 81
IJENS B2
HBS Cl
Í,ENS C2
Tonegído
Tonegido
Tonegido
DHC D2
Tonegido
LENS D4
IENS D5
DHC El
TENS E2
I,ENS
I,ENS
I,ENS
Tone
Tone
DHC
Tone
Tone

. 0- 1

. 1- 5

. 3- 3

. 7- L

. 5 -1

. 0 -8

. 4- 4

. 3- 4

. 7- L

.. 4- 0

. 4- 3.)- À

- 1- v
. 3- 5
.2- 3
. 0- 4
. 5- 0
. 0- 0
.4- 2
- 2-r4
. 0-10

D1
D2
D3
3 .-
ido Ds

wijk E1
ido E4

c3
c4
D1

D3

3
4

VERSLAGEN

E
E

gi
gi
F2
gi
gi

alo F1
do F2

do F4
do F5
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eens zover. Nog geen competitie wedst.rijd
maar een vriendschappe Iij ke tegen DHc D2.
Onder t.oeziend oog van de 'HYPOTHEKERTT
werd om 9.30 met deze wedsErijd begonnen.

Dat. rrij aan deze vJedstrijd het Karremans
gevoeL zouden over houden konden wij toen
nog niet vermoeden. Na een OÀINODIG tegen-
doelpunt van DHC gingen we, mede door een
technisch hoogstandje Eoch nog met een
gelijke st.and de rusE in. Na rust zagen we
even heE ons zo bekende D2 Eikken waardoor
op een gegeven momenE een EerechEe 3-1
voorsprong op heE scorebord sEond. wach-
tend op meer doelpunEen van ons geliefde
Eeam bekroop ons heel langzaam heÈ eerder
genoemde gevoel ,
Onnodig en sÈom balverlies, het niet kun-
nen of wiIlen van geconcenEreerd blijven
voetballen (werdedigen) Ieverde ÀLWEER
(Insiders weÈen wat. hier bedoelal wordt) in
1 minuut Eijd Lwee tegen doelpunEen op,
UiEeindelijk was het alleen maar wachEen
tot. DHC heL voor hun winnende do.elpunE kon
maken heEgeen ook gebeurde.

Tip. De wedsErijd duurt nets zolang Eot. daE
de scheidsrechEer voor rust of einde
fluit. Pas daarna mogen ju1lie lekker wer-
der gaan slapen of grassprietjes gaan
plukken l!!l
o &-o

I,ENS D3 - TONEGIDO D3 (7 -1)

ZaEerdag 2 maart en er kon weer gevoeEbald
worden op een echt woetbalveld. En D3 gaf
maar meteen het goede voorbeeld door de
tegenstander met 7-1 op te rolLen. In heE
begj-n leek het even of. eÍ 2 min of meer
gelijkwaardige ploegen in het veld sÈon-
den, wanE na he! openingsdoelpunt van uit-
blinker Orhan maakte Tonegido redelijk
vlot gelijk. Maar daarna kreeg IJENS heE op
zijn heupen en liet Tonegido alle hoeken
van het veld zien. Daarbij onderscheidde
zich de andere uitblinker Tarik die maar
liefst 3x scoorde. orhan schoot nogmaals
raak evenalsss Omer die na lange Eijd weer
E.erug wass in de ploeg. verdediger Thierry
pikt.e weer zijn doelpunEj e mee. Iijkt me
geen slechte gergoonEe.

EchE.er, omdat. jullie individueel zoveel
sEerker waren dan je Eegenst.ander lrerd er
zo ruim ge$ronnen, maar a1s ploeg hing LENS
aIs 1os zand aan elkaar. I{anneer we een
ploeg tegen krijgen die wèI het posities-
spelletje beheerst, komE r,ENS geheid in de
problemen. Hierover zijn René en ik heE
eeng en zuIlen wè sEerk de nadruk op gaan
teggen. GeleL op de kwaliÈeiten wan de
spelers van D3 za1 heE allemaal wel snel
goed komen.

Àanvoerder was Riet isch.
van de 14 spelers onEbrak er nu maar 1.

Drrc D3 - I.ENS D4 (4-0)

Eindelijk was het dan zover, na zes rdeken
ploeÈeren in de sneeuw, ijsbaan, zaa1,
àwembad, strand enz. enz., mochÈ er weer
gevoetbald worden op heE veld. DiE maal
begonnen we na een ve4)Iichte winterstop
neÈ een vrj-endschappel ij ke wedsEÍijd tegen
DHc. Helaas moesEen we beginnen zonder
t.wee van mijn sterren, daar deze in bed
lagen met. de griep. Jacky en Ricardo K.
nameng het gehele elfEal, leider en ouders
van harte beEerschap gewenst. we hopen daE
julIie volgende week weer op de mat te
zlen zijn.
Nu de wedsErijdr was heE niet zo daE we al
twee man moesEen missen i.v.m. ziekte,
vraar was mljn derde sEer Stephan?.?. Dus
meE een zgraar gehavend elfÈa1 moesten lve
aanÈreden, gelukkig hadden'we van LENS E3
de volgende ster Ee leen gekregen. Benny
KorEboyer die Eevens zljn debuut maakte op
heL grote we1d, IGÀSSE GESPEELD Benny.

Ook moeE ik vermelden dat mijn reserve
doelman (Ricardo B.) een gigant.ische wed-
strijd heeft sEaan keepen, ZEER GROTE
KIJASSE JONGEN .

ondanks het boven vernoemde werd er zeer
goed gevoetbald, met zeer mooie acEies van
beide elftallen. Helaas gÈond er bij DHC
een keeper van Í 175 cm. in heE doel, die
gewoon alles wist te pakken. Er trerd zeer
goed overgespeeld en geluisterd naaf eI-
kaar, wat een aanÈal mooie acties. en doel-
pogingen opleverde. De leider van DHC deed
nog zijn complimenten voor diÈ e1fE.a1,
gezien het. spel waE jullie lieÈen zien en
de wiI om Ee voetballen. Ook daar we met
10 man stonden en hij verEelde mij dat het
heel anders was gelopen als het gewoon 11
tegen 11 was geweest.
NogÍmaals heren, klasse gespeeld !

HARRY

TONEGIDO D5 - I,ENS D5 (4-3)

HeE was duidetijk Ee merken dat de winEer-
stop Ee lang had geduurd. D5 was zijn oude
spelritme even kwj.jt.. De eersEe helft was
gewoon treurig. Geen samènspel. !e veel
plngen en de verdediging was heel vaak
niet. op zijn plaats, waardoor de tegenpar-
tij makkelijk kon scoren. LENS ging de
rusE in met 3-0 achcersEand.

In de E.weede helfE ging het beEer, D5
weeï het oude en scoorde 3x.
.Teffrey was in Eopvorm en scoorde 2x.
kan maakte de laatsEe doelpunt.

was

Er-

ondanks de enorme inzeE in de 2e helfE
werloor LENS meE. 4-3. À1 met aI was heE
fijn om weer Ee kunnen voeÈballen.

G.v.OORT Sr.
RàM, leider D5

'do LENSREVUE' - 13 -



V.V, NÀÀI,DWIJK E3 - LENS E2 (1-9}

De wedstrijd begon goed en eindigde goed.
LENS had duidelijk het spel in zijn mach!
(zie de uitslag) . HeE eJas weer vanouds
" goed t.eamerork '' : 3x ,f,ordy de Graaf , 1x
John Bruystens, Ix Rocky Nijhuis, 4x Ricky
ten Berge.
Jongens, ga zo door;
ik ben trots op jul}ie!
KOOS ( e ider )

IJENS F2 - TONEGIDO F2 (O-O)

wij zagen vandaag een §pannende partij
voeEbal, hoewel T. vaker aan de bal was,
hadden wij toch de mooiste kansen om t.ot.
scoren t.e komen.
fn de le helft stond Levent. bij ons onder
de lat, hij stopte een paar ba]]en, één
daarvan op schit.E.erende wijze, de bal
bleef precies op de lijn.

. rn de 2e helft stond Edr{,in bij'ons in het.
goa1, hij bleef goed meespelen en stopEe
ook a]le inzetEen van T. Bij het. penalty
schiet.en hield hij er 3 uiE en keek er 2
over en naasE, prima gedaan, knul.
Misschien wi1 jij weL keeper worden? Ook
hadden wij onze eigen vertrouerde linksach-
ter weer in ons midden (Roman) , hij speel-
de een hele sEerke wedsEÍijd. NaEuurli,jk
vergeten wij de andere boys niet, Rodney
speelde zeker en sEerk, Bila1 had er echt
zin in en daE konden we merken; ÀIvi lieE
niet meÈ zich dolteni Ricardo was voorin
heel gevaarlijk en Arvind was àij vlagen
heel goed bezig.
Helaas was Kevin ziek, van hart.e beter-
schapl! I AIIe spelers kregen na afloop een
zakje chips, omdat. zij zo goed hadden ge-
voetbald en omdat Edwin Rombaout jarig eras
geweest .

I,Ie kunnen voI goede moed dit seizoen
afmaken ! !!

R.v. HERP

I

r:,

*

7r

.de LENSREVUE.

t!19.i
ENSLENS

- t4-

":I



a

DE LENSREVAE

weekilad van de voethdnetenigíng LENS

69e jaargang, nummer : 3l

14 maart 1996

1920 199s

É

., l
TERBEIN en KLUBGEBoUw;l
sponoomplox "Escamp l"
Hongelol€an 600
Tol.: (o70) 366 1314

ALGEMEEN SEKRETARIAAT

P.F. Grons

. RogontossolÉan 49
2502 cN Don Haag

Tel.: (O7O) 363 54 18

8.E9AEI!E t
A.C.J. Miltenbuíg, Tol.: (O7O) 321 32 85
c.J. Alting, Tol.: (O7o) 389 98 75

SEKRETARI AAT TOTO/LOTTO
G. Komporman, Tel,: lo174l 212602

sPoNso ZAKEN :

KONTRIBUTIE BETALING

POST-bank :
RABO-bank :

336711
129924229

BARXO : Barkommissiè
mw L v.d. B619, Tol.: (O7O) 325 99 74
mw R. Bruijstons, Tel-t lOTOl 397 97 22

AKKO : Akkommodatickommis§io
W.J.M. Hoilnon, Tol.: (o7o) 346 1O 88

JUBILEUM MMISSIE

R, v.d. Hook, Tol.: (ol 82) 52 13 53

TRAINERS:
P. Boe, Tsl.: (O7o) 368 03 62
E.V. Gans, Tel.: (o70) 397 55r59

SEI(o : sonioronaÍdelinq
ssnioren zondag / 2aal
W. Kouwonhovon, Tel,t lO7Ol391 24 74

1

senioíen Zatoídag
J.c. HEm, Tèt.: to70) 367 96 87

I

rei-cc!!ëclCllls
m6i. K. Muns, Tel.: IOTO) 397 54 59

I

G.J. v.d, Kloii, Tel.: (0174) 418149

JUKO : ieuodàfdelino EKO : sv6n6mo kommisgie

P.J.M. v.d..Steen, Tol.: (O7O) 397 01 54 mw D. van StÍion

BETERSCHAP
HeE zag e
ini de sch
middag di

Ir

I

a

naar uiE daE het zo,n mooie middag werd. vo11e zon aan de heme1, weI frisjes
due. Dus naar heE mooie complex van l,ucputguta in Leiden getogen. Het $Ierd"een
we niet snel. zullen vergeten.

een Eaaie tegenstandeï, die ferm aan de kop van de compEetiEie staat., t'evens
i 
-p"iiàà"x.*íioén, bood fors ÈegensEand cegen let regermaEig goed. opkomende

faire wedstrijd zonder aI te veel problemen- LENS kwam met 1-0 achter te
I,UGDI'NI'M,
al één ma
LENS. Een
staan.

Totdat de klok op 45 minuEen stil bleef staan. In de btessuretij d ging de aanval van
LUGDUNUM door. Hans van Às gaaE in de lucht een luchEduel aan met LENS-er René Beuker.
Béiden raken elkaar foïs met de hoofden en vallen op de grond. Direct is zichtbaar daE

Hans ernst.ig gewond is. De met spoed gewaargchuwde aÍïbulance gaat snel aan heE werk
zijn toest.and Ee stabiliseren orn'vervoer naar heE ziekenhuis verantwoord Ee maken.

onderEussen hebben de spelers zich
verslagen teruggeErokken in de kleed-'t

I
L----

zwijgzaam toe. Logischerwijs wordt
besloten de wedst.rijd niet. meeï door
te spelen.

Het. zijn de risico's van de sporE,
blessure's horen erbij, maar diE ver-
wachE je niet.

lokaIen. Het pubtiek kijkt geschokE en
VAN DE REDAKTIE

Lever uw kopij vóór maandag in :

- Redaktiebrievenbus, klubilebouw
- Hengelolaan 981, 2544 GG Den Haag

wijzlgingen tot maandaCavoT mogeliik ! In de auÈo Eerug naar
huis was het. sti1, je
gedachEen waren bij
die schokkende momen-
ten. En je kan maar
aan één ding denken:
I{ans, we hopen dat je
er spoedig weer boven-
op bent.

BETERSCHAP

UI'IER§TE INLEVERIERI{UN KOPU :

maan.lag 20.00 uur in het klubgebouw

wedstriidverslagen : zondag 16.00 uur

e-mail : amiltenb@worklaccess.nl

FAX : '(o7o) 32132 85

(zater-, zon- en maandag t)
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I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IJ

uw redaktia

1-

18.30 uur te berelkert
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samenstelling Bestuur LENSl-FOREHOLTEI

.E

en LENS 2 - HMSH 2

À.s-. zondag weer Ewee belangrijke wedsErijden
op heE LBNs-komplex, LENS 1-spèe]t dan om-
14.00. uur tegen 'Foreholte. uiÉ werd daar nogvrij kansloos met 4-1 van verloren. ForeholÉestaat moment.eel met een ÍredsErijd meer ge_
speeld slechEs een punt boven LENS. oe Éoolo_pers van de ondersEe helfE Eegen elkaar. Ëen
echt belangrijke wedstrijd duÀ voor beitje
ploegen.

Wij hopen daE het. electronisch scorebord deze keer slechEs doelpunEen voor LENS Iaatzien.

- om 10-30 uur'speert rJENs 2, die door de overwinning van afgelopen zondag de.laatst.e praaEs heefE vertaten, -!egg! ls,rgH 2. Í,Iinnen is nóodzakelÍiÈ àÀ aansruíring r.ekrijgen met de vorgende ploeg die-LENs 2 moet passeren om aegràààÉie- re-ont ropen. -eeide
Ceams heeL veel succes.

Natuurrijk is er ook weer.een voorlredst.rijd om 12.1s uur van een jeugdelfÈar enregelE cees Lut weer een lot.erij met leuke prij2en. Kortom een gezerl ig- zoidagS é Í,eNs.

Kom dan ook !

HET BESTUI'R . ,E 
,,,

VOORZITTER:
J.c. Colpa
Tel. : (O7O) 394 19 74

SEKRETARIS:
P.F. G16n9
Tel. ; 1070) 303 54 1 I
1G PENNINGMEESTER I

G.J. van dor Kleii
Tol.: (0174) 41 81 49

LID (VICE-VOORZITTERI

W.J,M. H6iinon
Tol.: (o7O) 346 10 88

UD:
P.J.M. van den Stsen
Tel. : (O7O) 357 01 54

2e PENNINGMEESTER:
F. Vgeren
T€1. : (070) 367 96 30

Bii het 'surfer' op IateroeÈ hwam uw re
Llaic Schrarw (u209032@ve.ucl.kua, a7 )

gatÈ'Íe. àeÈ vo,Tgead.e s|ukie tegeD vzrt eelB zekere

DE "DRIE.PUNTEN"-REGEL HAALT NIKS UIT
Er bestaaE nogal waE. verwarring omtrenE de regel .,'3 punten voor een overwinningr,. Dezeregel, die voor heÈ eerst dit-seizoen ls ingevoerd voor de vaderlandge woetbalóompeÈi-
Cies, zou ervoor gaan. zorgen dat_er aant.rekke lij ker erordt gevoetbald. Ihmers een - ngelijkspel is minder waard geworden. Tegenstanders van de regel hebben verklaard dat'
heE arlemaat gèen marlemoer uit. zou makèn. Kortom, het is tijd voor een klein onder-
zoekj e .

seizoen
Seizoen
seizoen
SeÍzoen
Seizoen

' 90-' 9Lt
' 9!- ' 92 t,92-'93t
'93-',94t,94-'95t

30,
29,

.L

7Z
1-Z
8?
2Z
1?

gelijkspelen in de eredivisie. '

Het gemiddelde van de afgelopen 5 seizöenen bedraagt. 22,6?..
willen e,e spreken van een significanEe vermindering van heE aant
zou het percent.age voor diE seizoen gedaald moecen zijn beneden
geval echE.er? Na 196 wedst.rijden zijn er 58 duels in een gelijks
29,62! 

_

aI
2!
pe

gelijke spelen, dan

I geëindigd. oat is

Conclusie moeE dan ook luiden:
voetbal nieE aanErekkel ijker.
Marc Schramm (voor aIs u een econoom zoekE)

de regel 'r3 punten voor een overwinning" maakt heL

2 - ae rcusnEvue'



adrepak
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Fohkopieseruíce

formoot A5 toï A2
'snell e u e rw e rkin g stij d

u ergare n, u ouw en, nieten
lage prijzen!

voor kopiegemak

/,

, Kerketuinenweg 6
Tel. (0701359O716

2S44CW Den llaag
Fax loTolí29s168

advcnente BAR.NIEU,WS

{
BARROOSTER

zat.erdag 16 maarE

openen

's-moïgens

Joop de Roode

' s -middags

, Ellen Muns. Jac. Taal
Inge v.d. Berg

Itenk xouwenhovel
Jan tamers, Rina Bruystens

s IuíEen Jan Lamers

BARROOSTER
zondag 1? - maart

openen Tinus
PeEer en E1 van Fessem

10.30 uur Erik en Henk

13.00 uur . Rein en Àngela Hei.de1
Àngelique Groos, Kristal Muns' Rina Bruystens, Inge v.d. Berg

sluiten; ,2)'r»

A1Ie barmedewerkers worden harEelijk
bedankt voor hun werk die zij verricht.
hebben Eijdens en na de play-baék show.
Het opruimvrerk na de disco werd een laEe
klus. Een compliment kregen wij van de
zondagochtendploeg dat. hets klubgebouw er
werkelijk prima opgeruimd bij lag. Nog-
maals dank !!

f, innengevlogen' herichten

v
OEÈó

ERLICHTING >>>>> hieïmee bedankt ontergetekende iedereen, welke bijgedragen'
hebben voor de prima verlichting, welke Ehans 1angs ons hoofdveld geplaat.st is.veiligheidheid voor zowel jeugd aIs ouderen t ttogrmaals bedankE !l

n navolging van de heer cuido Halreen verzoeken ook wij de penningrmeester om onze
"bondsbijdrage" te storEen a1s bijdrage aan de op Ee richten STICHTING VRIEI,IDEN
van r.ENs (swl).
de redaktie i

jubileum Kommissie

I
3

Voor de LENS-DÀG wan ORÀNJE zijn er t.oegangskaarEen verkrijgbaar à / 3,50 in,de
voorverkoop bij de ,rubileumkommissie. Op de dag zelf (30 apiifl ziin deze kaaïr.en
duurder, nI. / 5, 00.

LOTEN en TOEGANGSKAARTEN >>>>> De verkoop van de
loEen is gesÈart, zoals reeds gemeld.

Ue LENSREVUE -3-



Euenementen Kommissie

P ffiLAYBACK-SHOW EN DTSCO (9 maart 1995) >>>>> hec was *"". ,oJ"t
voor heE jaarltjkse LENS PLÀYBACK en DISCO gebeuren. Het wèrd een
echEe happening.

voor YgEg.q_Eqfsegq (aIs eersEe kandidaat) was het. moeilijk de
trent. te zeEEen. DaL het een goede opening werd was eigenlijk nieE verwonderlijk. I^]ij i

en heE opgekomen publiek gingen er eens goed voor zit.Een.
?-spoon was de verrassing daar er op hets eind van diE nummer r,r\rE gezongen werd.
PeEer de. Koning was met assisEenEe en Eandpasta goed aanwezig.
voor één van de Ieden van gq.q.Lqi- jEce!-È=y- werd heE een debuut van de playback- i

show. Dit was te merken aan de verlegen blik die hij had.
De vrinnares van het songfeslival in '88 (Celine Dion) was voor de pauze direcE één

van de kandidaten om dit jaar Ee gaan winnen.

Nà de pauze begon vanessa williams sterk maar werd helaas'bevangàn dooi de .spanning
zoda:L zí) haar nummer niet kon presenteren. EchEer een paar nummers later gaf zij alles
wat zij had. DiL is wat je noemE een echte arEiest. zijn. :

,fa en dan (waar wij van de redakEie op zaEen te wachten) de sterren van GTST
(Linda, Roos en Jessica). MeE heE nummer ademnood kregen zij het zelfs zover daÈ de
inst.allatie in ademnood kwam. :

Barrv white was ieEs bewegelijker dan anders, maar daE was zeker nieE veikeerd.' WaE te denken van Eë]fc-gbgeE zelfs de duivel en de bus kwamen er aan Ee pas.
Toen werd het tijd woor EEeEESI (met. o.a. de winnares van vorig jaar in hun

gelederen) wat die op heE podium brachtsen vras werkelijk perfecE.
Nat,uurIijkontbrakAndréwanDuinookdiEjaarweernieE.Ditmaa1metde

buurtsuper, waE persoonlijk niet onze winkel. zou zíjn, er is daar toch niets te koop
behalve een vrinkelbel . (Neen, dan kan je beter in de LENS - j ubileumwinke 1 zijn)
verderwarenerinonzeogendejury-1edenoortanaiaaa"t,àn.o.,zijde.inSEaI1atie
lieEen zingen bij hun (overigens goede) commenEaar. zouden zij dit. expres gedaari hebben,
zodat de spanning alleen Ínaar toe neemt over de uiÈsIag ? Na een kort beraad kwam dan
die uitslag : ,

- De orLginaliÈeLtapru s mocht ontvangen worden door Eö116NBOER. De DERDE prijs was
voor CELINE DION. De TWBEDE prljs was voor T-SPOON. En de $ENUÀÀR '.ras..,.. ETERNÀÉ, Wat.
een praöhcige en spannende playÉack-show was het ook diE jaar.

t " '"
Nu- kon'er begonnen worden meE de DISCO. Tjonge, t.jonge wat. een herrie. House, house en
nog eens house dat. was alles wat de klok §Ioeg. Nou ja bijna, ook was er af en Eoe
muziek voor de 30 plussers. Toch wel benieuÍrd wat nou house is bevond één van de
redakEieleden zich onder de jeugd. weI hij moeÈ zeEgen het viel niet mee hier enige
riÈme op te voelen. Binnen Ewee nummers waren zÍjn benen doodmoe en z'n oren een paar
'decibels rijker. Echter de disco was er voor de jeugd die hier dan ook dankbaar gebruik
van maakEe .

AI meE. aI een zeer geslaagd avondje.
nisalie. ÀTI,EN EIDÀNRT I !

de redaktie

NaEuurlijk maken wij de complimenten aan de orga-

KLAVERJAS- en JOKEREN

* is heE nie! verstandig van Rina meE haar team mee Ee gaan
trainen a1s zij in ademnood geraakE. ?* zijn de ander dames werkelijk zo bedreven in het. jokerspet ?* is heE klaverjassen minder spannend ?* hoe corrupE is LarnÍnie werkelijk, wint Jos weer 4 prijzen en is
de prijzentafel weer goed gevuld ?

Op at deze vragen krijgt u a,s. vrijdag 1,5 maart wellichc anEÍroord
op de alweer derde klaverjas-- en jokeravond van dit. jaar.

Ten overvloede vermelden lrij nog dat ook voor de NlET-kaarters de deur van het
klubgebouw deze avond wijd openstaat, het starE.schot om 20.00 uur wordt gegeven,
,Jos uw gasEheren zi jn en -natuurli jk- is GEZELLIGHEID .TROEF -

de redakt ie

-4-'aeLENSREVUE
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lS(BIí@ Voor t6lgfoonnummers: zie de colofon oD oao. 1

k
.,,&-- Seniores TNFIJ-

LENS 1

dalum

UITSLAG(EN):
- POG 1 .. 10

tiirl th,tis

2

WEDSTRIJDPROGRAMMA

klasse zagl scheldsíechter

Daan. 18.03

naa.n. 25.03

woel.27.03

22 .00

19 .50
22 .O5

20.30

1ENS L

DE BÀRON 1
CROMV].JIET 2

CONCORDIÀ

- LENS 1
- I,ENS 3

BIJINC 1

].ENS 2

932/38

dzz/zs'
97L/R3A

9s1lR1A

De Schilp

r.,rpà "
!]PÀ

I.IPA

E. Maanen

H. Boxhoorh
B-Scheids

B-Scheids

O P STEL L t N G EN ziin B E K Elv D

LIGGING van de SPORTHAL LIPÀ : Paets van Troos twi j kstraaÈ 93A

a
senloren ZATÉRDAG

LENS 1

datum

UITSLAG:
-.wIK 1

tuid th,tís

2 2

WEDSTRIJDPROGRAMMA
- uit ter veld

zat. 16.03

zat,23.03
14.30 MVO ',7"2 L 

_,

14,00 cDs 1

LENS ].

Í,ENS 1

7024/006 SÈeinz v.d. Meyden

Lo2s/oo6 w. v/d Spek

Bij afkeu.ring : trainen on 12.00 uur ,/ verpllcht afbellen bij Dtet homen ÈraLnea tt

AFSCHRIJVEN FÍed Lancel
cerard Sinke

tel .

teI.:
9 80
5 s9

(010) s2
(079) 36

13
28

l4\IO '72 :.Leyweg / hoek" Noordweg (veld Celeritas) Èet. (0r.74) 29 51 s1

,dE LEN§REVUE' - 5 -
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tld,
d@,

§enioren ZONDAG
adYeíenlie

UITSLAGEN
I,UGDI,]NI]M 1 .1- I,ENS 1 . 1 - o
gestaakt na 45 míD. wegens -b]essure LUcDUtr!ÍN
DHr 2 - IENS2. .. 0 - 1
IENS 3 - RKDEO 3 *
NÀALDWI.]K 4 - LENS 4 . 6 - 3
RKDEO 4 - ]JENS 5 1 - 1
LENS 6 '- POSTÀIIÀ 2 2 - O

LENS 7 - SCHEVEN]NGEN 6 2' - 7
LENS I - ,IWBNTÀS 4 3 - 4
LENS 9. - VrOS I . 2 -2* verplaatsE naar 12 maarE a.s.

WEDSTRIJDPROGRAMMA
datum tid thuis ult teÍ veld

VonderVelde
tVeentje

zL'
FfrERIGNDE
VERHUIZERS

Zinkwert 27
2544 EC Den Haag
Tel.: 070-i66i134
Fax: 07È3675393

Zoelemeer .

Telt:079-610233

z ond. l7 .03 14
L0
11
11
11
11
11
10
L2

.00

.30

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

1ENS 1
],ENS 2
VETO 5
LENS 4
LENS 5
BIÀU9I ZWÀRT
BLAUW ZI,IART
DUINDORP SV
GDA 9

FOREHOLTE 1
HMSH 2
ÍJENS 3
HBS 6
DSO 9
LJENS 6 -

],ENS 7
LENS 8
LENS 9

- LENS 1
- LENS 2
- VREDENBURCH 3
- IJENS 4
- IJENS 5
- TRIOMPH 2
- LENS 7
- BTC 5
- HBS 13

l1LO/52L À. H. v.d. Zwet.
Lro2/62r,I.G. te Pas
30s8/54
3]-02 /s6
3O97 /56
3L34/56
4439/62
44r4 / 62
4486 / 64

rrrsch. dhr. Minnaard

.P. Willèmen

. Heijboer

.,F . Bunk

.n.

.n.

.n.

sTor,wrJK 1
RI.]SWIJK 2
LENS 3
!flrv 4
DEIJFT 6
IJENS 5 .

BTC 4
LENS 8
],ENS 9

IJENS 4

]JENS 5
],ENS 6

b
I,ENS
I,ENS

6-
7-

3 M. Flanderhijn
2 N. Lieshout
I M. v. Ekelenburg
9 n.n.
7 n.n,
2 n. n.
I n. n.

50
08
56
61
43
33
2E

15
10
20
68
79
o3
10

1
1

3

schaduvrprograEa (bi j algehele afkeuring)
.. .14.00 IJENS 1 SCHEVENINGEN 1- 11 .OO SCHEVENÍNGBN2 - IENS 2

alin8. L9,03 19.30 LENS 1 vcs 1

zoDd.24.03

E

14.00
11.00
11.00
10.30
10.00
13 .00
10.00
13.00
11.00

L009 /52
r].oz / 62
3058/s4
3to7 /56
3097 /56
3734 /56

1J
1H
3J
2ít
1n
9n

1

vriendschappelij k
4418/62 n.n.
4490/648 n.n.

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN: ELKE DONDERDAG 20.45 uur

OPSTELLINGEN
r,ENs 1 E/m 3 :
LENS 4 r/m 9 :

AFSCHRIJVEN

worden door de trainers bekend gemaakt
als bekend

I,ENS

7
I
9

A. de GrooE
W. Heij nen
,J. Wasserman

g. g. À. Zupe1 I i
G. Duivesteyn
z. Gungór
P. Iensink

te1.
te1.
Eel .
Eel .
teI.
Ee1.
teI.

325
346
351
323

390
323

kontaktperBoon senioren zosdag
wedÉtriJdalag

: Wl.D Kouwenhoven - TeI. z (0701 39L 24 74
s Bert VLerling - TeL r (070) 391 37 49

06 - 596 79 3s5

-6- ue twsnevue'

(070)
(070)
l0'19't
(070)
(010)
(070)
(070)

I::



LIGGINC iIAN DE TERREINEN
Noordweg
Dr. Mansveltkade
Houtrust
MadesLeinweg

wateringen Ee1 .

Wassenaar tel.
ingang Mezenplein teI.
Loosduinen EeI.

VELO
BIÀI'W ZWART
DUINDORP SV
GDA
-. :,

(0a74]. 29
(o7o) s1l.
(070) 354
(o7o) 397

79
87
88
69

27
5'?
94
87

OGGETUIGEN SCHRIJVENo
-d§ b"I"r,o.iike wedsErijd bij DHL gewonnen had kon I'ENS 1 beginnen

-@y àà" nét íoeiti jke kàrwei- bi j koploper Lugdunum' zonder 
-

,ffi sascha,Brian en Maurice door schorsing en Henk op de bank door
liËn7 een week winEersEop nam I,ENS direkt' het iniEiaLief,' Dar resur-

teerde tn enkàIe kieine kansjes die helaas weer niets oplever-
den. Lugdunum daarentegen kwam slechts een keer echt gevaarlijk ,voor- onze

ond toen-wel op een 1 - o voorsprong via hun zeer slimme aanvoerder .Kee§

, Op slag van rust raakEe Hans van Às van Lugdunum bij -een -kopduel zo ernsEig
gebtessèerd, gevreesd ,Éià ,óor een schedelbas i sfracguur, daÈ de 1,;edstrijd moest worden
gestaakE. veel sperers rài."-àóor de siÈuaEie hevig geèmoEioneerd. Een juisEe beslis-.
sing derhalve en iedereàn vérfiet heE ve1d. l,ager 61éet in heg ziekenhuis na een eerste
àr,àÉ..oeL dar de spelei minimaar een zware hersen- schudding had maar dar nader

. onàerroek op maandàg pà" è.frÉ een defi.rit.ief uitsluit.sel kón geven. Daaxbij bleek dat
nii-""àÀt àie n.rseísènuaàing oot een scleurtj-e in het Erommelvlies had opgelopen'

- iàÉ"" ,à nàp"n dat de schade voor Hans uiEeindelijk mee zaL vallen'.

DewedsErijdzaj"L.z.t..wordenuiEgespeeldtebeginnenmeEdeEweedehelfteneen
1 - o voorsprong voor L,ugdunum. De drie lesèhorste spelers mogen dan niet mee doen wanE

àere'weasÉiija Éerc weÍ-ilóà à1" "ènóiÀin!. 
Daardoor Í<unnen t"taurice en Brian zondas

lewoon spelei en Sascha kan een week laEer weer mee spelen'

PauI v.d. Steen

goal maar st,
van Tongeren

D ES Vo tbal Nie §

,- T B A I N t N G : vriidagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur
(verzameltijd : 18.15 uur)

AFSCHRIJVEN : KtistelMuns tel. : (070) 397 5459 lriu.:

Mededeling van Erainer Edwin Kuik :

Helaas schrijf ik al weken mijn beklag.'daíes.
vrudagavond; ErainlngBavond. (18.15 uur verza.aelen)

NadaEiedereengeweesEHasgingenvrepartijtjespglgntmaarwiekrvamdaar?onze
i.Ëóp"rEiÏàirJÉ-àp Èrur.[ó.r] zË neerc' ,aaré cÉi i n-rii t haar kniebanden gescheurd en kan
vooilopig niet voeEballen. van harte beter§chapl

e.s. v"rgJet niet de inschrij fformul ieren (ook een pasfoto) in te leveren!l

vèr81ag rEtjdag I Eaart
door :-Prici11à Rij kers

Daar sEondèn we weer op heg ve1d. We waren met 12 dames, waarvan één nieuwe. We

ÉA;";;; ;;I i*eà rolOies om heE íe1d en wag rek- en strekoefeningen. Toen vre daarmee
klaar waren moesgen "e iw"à aan Ewee overschieten en spÍinEen. Daarna heEzelfde, aIleen
in een vierkanE.

DiL was het.. Ik geef de pen door aan Tamara.

'de LENSREVUE' 7-



Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPEBSOON en
HooÍdleider A/B/C jeugd: Paul van den Steen, ChopinstÍaat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397,01 .

HooÍdleider D-jeugd: Edwin Kuik
. teleÍoon 367.73.00

Hoofdleider

Hoofdleider

E-jeugd:

F-jeugd:

Ruud VeÍeecken
telefoon 391 .04.89
Harry ter Linden
telefoon 361 .61 .43

AÍbellen voor 6 wedstriid en:

zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond voor de wedstrUd, tussen 18.o0 en 1 9,oo uur, bii de desbetÍef-
fende hoofdleider. ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366.13.14
{zaterdags vanaÍ 8.00 uur en doordeweeks r 30 minuten, en niet eerder, vooí verzamgltiid}
Afbellen traininoen: r 45 minuten vooÍ aanvang van de tÍaining, alleen op LENS, telefoon 366.13,14
Vraqen/oroblemen : bel in eerste instantie de hoofdleider opt

AFGEKEUR.D of illET ??? - Gret mffn wodrafld wcl of nl.t door ???
8cl b[ naiifet op ,ztGrdag n. O8.OO uur n..r dc LENÍ-aÍkcuringrlfin :

(o7o» 767 05 22

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

elftal dalum aanwano teoenstander uit/thuis waldllarrain sam.k tÉNs

A 1 16 mrE 14.30 lJaakkwarEier À1 àit Lr. v. Beersstraat. 13.30 (auto)

MansvelEkade
Ockenburch

BI.
B2

mrt 10. 00
mrE 14.00

Blauw ZwarE À1
Texas DHB 81

c1

c2
C3

ó;
D1
D2

10.00
19.00
18.00
10 .45
18 .00
14 .30
t2.1,5
12.00

08 .45
L7 .45
L7.OO
09.30
17.00
14 .00
11,30
1L.30

16
!6

15
r8
20
16
20
16
L7ri

L6
16
16
16
16

;i
D4
D5

E1
E2
E3
E4

F1
F3
F4
F5

mrE
mÍE
mrE
mrt
mrt
mrE
mrt
mïE

16 mrt
16 mrt.
20 mrE
15 mrt
16 mrt
16 mrt.

mrt
mrt
mrC
mrt
mrt

mxE
mrE
mrE
flrrE
mrE

RKAVV D].
Oranje Blauw
wïigE F. C.
Quick D5
WP D1
Texas DHB D2

ÀDO CI
EVB o/13
WrighE F. C.
Tac '90 C1
WrighE F. C.
Laakrr,arÈier C4
Forebolte C3
RÀVÀ C2 . .

Scheveningen E1
Vredenburch E3
GDS E2
CromvlieE E 1
vredenburch E9

zuiderpark
IJzerwerf

zuiderpark
Ockenburgh

. Erasmusweg .
Rederij kerst.raaE

v2 -.
v2 -..

Melis SLokelaan
v2...

GunCersEeinweg
v2 . -

uit
uiE

uic
uir

thui s
uit.

thuis
Ehuis
thuis
thuis

thuis
thui s
uiE
uit

Ehuis

0s .30
13.00

( auto)
(auto)

(auEo)

(auco)

(auÈo)
(auÈo)

(auto)
(auto)

11 .00
09.30
17.00
09.30
L2 .45
r.1.00

thu is
thuÍs
t.huis
E.hu i s

rl ir
uit

v2..
Dekenlaan

v3 .
v3
v1..

vL
vt
v2
v3

16
16
L6
16

'.t6

09.30
09.30
10.00
11.30
13.00

D1
10.00
08.30
16.15
08.45
11 .45
1,0.00

09.00
09.00
09.00
10.30
12.30

\,,
\t2

13.00
09.00
11.15
10.00
11.15

Quick F1
vlos FI .
Rijsr.rijk F1
Remo F1
oranj eplein
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Ehuis
uit

Èhu is
uit

thuis

12.30
08.15
10.45
09.00
10 .45

(auÈo)



IJZONDERHEDEN.B - aanwezig van de j eugdkommigsie op zaterdag 16 maart
E. Kulk, aI. MunB e! í. Taal

- vragen/klacht.en/auggesties . Bel dan naar de hoofdleider
- opsÉetlingen als bekend meE uitzondering van :

, O LENS 81 zonder ir.Pronk
O I,ENS 82 zonder l.el Haddioui
0 IENS C2 met B.Bektas
0 IJENS C3 met O.Àras. O LENS C4 zonder M.Rieale$ra1d

.' O LENS D3 zonder D.Unnu
O LENS D4 zonder G.Yildirim
o LENS E3 zonder 'f.Riethoven ; . '.
O LENS E4 zonder R.Nandpersad

AFGEKEUBD OF iIIET ??

BiJ tÍvijfelachEig weer kunnen spelers vànaf 08.00 uur naar LENS bellen :

tet, 367 O5 22 Gn nergens anders heen) of heE voeÈbalIen doorgaau of niet' MoeE

je voor O8.oo uur verzamelen dan heeft bellen geen zin omdat we dan nog nieEs
weten. Kom dan maar naar LENS Eoe.

SDelers die na 09.OO uur moeten verzamelen kunnen ook bij twijfelacht.ig weeÍ de TV
aànzetten en afsEemmen op INFOTHUIS. Via teleEeksE pagina 603 laEen ze daar wanaf
ongeveer 09.45 uur de afkeuringen zien. Mogelijkheden zijn dan :

't' 1) IG{VB afdeling Den Haag afgekeurd.

. Dic bet.ekenE À1,B1,Cr.en Dl van LENS zijn afgekeurd.

3) aleugdraékaèncooPetltie À-E-C en de Eeiajès afgekeurd.
DiE beLekenE 82,C2,C3,C4,D2,D3,D4 en D5 van LENS zijn afgekeurd.

' 4) D-E-P-kIasBe afgekeural.
DiE beEekenE D2 t/m F5 afgekeurd.

zijn er indiwiduele afkeuringen dan wordÈ heE. thuisspelende elftal genoemd maar diE
geidc alteen voor I,ENS À1 t/m c4. rn dit. geval dienen de spelers van D1 È/m F5 te
bellen naar heE nummer 367 05 22 @e LENS - afkeurings t tj n)

SCHADUWPROGRAMMA

emal vano taoenslaadeÍ veld/tenein K LENS

Bij individuele afkeuring gaan we in principe gewoon t.rainen op de verzameltijd van heL
weàs uri 3 dprogramma . EchEèr bij alqehele afkeuring ( zie punt l van bovenstaande kopy )
wan net - kömpét it.ieprogramma wèrken Í,re een alEernatief programma af. we verwachEen dan
alle spelers en natuurlijk ook de leiders op ondersEaande Eijden op IJENS meÈ bij zich:
sportkleding, trainingspak. voetbal- en sporEschoenen. Er zijn vele alt.ernaEieven denk-
bàar zoats voetballen in hets zuiderpark, op heE sErand,verhard op Kwiek Sport,in de zaal
(atleen voor E- en F) of Eoch ergens een wedsErijd spelen op een goed veld of op het.
kunstgras. Gewoon overal rekening mee houden en komen hoor.

SCHADUW PROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD vooÍ 15 maart I

À1
c1
D1
E1
F1

13.00
11,30
10.00
10.00
11.30

at

IJENS
LENS
,JENS
LENS
I,ENS

'de LENSREVUE - 9'

12.30
11.00
09.30
09.30
11.00

B1
t/m
L/n
E/n
t/m

en 82 trainen
trainen
trainen
f.rainen
Èrainen

c4
D5
E5
F5
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MEER DAN VOETBAL ALLEEN
I - ,rr» afoeloDen week een drukke weekr op r.uNs.-óp 'woensdagrmiddag een heuse
bingo op IJENS georganiseerd door de jubi-
leumkommissie. HeE werd een groot succes
doordat heel veel jeugdspelers aanwezig
waren en de organisatie en de Prijzen af
vJaren. Tevreden ging iedereen dan ook weer
naar huis Eoen de laatste ronde gespeeld
was .

op zaterdag een playbackshow in ons
klubgebouw georganiseerd door Diana van
Strien meÈ een paar "handlangers". Ook dit
werd een groot succes doordat de acts heel
leuk i{,aren en er ook heel veel toeschou-
wers op af waren gekomen. HeE klubgebouw
zaE pÍopvol. Ook de disco laEer op de
avond was goed geslaagd Ee noemen. Kortom:
LENS is meer dan voetbal alleen.

p.s.: a.s. vrijdagavond een leuke klaver-
jasljokeravond op LENS. Àanvang: 20.00
uur. Ouders, jeugdspelèrs en andere be-
langst.el len-den zijn ook hierbij van harEe
vrelkom. zie ook de kopy elders in deze
LENt;revue -

LENS - LUGDUNUM >>>>>. zondag weer een
LENS-dag aan de Hengelolaan. NaEuurlijk
hopen we weer veel LENsers op ons komplex
tse zien bij :

14.00 uur LEN
12.15 uur LEN
10 .30 uur LEN

s1
sc3

ForeholEe
Foreholte
HMSH 2

zoals de kopy voorin deze LENSrevue laaE
zien hele belangrijke wedstrijden voor
],ENS 1 en LrENS 2. Tussendoor een voorwed-
sErijd van C3 hopelijk Eegen Foreholte.
NaEuurlijk mogen jullie ook op de foEo meE

LENS 1en leveren jul1,ie de speler van de
!,reek.

De j eugalkommissie heefE hiervoor
Remco v.d. GeesE uitgekozen. Hij mag op de
foEo meE zijn favorieEe speler na de wed-
sErijd, Cees Lut verzorgd weer een loterij
met hele teuke prij zen.
Tot zondag op LENS!!!!

uit- en veÍslagen

Vandaag weer een volledig kompet itieprogramma. Daarnaast scheen de
zon ook weer eens heerlijk. Een fijn daEje LBNS zou heE moeteni

worden. Toch bleek. dit achtera-f niet het" geval t.e zijn omdaE.:

er weer spelers wegbleven zonder af te be11en.
;; ;;;; ;;;i;;; i;Í;ai ;;.; ài; ;i"a bij .re hoordleider hadden arseberd maai wel
bij de leider.
er door bovenstsaande tvree redenen meerdere teams inkompleeE hun wedsLrijd moesEen
spelen.
er ouders zijn die ons hierop aankijken ???? " 

-

er Ewee ballen zoekraakEen.
de scheidsrechEer weer regelmatig de schuld kreeg van heE eigen falen van diverse
spelers.
sómmige ouders zich nog sEeeds met de (bege) leiding blijven bemoeien-'
een aanEal spelers zich zeer slecht gedroegen.

UITSLAGEN
9 Eaart

Kort.om aan het eind van de dag was de balans over het. algemeen genomen niet echE
posiEief te noemen en daE vinden wij niet echE 1euk. Ingrijpen en gesprekken voeren van
ànze kanE za1 dan ook echÈ nooalzakelijk zíjn om herhaling te voorkomen, wij hopen op de
medewerking van de 1e iders , Erainers , speLers en de ouders.

IJENS À1
LENS 81
IJENS 82
I,ENS C1
LENS C2
GONÀ C1

- vuc À1
- HBS 81
- DUINDORP SV 81
- VITESSE DEIJFT Cl
- SCHEVENINGEN C2
- LENS C3
- IJENS C4 .
. LENS D1
- I,ENS D2
- IJENS D3
- PEC/DEN TIAAG D1
- LENS D5

- LENS E1
- LENS 

.E2 
".

- LENS E3
- LENS E4
- LENS E5
- I,ENS F].
- QUICK F4
. HII,ÍSH F1
- VVP F1
- LENS F5

)
1
7
2

1
0
4
4
0

4
6
3
0

11
1
4
0
2
9

1

5
0
2
6
5

2
0

I
1
2
)
I
4
3
2
3
5

10

CROMVLIET C3
LÀÀKKWÀRTR. D1
OÍ,IVEO DI
RÀS D2
LENS D4
QUICK STEPS D4
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RVC EL
VREDENBURCI.I E3
JAc E4
HBS E2
DELFIA E5
OLIVEO F1
LENS F2
LENS F3
LENS F4
],ÀÀKKWARTR. F5



VERSLAGEN oo de laE! ilaÍnmer, vranE LENS had de over-
iïr,ninà- verOiend. ons posiEiespel? Àf en.
toe liép daE nu wel goed. zoals voorar dre
téàr àà'i nietisn, .gelegenheidsverdediger,
óo-iinx" een combinatiè opzette meE Tarik
ài óitu" die als een mes door de verdedi-
oinq van RÀS sneed.- - vun de verdedigers wil ik even San-
der in het zonneEje zet.ten: deze jongen

"iórrà 
*."r'"oride-en sober te verdedigen'

oie zijn ae niet zo snel voorbÍj ' Aanvoer-
der was Thieiry.

Toch moet ik weer een beeÈJe in mineur
eindigen. I,ENS Erad meE slechÈs 10 man aan

en RÀ,É *as wel coÍÍll)IeeE - Dat maakEe veÍ-
schil. voorts wab er onvoldoende vervoer'
ràaat *. 2 x moesEen rijden om de jongens
óo-àé oè"É"*ae plek Ee Érijgen' Het is dat
iÀs-ierker dichtbij is, maar waE als je

LENS D1 - Laakkwartier D1 (2-3)
door: RgB VERGEER

De compeEiE.ie is na meer dan drie maanden
,à"i règo.rtt"t en na de forse ovexwinning

"à" "ótíg" week startEe de Dl posimist'isch 
.

"" mei qóea voeEbal. De ba1 werd mooi
rondgesóeeld en voor alles werd een voeE-
oàiiénaè oplossing gezocht.' DiE creauieve
spéf "erstèrt t de-zékerheid van de spelers
*Ëi afs absoluut toppunt vsLefantt die het
iài in t'" kop had óm wanaf 25 meEer en 32

óà.,ci*ut". en- zonder voorbedachEe rade een
.àJràiàu oD de keeper roa te laten' De bal
iiààote fairtaaaastisch de goal in, door
het. iubliek verbijst.erd gadegeslagen' Na

een itooie combinaÈie tussen de sÉitsen . .

nó6ui", cocky en Robbert. weeE ?Roddyv zijn
"""iie'*eet èens mee te pikken in de ui-
ÈersÉe hoek van de goal. 2-6; wie doec je
noq wat?- LaakkwarEier }eek de bal immers van-
af het begjn aI nieE in de goal Ee kunnen
iiijg".t. Éuik verdedigend en opbouwend
werÉ-.,a., Richard, Bas, Chris, William en
omar. waarnaast Patrick op miraculeuze
ui'i ze sEond Ee keepen.- Dat het LENsÉubliek dit alles meE de
bilIen dichEgeknepén moest ondergaan geeft
iàt" ,u"t vai de heersende spanning'Dan
iiààt nut noodlot hard en vooral genade-
ioos toe.Negen minuEen woor Eijd s1aagE
einàelijx héc offensief van Í,aak en valt

' àe^t-2.-acht minuten voor tijd vaft'.de
oeliikmaker en zeven minuten voor tijd
Ëè""É mar een penalEy' Daar sta je dan ! -
meÈ ie goeie gedrag woedend te wezen op
jëzeit.-en zoàIs békend heefE een oveÍmaat
ààn *oede een funeste invloed op de kwali-

. ièit ,at heE spel. Uithuilen en opnieuw 
"... beginnen. t,

HlstoÍie : score SEefan erl Roddy sEand:
13-18. (3?-35)

Ps. Foutje, riooljournalistiek en ge-
iàtrieds.rér'rats ing. vorige week zat.Ramon
Éelemaa1 nieE. op-de bank! vuiltje in 't
oog. De coaching was in handen van Reno
v.én natuurtijk-Ruud v. ilongens Rv, hoe
ka; ik diE ooit nog goedmaken. (Rv')

SEond er nieE meE grote koppen in diverse
, KÍANtEN, HET.GROTE ÀJAX IS ZI'IN VORM

rwijt. iwau overigens nieE het gevat is')
onze LENS D.4 heeft deze vorm terug gevon-
àèn, u"xet"tt en gèbruikt. Het resulEaaE
Àiuirr"t was afgeÍopen zaEerdag op veld 3-
te be!,ronderen door de wéér in grote geEal-
le oDqekomen supporEers. was hec niet zo
aat iré Oe uitwedètrijd tegen PEc P'H'.T9E
4-1 de booE ingingen; de thuis vredsErl]cl
was even anderé kóet<. Dit mede door J-reE

vinden van deze grandioze vorm en heE
. respecE voor de iegensEander -

Én ào", steeds maai weer Ee denken daE het
;;s-ó-ó àiàna ureven mijn mannen dooisto-
Een meE mooie combina

I.ENS D{ - PEC DEN IIÀÀG D2. (5'2) .

door: Harry t.er Linden

Eie's cq Passen rich-
Eing het doel van de
EegensEander. KLÀSSE
HEREN. we gingen de
rusE. in meE een voor-
sprong van 3-0. In de
kleedkamer vrerd in alle
rust gesProken en ge-
luisterd over heE ver-
loop van de eerste
he1fE. ook kwam aan boL

1( Ë
\

oq

RÀs D2 _ LENS D3 (3_3)
door: G. van OorE. Sr

zaÈerdag 9 februari, zonnig weer, beeEje-
tó"4" ,í"a, maar goed voeEbalweer ' En wéér
blonken ze uit : Íarik en Orhan; met' z'n
sterke linkerpooE scoorde Tarik maar weer
eens 2x en orÈan, met de ba1 aan de voeE
weer nieE te stoppen, 1x.

i. RÀS tiet z-ièn echEer ook nleE onbe-
tuigd, zodat het scoleweÍloop evenwichtig
,a=i eil de stand 3-3 gaf orhan op rechts
een vooizet. op maat aan de vrij voor.heE
ààÉr .ru" nas itaande Tarik en aan zijn
,àiiverzetcerae houding kon je zien dat hij
dacht : 'Ik kop die bal er zo in dat die
Àenior hier nog weken over zàI schrijven''

daE er bij PEC D.H.
cwee c-spólers liepen, diE gaf de spelers
nog meer wi1 om te winnen cq goed te spe-
len. ook kreeg ik Ee horen van een van
miin spelers,-sorry daE ik die ene bal
n5.éu afspeetde vranE ik zAG de keeper te
ver voor zijn doel sEaan, en dacht
misschien kàn ik de ba1 er we1 ovèrheen' stifEen en ja hoor het 1ukt.e nog ook'
riàss" g.aaàn jongen het. was éen zéér mooi
doelpunt.
In dè cweede helft. gingen jullie gewoon
door, meE het voeÈballes geven aan PEC- 

-D.H., ze kregen a1le hoeken van heE veld
Ee zíen- en konden Jullie niet meer srop-
pen. Met als resulEaaÈ een eindstand van
i-2, ge.r rdin puntje aan deze dag. was dat

; ik een speler-misÉe, sEephan ik hoop je
volgende week weer te zien.

Aa LENSREVUE' - 11 -



P. S. rrat ook weleens
vermeld mag worden is
een GOED bericht over
de scheidsrechter. Nor-
maal gesproken komen
scheidsrechter al1een
maar in het nieuws a1s
de spelers cq leiders
het een ...... of ..,..
vent vinden. Daarom mag
er ook weleens wat ge-
zegd rrrorden als er een
goede venE zijn vrije
t.ijd opoffert en voor zijn plezier een
wedsErijd gaat fluiten.
KLasse Jan en nog bedankt.

Een zéér ÈroEse leider\trainer.

' ''- t,
-i

!,ENS F3 - E!{SE F1 (q-4) - |
door Leo. I

I
Na een hele lange winterstop eindelijk
weer eens een echEe competiE ievredsÈrij d
(vorige week was het nog een oefenwed-;
st.rijd, welke wij meL 4-2 hadden ge\donnen
van DHC; meE heel goed co(ÈinaE ievoetbal
werd deze EegensEander overklasE. - ouders
hopelijk zijn jullie nu wel een beetje
Eevreden - Eoch nog een klein verslag igè- '

schreven over de vorige wédsÈrijd -). i(t'frek het je ÍrieË aan, Leo. Ouders nógea
ook ze7Í een veÍslag schríjven a-Ls àet er
hij jou eens niet van komt:.. x Red.) |

Maar nu gaan Íre weer over naar de ordei van
de dag: we speelden vandaag tegen HMSH nu
wel meE een t.omeloze inze!, maar helads
vergaÈen we te coÍÈineren en werd de bal '
Eeveel naar voren gespeeld, zonder te:kij-
ken waar onze medespelerg stonden, zodaE
we leEs Ee vaak balverlies teden, maa4 meE
inspanning en krachÈvoetbal r,raren we toch
een heel etnd, maar helaas zat er diE ikeer
geen overwinnlng in. Niet. daE deze Eegien-
sEander beE.er v.ras, maar ze hadden we1 ;het
vermogen om de bal rond Ee spelen, zodat
zij wel Èot scoren kwamen en wij helaas
nieE. Nikki speelde ouderweEs goed, mdar
heefÈ nog een kleine achtersEand en ddar
gaan wij zeker vreer aan werken. Michael
was vandaag de perfecEe mandekker en ïieeft.
een hele goede wedsErijd gespeeld. Sander
voerde al z'n opdrachEen goed uit maai
vergaE z'n overspel een beetje. Leroy:r.eas '

bijna overal Le vinden en deed heE behoor-
lijk goed. Romano r,raa neE ats awinash I

overaL t.e vinden, maar vergaE toch neË
even de ba1 goed Ee plaatsen. Carlos heefE
de 2e helft. goed gekeepd en tijdens heÉ
spelen probeerde hij met technisch voetbal
de ÈegensEander beet. te nemen. Roman RasEa
viel in maar kreeg een lelijke schop Eegen
de knie en was uitgeschakeld (helaas, iwant.
hij haalde tijdens de wedstrijd een dikke
voldoende) IJevenE heeft de 1e helft góed
gekeepd en was in de 2e helft sterk aànwe-
zig. fn de 2e helft. viel obiku in en rtij
werden aanvallend zeker
dankzij zijn inzet.
Jongens, bedankt en volg

gevaarlijker, 
I

ende keer winrlen
wij weer !

I,ENS F4 - l/VP Fl (2-4)
door S. Otterspoor

yREDENBURCH E2 - I,ENS E2 (6-!)
door: Koos ZwieÈer

De eersEe helft ging ÍJENS er goed Eegen-
aan, maar heE was moeilijk spelen met 5
man. Zonde dat ,1. v.d. Linden en Y. ÍkuI
er niet bij waren.
In de Eweede helft ging heE moeizàam omdat
de jongens van LENS E2 te veel moesten
doen om heE spel te kunnen blijven beheer-
sen.
Tbch goed gqvoetbalt - !' j ongens " . .

HBS E2 - I,ENS E4 (O-2)
door: Àrie en Hans

En eindelijk was heE dan zover: de compe-
titie is weer begonnen en dae diE na een
zeer lange Eijd was, konden $re zien. De
eerste helft was dan ook niet. om aan Ee
zien.
Maar zoals dat gewoonte is bij Ea was hier
in de 2e helfE niks meer van Ee zien en
speelden wij weer st.ukken beter. In ieder
geval voor de 2e helft groEe klasse!

rJENS F2 - 9urcx F4 (4-0)
door een troÈse leider: R.v.Herp

Vandaag zagen wij een zeer aanvallend
LENS, met onze nieuwe vaste keeper (Edwin)
onder de ]at, wist ik eigenlljk aI dat. het
Èegen Q. niet mis kon gaan. In de Ie helft
vrerd door Àlvi 3x gescoord na goed aange-
ven door Ricardo en Kevin.
In de 2e helfÈ scoorde Ricaïdo de 4e t.ref-
fer, Levent was heel sEerk bezig op'het
middenveld. Roman en Rodney bleken ook
vandaag weer uiÈsE.ekend de achterhoede Ee
controleren. He1aas wae Bilal ziek (van
harÈe bet.erschap) , en Àrvind had vandaag
elders verpl icht.ingen. Eén opmerking mag
ik zeker niet vergeten: Kevin speelde van-
daag een hele sterke rdedstrijd en Bdwin
stond als een leeuw t.e keepen. Vier van
onze jongens speelden met. 2 andere F-teams
mee: Roman/Levent meÈ F3, Rodhey/Alvi met
F4. ilongens .bedankt woor julLie hulp!

Een geweldÍge wedst.rijd met 2 invaLleËs
van É2, nrvé en Rodne|, die een geweldige
ÍredEsrijd speelden. Een sterke t.egensÈan-
der waar we eerder met rond de 18-0 van
werloren, maar nu sEerke tegensEand boden.
Een eertijke harde vredstrijd met cweei
doelpunt.en: één van ÀIve en één van Eiik.
De schade werd beperkÈ door een goedeiach-
terhoeder Rodney en volkan. Er werd nt

eld dus jullie gaan hèt
n. Beide keepers hebbèn
rdedigd: Olusegun en ia

beter samengespe
sEeeds beEer doe
het doel goed ve
goede wedsÈrij d.
Volgende week beter, jongens en hopen

cob
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weer op een overwinning !
dan
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SpoÍtcomplgx'Ésc6mp l'
Hengololaan 600
Tol.: (O7o) 366 13 '14

P.F. Grons
Rogontessoloan 49
2582 cN Den Hoag

T6l.: (o7o) 363 54 18

PosT-bank :

RABo-bank :

33671 I
129924229

§EE9-issr9!sEE!!!s
Seniorcn zondag r, zaal
W. Kouwonhovon, Tol.: (O7ol 391 24 74

8EPA.(I!E:
A.C.J. MiltonbuÍg, Tol.: loTo) 321 32 85
C.J. Alting, Tol.: (070) 389 98 75

BARKO : 8aíkommis6io
mw l. v.d. B€rg, Tol.: (o70) 3259974
mw R. Bruijst€ns, Tel.: (o7o) 397 97 22

Sonio16n Zatordag
J.C. Ham, Tol:: (070) 367 96 87

SEKRETARIAAT TOTO/LOTTO

c. Komporman, Tel,: lO1741 212602
Al(l(O : Àkkommodatiskommis§io
W.J.M. Heijnon, Tel.: l07o) 346 10 88

DAKO : damesaÍdollno
moj. K. Muns, Tel.: (o70) 397 54 59

SPONSORZAKEN:
G.J. v.d- Kloij, Tol.: (Ol 74) 418'149

JUBILEUMKOMMISSIE
R. v.d. Hoek, Tel.: (0182) 52 13 53

JUKo : iouqdaÍdelinq EKO : 6v€nem€nlen kommissie
mw D. van Stden

TRAINERS:
P. Bos, Tol.: (070) 368 03 62
E.V. Gan6, Tol.: (0701 397 55 59

P.J.M. v.d, stoen, T6l,: (o7o) 397 01 54

EEN LIMBO-DANS
of Ee $re1

. (vrtlwillLger8 ,... waar llgÈ do grene ?)

In LENS-revue nr.29, a.a. Zg februari 1996 pubticeerden wij n.a'v. een arrikel in de
Haagsche courant, een stukje met a1s titel nstrikEe regels aan sporLaccomodat les " .

De strekking van dit sEuk was de vraag of onze vereniging de krachE heefE èn de
moed kan opbrengeí om aan de ttgis'r, die de gemeenschap ons misschien gaat opleggen te
kunÍren voldoen, .om zo waarschijnlijk te kunnen overleven.

AIs wij vervolgens nu een artikel in sportsignaal nr 2-L996 * goed interpreEeren, en
wij ciEeren :

,'HeË moËiveÍen waa vrljwilTigeÍs furijwiTTigersmanagenent) zal met Ëoenerten van
de eiser van de Teden steed,s meer aandacht vragen. De Ío7 van de vÍiiwiTligeÍ wordt

steeds belangÍiJker. u - "De sportveÍ-
eníging zal haaÍ strategie moeÈen aan-
passe, aan de eisèn van de spoÍEer. EÍ
kan daarbij spanníng ort,staÉrn tussen
de eisea van de sporteÍ en de kwaTí-
teíEen van de vÍijwiuigeÍ/hetaalde
krachË . " ,- Redaktiebrievenbus, klubgebouw

- Hengelolaan 9E1,2544 GG Den Haag dan is de EoekomsE van de vrijwillger
gedoemd EoE nog meer en harder te wer-
ken (hets spreekt voor zich zelf (?)
dat dit aIles naEuurlijk gepaard dienE
Ee gaan met plezier en levenswreugde)
voor zijn vereniging.

wijzigingen tot ÍnsanÍlagayond mogelfk !

IflTEB§TE IN'LE}'ERTERMUN KOPU :

rnaandag 20,00.uur in het ldubgebout+
wedstrijdverslagm : zondag 16.fi) uur
g-mail : amiltenb@worldaccf,ss.nl

. (070) 32132 8s
(zaterr ion- en maandag *)

Íot 18.30 uur le bereiken

VAN DE REDAIffIE
Irver uw kopii vóór maandag in :

Er rijzen echEer een aanEal vragen
n,L. in hoeverre men zich èchÈ werke-
lijk nu betrokken moeE gaan blijven
voelen bij het verenigings leven en hoe
leuk is het nog aLs vrijwilliger iets
Ee (gaan/blijven) doen voor een ver-
eniging ?

I

FAX:
)
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ÀI1e goede bedoelingen wellichE. Een spijt. vragen wij ons in'alle gemoede-
ren af : "waar ligE de grens ?'r Hoe ver moeEen/kunnen/wi tlen- vrijwili
ligers gaan. Of s,orden zij in de toekomst gedwongen ,vrijwillig' deel te
nemen om een lÍrÍËo-dans uiL te voeren.... ? .

het. artikel in sportsigrraal is van cerE de vries
( tra iner/advi seur - SBI t.rainlng en advies) en heeft als tiEel-
Sportsignaal is een uiEgave van de NKS en de NCSU.

KIVÀI,ITEIT BIÀINEN DE SPORNERENIGING ESSEIITIEEL
(sporter weegE kwal iÈeits/prij sverhouding af.)

uw rcdaktic r

samenstelling Bestuur

VOORZITTER :

J.G, Colpa
Tel. : (070) 394 19 74

1e PENNINGMEESTER :

G,J, van d6r Kleii
Tsl. : (0174) 41 81 49

LID UICE-VOORZITTERI
W.J,M. Hollnen
Tel. : (o701 346 10 88

SEXRETARIS:
P.F. Giong
Tel- : (070) 363 54 1 I

LID :
P,J.M. von don Sto6n
Tel.: IOTO) 397 01 54

20 PENNINGMEESTEB :

F. Voor€n
Tol. : (070) 367 96 30
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t5.05- 1981: Een zoon, cen klcinzoon, ccn nce[, can
vticnd, acn buuriongcn Scborèn

2l - ll - 1995: Een zoon, acn kl.inzooÍ. ean nceÍ, eeí
vtiend, aen buuriongcll vcrloren

MICKAEL PAUL DIIKGRAAF

Ineens is onze Mick er niet mcer, Het is zo' onwerkelijk, hct doet zo'n piin.
Indrukwekkend was het bij zijn afscheid mct
zoveel menscD te ziiÍt.
Iedcreen yerdliet dragcnd, iedcreen'waarom?l
vragend.
ln ons hart zullen wij Mick bij ons dragen,
altijd van hem houden.

Dank jullie voor Àet medelevcn, in kaarren,
brieven of bloemen gegeven.
Voor de warme gevoelens die een ieder ons
bracht.
HeÈ hecft ons gesteund en dc pijn iets verzachr.

Hans en Linda

Dc urn vln Mickacl h€bbcn wii bijgczet in de umcÍr-
tuin op bcgralfpl€ats Wcstduin.

- 2 - ue cusaevue'

alf ADERPROJEKT >,>,>, samen met de

ftsportraaa zuid-Hol].and wil LENS tus-

--gen 
half april en half oktober een

KÀDERPRO,IEKT houden. Als het. projekt.
slaagE Íveten we eÍnd oktober precies welke
commissies er zi)n, meE welke taken, en
welke mensen er in die commisaies zitten-'
ook r.ri1len we, als resultaat van heE pro-
jekE, een I(ÀDERCOoRDINÀToR binnen LENS
benoemen, die alle vrijwilligers coachE,
opvangE, en begeleidE. Daarnaast zal deze
KÀDERCOORDINATOR sEeeds bezig zijn met. het.
werven van nieuwe vrijwilligers, van bin-
nen de cIub, maar ook van buit.en onze ver-
eniging .

Een grote vereniging a1s LENS heeft
sEeeds nieuwe mensen nodig, en moet er ook
voor waken daE Commissies niet onderbe-
mensd zijn. Het is ook belangrijk kE-itisch
t.e kijken naar mensen meE t.eveel peEten op
hun blauw-rritEe hoofd, want een overdaad
aan taken kan het. plezier sterk verminde-
ren.

Tussen half april en half okEober
gaaE een kleine proj ektgroep aan de s1ag.
Waarschijnlijk dinsdag 9 april of anders
goengdag 10 april zullen we een avond voor
alle kaderleden en andere belangstel Lenden
organiseren. I.le proberen Mario van der
Ende a1s gastapreker op deze avond te
krijgen (de onderhandelingen lopen nog).
Ook zal het. contract. tussen IENS en de
SporEraad geEekend $rorden, en wordt de
proj ekÈgroep geÍnstalleerd. In de volgen-
de LENSREWE meer nieuws.

Namens de Èrojektgroep. FRBD GRENS

VERSTRIKT IN HET $PORTNET 13)

VoeEbal Totaal heet. het. lijfblad van de
poeEbalbond, waarvan aIle leden van
voetbalverenigingen werplicht lid zijn. Om
daE blad Èe kunnen hebben, moeE. je je
apart abonneren. NieÈ doen, hoor, want de
IJENS-Revue is veeL leuker en bovendiengratis.

Toch moet ik het even over poeEbal
AoEaal hebben, wanE natuurlijk wordE daar-in ook over het §port.net. geschreven, Nu is
gebleken, daE er in het amaLeurvoeEbal
gemor is ontstaan over dat net, omdat ie-
dereen zo langzamerhand wel door heeft,
daE,fan Publiek daarmee een groEe loer
wordE gedraaial, gaat. De Bond in de verde-
diging. * '
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De inEerim-manager van §Portnet,
Ruud Hendriks, een gladde jongen in een
àÀài par., die'meestàl niks zegE ars hij
ziin -mond open doet, heefE in PoeEbaI To-
caàt d" qeIègeheid gekregen uiE te leggen,
,aarom dàt n-E voor'het amateuïvoeEbal zo
belangrijk is.
iij iró"pÉ, daE het SporEnet een stimulans
lróór tiiraeren za7 zíjn om Èe gaan voeEbal-
Ien, want hij heefE gehoord daÈ de aanwas
van jeugd stàgneert. Hij denkt daE. te be-
reikén óoor "Íedereen een kans ce §even
beroemd Ee worden".

' zou het nieE fantasEisch zijn als
her SporEneE de nieuwe Cruyff aI op 10-
jarigè Leeftijd onEdekt, zo vraagE Hen-
driks zich af.

,fa, meneer Hendriks. a1le versEandige ou-
ders vinden heE fanEastisch als hun 10-
jarig zoontje door heE $porEneL de hemel
wordi ingeprezen en vervolgens vergeet ..
zijn huiéwèrk Ee maken, omdaE hij aan zijn
voetbalcarrière moeE ererken.

Hendríks meenE ook dat t.opsporEers een
voorbeeld. voor - ate jeugd kunnen zijn en dat
aii soort zaken veèI àeer moet worden uiE-
gedragen. :. :

Ja. meneer uenaiifs, aIle verstandige ou-
ders vindèn heE-fantasEisch, zoals die
topsporters in beeld vJorden gebrachE' '
voàràt aie fraaie overtredingen, dood-
schoDDen en elleboogstoEen kunnen niet'
vaak'öenoeg worden herhaald met camera-
,shoEÉn uiÈ aIle hoeken, zodaL we op za-
terdag.bÍj het j eugdvoeEbal goed -kunnenmerkei hoè geweldig het voorbeeld
van deze t.opsporters is,

.la, e-n 
-het kan naEuurlijk ook zijn'

dat veel jongelui suraks .geen eijd meer
hebben om zelf Ee Erainén en zelf hun wed-
strijdje te spelen, omdat 2e naar heE
§porEneE wilIen kijken. :

En dat. zou natuurlijk de meesE fantasEi-
sche bijdrage zijn aan de aktieve sport'-

',i
cuido H@lleen

Helaas was ForeholEe nieE bij machte een
jeugdEeam op de been Ee brengen voor -deíc'cíweastriia Èegen LENS c3. Het werd dus
nu een gezellig ónderonsje tussen de teams
c3 en ci. Dus inel even de adminisEraEie-
karner binnengehuppeld en een duik genomen
in de team-vàkjeé-van de desbeEreffende
ploegen,

HeÈ leerde ons dat de leiders van C3

zijn wim, de filmer (vÍoeger regelmatig-.
scÉrijver) en de "boomlange" Fred- -van C4

is diÉ natuurlijk de alEijd gezellige en

'tfanaEieke" (wij kennen hem nieE anders)
Teun (vroeger ook schrijver).

'NadaÉ wij ook nog even een blik ge-
worpen hadden op de'sEandenlijst werd ons
a] ène1 duidelijk daE c3 zich slevig bo-
venaan heefE genesteld in hun poule en meE
grote cijfers (soms dubbele) hun Eegen-
élanders van de grasmat veegE, EerÍrijl C4
een goede middemoter is meE prima repre-
sentaEief voeEbal .

Het werd een spannende, gezellige en
vooral sportieve UPoEE en -met een eind-
sLand van 4-3 (heEgeen, in onze ogen, geen
overwinning of nederlaag is) trok C3 diE
keer aan het langst.e eind.

MeE z'n aIlen oP de foto met ons
vlaggeschip werd nog even uiEgestelq - dic
doen-we een volgende keer en r,lerd (door de
Jeuodkommissie) VINCENI v.d. GEEST uiEge-
roeóen op deze LENS-familiedag EoE speler
van de week.

vincent koos als zijn favoriet.e spe-
ler UIqHEL IZENDOORN en wij spraken hem
niet tegen -

DE SPELER VANDE WEEK

Trainer, begeleiding en selekEie
worden hierbij bedankt voor hun immer
sponÈane medewerking en de foto's werden
ook nu weer beschikbaar gesteld door IíÀEO
- Epeciaalzqah voor foto en vldeo.

advertentie

'da LENSREVUE '3 -



adrepak
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Fohkopíeseruíce

formoot A5 tot A2
snelle ue.rwerkingstijd'

uetgaren, uouwen, nieten .

lage prijzen!
.Kerkeluinenweg 5

Tel. (O7O135907Í 6
2544 GW Den Haag
Fax (O7O1329àt 68

voor kopiegemak

/
a

';/
advertentis BUFFET NIEU

BUFFETROOSTEP
zaterdag 23 maarE

11.00 uur ,Jacky Sandiforc
,feroen Houtman

13 .00 uur Henk Kouwenhoven
Jan l,amers, Rina Bruyst.ens

sluiten Jan Iramers

BUFFETROOSTER
zondag 24 maarE

Tinus

openen. . : . .

09.00 uur
Àstrid ter Linden,

Joop de Roode

Marian Houtman
Inge v/d Berg

. Eric RieEveld
'Henk Kouwenhoven

Rina BruysEens
Inge v/d Berg

openen

10.30 uuï

' s -middags

sIuiE.en ))1'ra

f,innengeulogen berichten

ll ééééél andets >rr» wij. zijn alEljd wel tuk om ier.s Ee winnen en in her. . .

fI :ï?ggj"" doen }re het. meestal met een ]orerij. Maar S.V. Den Hoorr doer. heE we1

-- 
nèeeel anders, n.1. rnet een Kos- schij Èwedstrlj al !!

-. De spelregels zljn hect:l simpel . Het hoofdvelal;ordt verdeeld in een aant.al kavels,welke me! kan kopen- Na de laaEsEe thuiswedsLrijd van het vlaggeschip rr,ordÈ er op de
middensE.ip een koe rosgelaEen. HeE koeiebeest. héefE ror 20.oo-;ur de'EiJd om haar vraai
Ee deponeren. De "eigenaar,' van de kavel waarin dit gedropt wordE, krijöE í g9g,gg.

ÍrÀÀRrN EEN klein LAND GROOT KAN zr,JN.

ll UIMZUIGEN >>>>> schreven wij r.och vorige week daE de brug naar ons complex
l/7 gesloopt was. DiE was ook zo, maar als men de iHaagsche Courant.',-moet geloven: werd diE door vandaren gedaan, HeE wcord "vandalen" is echter volkomen uit de
duim gezogen en wij begrijpen diu nieE echt.

GeconstaEeerd werd gewoon een feÍt en de link met sLopen en vandalen of -isme isin het desbeLreffende stuk nooit. ggregd. liij hadden waarschiinll3k moeEen schrijven :

'de brug was vakkundig gedemonEeerd door dito mensen en in eèn cónuainer gekwaki".
AIs echE.er de HC ons clubblad verder goed had doorgelezen, i.p.w. alIeen af te

gaan op de 1e bladzijde, dan was men a1 sne] t.ot de onEdekking gekómen daE bij het
Bestuursnieuws (blz 2) stond vermeld dat de brug gewoon vervangàn wordt. door èen
nieuwe.
Sorry HC, onze complimenten voor uR, ru-briek " UiÈ de clubbladenf, maar diE moest ons
even van het hart I I 

. . de redakEie

-4-'aeLeusagvut'
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L O T E R I J LENS. FOREHOLTE

ken,
, PERS
namen
De vo
nr. 4
Írt. 2
nr. 1
nr. 5
nr. 4
HeefE
AIle
vierl
De cI

D ubbele'winsE'afgeLopenzondag.NaEuurlijkdezoberangrij-ke-overwinningvanhet
"éiii. 

tèsè" r,oreÉot cè, 
'lmàài-àór ,"", een goede score van de loterij ondanks het

maoere bezoekersaanEal.
#ï=;-.,"ï:;'i;;'kË';;r j r"n Ee verdienen mer als blikvangers de mooie p-langenbak-

Je Xf-otiaalo en narurirtiit 
-'nJ 

s.trirt"rende badlaken, beschikbaar gesEeld door
oNÀIITy' iÍr de weíEarsÈraat 339 ín Den Eaag met daarop spec iaal 

. 
geborduurd de

;;;-à; "pËlài. 
èn begeleiders van LENs 1' EchE een collecEors item !

lgende prijzen zijn nog niet opgehaald :. 
.

43 houten telraam
58 beer
27 een fles $rijn
92 eau de toitéEEe 

.

47 idem-; 
;;1j", meldt u even bij loEerijbaas Kees l'uE' ''

iÀtènf.ópér= un -verkopersi omroepér MarEin Reuver en man achter de schermen BerE

inq bedànkE voor hun bijdragen-
ub[as vaart er we1 bij !

SPONSORFRONT ,.

*t' .." "l
.í\ nder (zeer Eevreden) toeziend oog van HypoEhekerdírecEeur de heer Zonnevefd werd

I I Ë;'=à;;;;.;;à-à;;";,"ààiij[ uu"-LENs=ziide insewijd door Hans verheij. En a1s er
§, ;;;*;;i- eÈ"-""rrààp . . . . . . ja-tocn sperers van rrtls r z

'.t. J- Zeer tot ons g".ro"gln'"tlia. a" Hftocheker. en passant ook een wedstrijalbal EeÍ
beschikking en !,re I voor hï'iu-u-c-Jà tt "íJr.-a"1.i 

j d. liisschien kunnen we er weer een leuk
compet i t ie: afscheid aan vasEplakken.;; =-ó;rig;;;,ll" ,i: nog tp zoek ,naar. een- spon§or voor de wedsErijdbal bij de

eersr;t-ge;d; 1nui.1*eaitril"a €egen Olympia of WSB. Misschien_ iegs voor u of een
bevriendé zakenrelatsie?

Vdor informatie kunt u konEakt opnemen met Gerard van der Kleij (01?4i418149) of een

van de andere bestuursleden.
t

De Penningmeester

juhileum Kommissie

I

a

Wist u aI dat deze Ee koop
zijn met. aIs hoofdprijs een
schiEEerende Pc l!!

1S gen

LOTEN JUBILEUMLOTERIJ

aàrdi
vol,oP
1ing

i ook aI is de verkooP aI
g op gang gekomen toch zijn er. nog-Iolen vórkrijgbaar tegen een beta- I h
van slechts Í 1,00 Per sEuk-

0841t(;;,)

wiIE u deze Iot,en kopen of misgchie
. kopen aan familie, vrienden of kenn

neem dàn qerusE even konEakE oP met
:

0841

Els v.d voorE, Ínge v.d. Berg of JooP Groos'

De trekkingsdatum is op 30 april a's' tj'jdens de LENS-DÀG van ORÀIiÍ'lE '

Evenementen Kommissie

K LAVERJASSEN EN JOKEREN >>>>> afgelopen vrijdas 1? maerE 1ee6

vrerd de derde van de 4 kaarEavonden gehouden-' Hadden we de-vorige
;;;; ;; [àppàr" à" 6 jokeraars nu heÉben zícr. 12 koppels en weer 6

iokeraars ingeschreven.
.':'.1-- r,lï rrËË-iànà1." ktaverjassen werd het peloton aangevoerd do-or- heE koppel PeeEers 

--
'r."É"rÀ-"*#-o-rËàiËË lsoo ïr"Ëàn. cevorgo dooi nam - K1uénnen met 3538 punEen. -llet.. 

koppel

;:;:-;;rö': i.à-iéig-=ro"à derde meE 3É?4 punEen. HeE had er alle schijn van dat heE .,,.

russen deze drie koppers 
'ro"-gààn 

".".É. dè- avononriizen. Maar het liep EoEaal anders. -r
;;;;; ;;;;r;;-xr"ài'i.,".r,i-"Ë.,-àna"r. voorkeur. 'peeÉers - Peeters krees een zeperd met

'deLENSREVUE'-5'



1144 punten. Ham - Kluennen een van L213 punEen. v.d. Berg - v.d' Berg voldeden wel'aan de
verwachEingen en met 1802 punEen bleven zij sEeken op de derde plaat.s. van lroon - Dahoe,
na Èwee ronden vierde, noEeerde 1959 punten en klomnen op naar de tweede plek. Het koppel
Ham - Ííitting kreeg vrouwe ForEuna helemaal op hun hand en meL 249? punEen pakteil zii de
avondprij s. ào zíe )e maar weer daÈ iedereen meE een beetje geluk en goede kaartenrka+
winnen.

De uirslas : Ie Ham - wiEr,insesTe0.rB3:3'_-"1: 
Ë::Ë ;r?ËT:".s465 

punren ,..

Poectelprijs, wegens succes geprolongeerd, de Groot - Signer meE 3213 Punten. Bij het
jokeren rras heE niet zo spannend. HeE lijkt wel of heE peloton der jokeraars zuchE onder
àe knoet van de Niamat.jes-. of heE nu Caróline is of Corrie. Eén van beide ziE altijd in.de
prijzen. Nu was van nel regin af aan a1 duidelijk daE zij niemand in de buurt alulden. zij
iouàen onderling wel uitveèhEen r,rie er met de avondprijs vandoor zou gaan. De rest. volgden
deze strijd op èen eerbiedige afstand en met het nodige respecE.

De uitslag : Ie Corrie Niamat 435 punten - 2e Caroline Niamat 452 punEen

Poealelprijs Marian Hennevelt 819 punEen (de tweede keer in succes§ie)

Er was ook eeer een aardige prijzentaEel. Na een heft.ig inEern beraad werd besloten
daE LaÍnrnie geen lootjes mocht tiekÈen, mede gezien heE geruchten circuit na de vorige
rrekkíng. Dé trekkinà werd nu verrichE door Fred siliakus. wellicht mede daardoor viel ,Jos
maar één keer in de prijzen.

De laaEste avond is 29 oaart. Dan zullen de extra prijzen weer get,rokken erorden.'
overigens kunt u bij de adminisEratleEafel bekijken hoeveel grat.is IoÈen u a1 heefL
verzameld. AI met aI kunnen we weer Eerugzien op een heel gezellige avond. ,

S(etí@ oor teleÍoonnummers: zie de coloÍon oó Dao. 1

wisl u a1 dat. deze Ee koop zijn met a1s
ho6fdprij s eèn schiÈterenàe pè tlt

Ook al, is de verkoop al aardig op
gang gekomen toch zijn er nog volop loten
verkïÍjgbaar legen een betaling van
slechts , 1,00 per stuk.

wilt u deze loten kopen of misschien ver-
kopen aan familie, vrienden of kennissen
neem dan gerusE even kontakE op met :

LOTEN JUBILEUMLOTERIJ

bEt Lb t à.r tfirr. ktrm

@
08414116r ___ _

0841
EIs v.d voorÈ, Inge v.d. Berg of .roop

Groos .

De tÍekkÍngsdaÈum is op 30 april a.s. tijdens de I,ENS -DAG van ORÀNJE.

-s't Senioren L

LENS 1 POG 1

WEDSTRIJDPROGRAMMA

UITSLAGIEN):
. . . L0 - 2

datum A thuis ult klasse zeel se

laaD. 25 .03 r.9.50
22.O5
20.30
1q 4E
20.30

DE BÀRON 1
CROMIII,IET 2
CONCORDIÀ 2
IJENS 3
I,ENS 2

- ],ENS 1
- I,ENS 3
- T,ENS 2
- SEV ?
- I4rESrIÀNDIÀ 4

932 / 38
971lR3A
951/RlÀ
971lR3À
951/R1À

].IPÀ *
lJfPÀ *
BuiLenhof
zuidhaghe
zuídhaghe

H. Boxhoorn
B-scheids
B- scheids
B-scheids
R. v/d zee

27.03
02.04

Yroen.
diaE .

-6-'deLENsREvuE'

* LIPÀ : Paets van Troostwij kst.raaÈ 93 A
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a
n

wo'72 I
UITSLAG:

- LENS 1 3 1

WEDSTRIJDPROGRAMMA

zat. 23.03 14.00 GDS 1 *
zat, 30.03 14.30 BLÀUW zliÀRT 1

woe. 03.04,18.30 LENS 1

.AFSCHRIJVEN

I,ENS 1 '

T,ENS 1 '

JÀI HÀNUMÀN 1

LO25/OO6 W. v.d. spek
ro2'7 / 006 .T. v/d EIst
roo2/006 M. Mooij mans

* GDS : Erasmusweg t,/o schildersgaarde te1' (o7o) 32í ;2 B:

BU afkeuÍlng I tralaen os 12.00 ur:r / varplícbt afbellen btl uiet ko6en tlalnen ll

Fred Lance1
Gerard sinke

EeI.
tel.:

(010)
(079)

521 39 S0

362 85 59

tl

@.
na

I
advertertie

uotrstAG.EN
],ENS 1
LENS .2

VEI,O 5
I,ENS 4
IENS 5

FOREHOÍ,TE 1
HMSH 2 ,.

I,ENS 3 : .

HBS 6
DSO 9
IJENS 5
]JENS 7
],ENS 8
I,ENS 9

BI,ÀUW ZWÀRT 6
BIÀI]I{ ZWÀRT 7
DUINDORP sv 5
GDÀ 9

1
1
3
7

1,2
1
5
9
3

0
1
1
3
1
1
2
1

WEDSTRIJDPROGRAMMA

)

VonderVelde
'tVeentje :

fu,nrls

ZinkwerÍ 27
2544 EC Den Haag
Tel.:07G3663134
Fax: 070-3675393.

Zoelermeer
Tel.:079-610233

zoud. 24.03 14.00
. 11.00

' 11.00
10.30
10.00

, , 13.00
r0.00

: 13'00'' 1' 11.00
Schaduwprogra@a

14.00
11.00

sToLÍlI,rK 1 .- Í,ENS 1 
,.

RIJSVIIiIK 2.. , - " IENS 2

I,ENS 3 - VREDENBURCH 3

HVV 4 - LENS 4
DEI,FT 6 - LENS 5
I,ENS 5 -- TRIOMPH 2

BTC 4 ''- IJENS 7
LENS 8 : , - BTC 5
LENS 9 . - HBS 13

(bi j algehele afkeuring) :

Í,ENS 1 - SCHEVBNINGEN 1

SCHEVENTNGENz - I,ENS 2

\,"riendschappel i j k
4Lt8/62 n. n.
4490/649 n.t.

ult

n.n.b.
n.n.b.
RKSVM 3
I,ENS 4
LENS 5
GR. WIL],EM II V. 6
WESÍLANDIA 16
LENS 8
BMT 6

.P. willemen

..Heijboer.

.F. Bunk

.n.

.n.

.n.

LOO9 /52
Lroz / 52
3058/54
3101/56
3097 /56
3r34 /56

1,f
1H
3.ï
2íL
1n
9n

1

3

2.'

À. RaaphorsÈ
n. n.
n.n.
n. n.
n.n.
n,n.
n.n.

1

3

zond. 31.03

12.00
10.00
L0.00
13.00
11.00
12.00
11.00

IJENS ]1

.TJENS 2
I.ENS 3
RKÀVV 7
'coNcoRD 5
I,ENS 6 -

I,ENS 7
TRIOMPH 3
I,ENS 9

30s8/s43
3i.oL/s62
3097 /567
3]-37/569
4443 /627
44L7 /.622
4492 / 648

'de LENSREWE' 7



dond, 04 . 04 18 .30 LENS 5
' 18.30.I,ENS 9

OPSTELLINGEN
LENS 1E/m 3 :

Í,ENS 4 t/m 9 ,

AFSCHRIJVEN

- wP3
- cRol4\ri,rET 5

woïden door de Eraj.ners bekend gemaakE

als bekend

3012/569
4393 /648

PeEersJ.P
n.n

a

3

TRAIMNGÉN MET GESELEKTEEBDEN : ELKE DONDERDAG 20.tl5 uur

LENS 4
r,eNs s
]JENS 6

b
I,ENS 7
],ENS S

LENS 9

de GrooE
Heijnen
l^Iasserman

zupel l i
Duivesteyil
Gungör
Lensink

: (070)
: (070)
: (079)
: (070)
: (010)
: (070)
: ( 070)

325
345
351
323
511
390
323'

(070)
(015)
(o7o)
(070)
( 01s2 )

15
10
20
68
'19

03
10

À.
W.
.T.

g.s. A
G.

_2.

tel,.

ECI.
EeI.
Ee1 .
teI.
tel .

r wtm Kouslenhoven - Ee1': (0?0) 391 24 74
i aert vtarlins - rel-, ,3:rl 3;: ;; 33,

50
88
s6
6L
43
33
2A

40
06
16
09
15

kontaktparsooB

LIGGING
BTC
DEI,FT
HvV
RIiISWIiIK
STOI,WÍJK

seEloÍen zondag
wedstrijdqag

vAN Dt ieanEtNEN , '' "'

KorEekaasplant soen wijk HouÈwijk - -.iàrtpolae'rweg Delft
van Hogenhoucklaan
éportpà.t Pr. rrene schaapweg nij9w1]!
siortiaan sEolwijk

te1.
te1.
Eel .
tel.
EeI.

397
256
324
394

34

08
L2
55
a2
20

o OGGETUIG EN SCHRIJVEN

LENS - FOREHOLIE en nec loon naar vterken ' door: MARCEL JÀNSEN

Àfgelopen zondag deed LENS goede zaken: het y"" l?E 1-o van ForehoLEe en gaf zichzelf 
l

daarmee vrat lucht t"r, opri"Ëi. van de onderEte regionen van de ranqlijsts'
De eereEe heffr wae miÉÉ"iri"r, *"1 tree beete-vrai LENS toE nu -Eot die eeizoen heeft

IaEen zien. Door een tciÍneloze iàzet en hèt' vermogen on elkaar te vinden werd Foreholte eoms

van de.mat ge.Peeld. voo..i-À""È verheij "t 
t"n-'""'piiig tto' de Voorhoutse verdediging'

ook uit €tilatsaande tituali"Ë kwam voorÉdurend gevaar' De írije trappen van Ricardo' de

scherp genomen troerecrroppen-toiÈom, r'oreholtt eÉonà-'waàt ondÉr druË en het publiek (in
ieder geval de mns- aanhaiöl 

"t 
"à- 

r.r!a u"rroorlijk naar z,n zin. Na een harf uur kreeg LBNS ,

loon naar werken: n""" v"rt!iï-J"Ëàia"-ïrà"r- Én .,"rroiget t erérd ook de linkerzijde van het

;;;;";;;à ;;; ";" 
betreft officieel in sebruik genomen'

NaruEEvielLENSsLerktorug'zonderMauriceSchuurnanE(gewieeeldinderuatvoorJímI
spaans) was LENS op tt"t *iààË""ËII-;;"ï-;;;à;t it' atttt om-de bal in de ploeq te houden' De

;Ëk^;;r-;;.;ortà'w.ra daardoor eceeds g.rorer en i., de 2oe minuu. na ruÈt moe6È er aan de

Iààïar"il ;;;;;kk;; ;";d.;:;;";-dó Jons Ë"r..oonde zijn soede wedstrijg-i?: h.. BEoppen van

;;-;;;J.;;;;.'ïi.ra"ó. bleef her 1-0, ondank§ -een aanraf kaneen en kanBie6 over en lreer.

HeE was rnisechien "i.r 
.éi'à"frË-g""aà' *.à"itij d, _maar het LgNs-publiek heefg zich geen

*"À""È-"rr"à"fd omdaE fr.t--tài- ÀeÉ laatse epanirend bleèf. Een lekkere poE.d"t.

É Voet al IE s
a

D

T R A t N t N G : vriidagavond van 18.30 uur tot 19'30 uur
' (verzameltiid : 18.15 uur)

AFSCHRIJVEN: Kilstel Muns tel. : (O7O) 397 54 59

l/andaag seer een "vermoeiendefl training' Eer6t warming-up' daarna een Partijt'je' Angela 
'

hèeft 3x qeEcoord, Denotra 4x, ilacky en Thea lx' Er waren vandaag weer weinig dames' maar we

i.i;;à:"-;"i-;;;;-;i";;Ë;;;" - i' 4x,y "n rhea. Daarna sinsen we afionden op hec doel met 2

keep.ter' in de goaL. W. ilaà""-r.írno"ai!irrg"r, _ 
r"n eÉr, [..r B--EpeIerB, wàaronder Weeley, die

ï;i"M;il.i; [""Ë. -sa"i..,"i;;;;";;;;i iËÀ"í rijr"" als- ienand va1c, want een bepaald
.èraoon had laEer wel, een àiÈÉa ."L"i, Nou we hópen dats Tamara er volgènde week wèl weer is
5Í']II""ËiË à-iI-."iiií"Ë" en ook dag we weer aanmoedigingen van de B:epelera (of andere

! V"relag varr èqtr ÈrsílliDg door : DE DÀMES

- 8 - 'as utsnevue'



JUf/í VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en

Hootat"ia"t A/B/C jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103' 2551 SV Den Haag

HooÍdleider

HooÍdleider

, tel. 397.01.5

Ruud Vereecken
relsfoon 391 .04.89
Harry ter Linden
telefoon 36I.61 .43

E-jeugd:

F-jeugd:Hoofdleider D-jeugd: Edwin Kuik
talefoon 367.73.00

A{bell voor de w riidcn:

zo snel mogetiik, doch uiterliik de avond voor
fende hooÍdleideÍ. ln uiterste nood nog op de
(zaterdags vanàf 8.oo uur en doordeweeks +

Aíbellen traininoen: a 45 minuteh voor aanv

de wedstriid, tirssen 18.00 en 19.00 uur, bij de desbetreÍ-

dag van de wedstrijd op LENS, teleÍoon 366'13'14
30 minuten, en niet eerder, voor verzamelti.id| 

.

ang van de tÍaining, alleen op LENS, telefoon 366'13'14

vlaqen/DÍoblemen : bel in eerstè instantie de hooÍdleider op!

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

uit/thuis sam,k LENS

AFGEKEURD d NIET ???: Gaat mlin wedstrfld wcl of nict door ???

Bcl bÍ twllfcl op zatcrdag na O8.OO uur near dc LENS-aÍkcurlngrliln :

: (o7o) 767 Os 22

elÍtal ddtum aanvand teocn

À I 23 mrE 14.30 . Dl4O À1

mrt 11.00
mrE 09,30
mrE 12.30
mrt 14.30,

mrt 13 .00
mrt. .09.30
mrE 14 .00
mrE 12.00
mrt 09.45

DWO Cl-
ODB C1
scheveningen c3
wesElandia C5

ÀDO D1
Cromvl ieE D1
VELO D3
De St.er D1
Quick D6

Ívr)

DeLfE Et
vcs E1 (vr)
ODB E1
vCS E2 (!-r)
Scheveningen E4
vcs E4 .
vredenburch E2
vcs E3
Kijkduin E2
vCS E5 (vr)

v1

. HoutrusEweg . .
sp.park Hoge Bomen

. Zuiderparkv3 .
Noordweg

v3.
Savorin Lohmanlaan

Kerkepolderweg
Dedem6vaarEweg

lra
Dedemsvaartweg

v2.
DedemsvaarEweg
vredenburchweg
Dedemsvaartwég

Kij kAuinsesEraat
DedemsvaarÈweg

11,45 (auto )

09.30
13.99 (auto)
10.45 'i08.45 (auEo)

(auEo)

(aut.o)

(auto)

Ehuis

thu1s
thuis

uit '
Ehuis
uiE

Lhuis
uiE

uit
uic

Èhuis
uiE.

thuis
uiÈ
uiE
uit
uit
uit

13.30

B1
B2

23 mrE
23 mrt

L2.30 VUC 81
14.30 vcs 83

v1
auEo)
auto)

23
23

23

1
3

11.30
13 .45

1
2
3
4

C
c.
c
c

D1
D2
D3
D4
D5

Ehuis
E.hu i s
uiE
uit

10.00
08.45
11.30
13 .15

2a
23
23

'23
a1

E1

E3

E4

E5

11.15
15.00
09.30
15.00
13 .00
16.00
10.00
16.00
10.00
17.00

10.15
14 .15
09.00
14.L5
12.30
15.15
09.00
15.15
09.00
16 .15

23
27
23
27
23
27
23

23
2't

mrE
mrt
mrt
mrE
miE
Írr t
qrE
mrL
mrt.
mrt

f r . 23 mrt 08.45 's Gravenzande F1 ui! ' Gem' sporEpark ' ' 08'00 (auÈo)

i, . ,l mÍt 09.30 vcs F2 thuis :' v 2 
" ' 09'00

;3 : ri *it rr.rs svi pi . . tt*i" v 2 "' ' 19'41
f + . 23 mrt 1L.15 Í,aakkwart.ier F4 thuis v 2 ' ' 10'45

i, = 
-ouaÉs/spelers 

D4 opg"l"t : ieEs eerder verzamelen i.v.m. bespreking reis je LiÍr,burg

'de LENSREVUE -9-



IJZONDEBHEDEN,
B-

Bij indivj.duele afkeuring gaan we in principe gewoon trainen op de verzàmeltijd van het
wedstrij dprogramma , EchEer bij alqehele afkeuring ( zie punt l van bovenstaanàe kopy ) van
het kompet.itieprogramma werken we een alÈernatiei programma af. we verwachten dan à1Ie
Epeler6 en naEuurlijk ook de lèiderB op onderBtaande tijden op LENS meÈ bij zich: eporEkle-
ding, Èrainingspak, voeEbal- en sporcgchoenen. Er zijn vele alternatieven denkbaar Zoale
voetballen in het Zuiderpark, op heÈ Etrand, verhard op Kh,iek Sport.in de zaal (alIeen voor E-
èn F) of toch ergens een wed6Erijd epelen op een goeà ve1-d of-op hec kunstgrae. cewoon
overal rekening mee houden en komen hoor.

aani.,ezig wan de jeugdkommi6Bie op zateïdag 23 maart:
B, Èar LLadsD. P.v.d. SÈeell cD R, VorocqkeD

- vragen/klachten/suggeoEiee . BeI dan naar de hoofdleider
- opEtellingen ala bekend met uit.zondering van: :, 0 LENS B1 zonder - J.pronk

O LENS 82 zonder I.eI Haddioui
0 LENS C2 meÈ B.BekEaB
o LENs c3 mec ó.À;;;--. 0 LENS C4 zonder M.Riedewald

'. 0 LENS D3 zonder F.Daamen
O LENS D4 zonder c.Yildirim- 0 LENS E4 zonder R.Nandpersaà
0 LENS ES zonder R.Du].ndam en O.Ural
0 LENS F4 zonder S.ÀkbuluÈ en R, de Munnik
0 IJENS F5 zonder N.Bakker en K.Poeran

SCHAD'TW'PROGBAMMA' ) i?

SCHADUW PROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD vooÍ 23 maart
elflal eenvànd teoenstander ul lhuís sdm-k LENS
À1,
c1
D1
EI,'-
F1

en 82
mc4
mD5
mE5
mF5

13.00
11.30
10.00
10.00
11.30

trainen
trainen
trainen
trainen
!rainen

B1
E/
L/
E/
c/

IJENS
LENS
tENS
LENS
LENS

t2.30
11 .00
09 .30
09.30
11.00

I aSfeS HNDE SEIZOEN >>>,> de reis-
§ lï5""ïiír!à;r!'i"?ï;r?i;r'ï;Ei"il":i
Afepraken zijn gernaakt met verenigingen en
evencueel met de jeugdherbergen. Aanbetalin-
gen zijn gedaan.
Kortom aI onze woorbereidingen zijn klaar.
Het wachten ie nu op de datum van heE ver-
trek en op het geld voor deze reiejes van de
deelnemere. Een aantal epelere sparen via de
leidere t.w.r C2, D1, D2 en D4. Nog lang
nieE iedereen heeft een eerete aanbetaling
gedaan. ouderg regel diE s.v.p. a.s. zater-
dag bij de 1eÍders. De ouderÈ van D1 verzoe-
ken wij om uiterlijk 23 maart het volledige
reiebedrag betaald Ee hebben bij de leider. :

zij gaan immere op 5 april a1 op reie,
- C1, B1 en E2 sparen via gÍro 201392
t.n.v. P.v,d.steen, reiEjes voetbal te Den
Haag. ook hier iE nog nieE van iedere
deelnemer geld binnen. ona verzoek ig om dit
nu enel Eo regelen. l(ontant 'betalen op LENS
ie ook rnogelijk, Leidere die ook nog op reie
willen met hun team moeten zich nu enel aan-
melden want de meeste Eoernooien EluiEen nu
echc hun inBchrijving. Bij aanmelding moet
er wel direkt / 50,- per deelnemer beEaald
worden want wij moeEen zeker 'reten dat we
nieE voor níets afgpraken maken. Dat risico
mogen en kunnen wij niets lopen, snelheid Ís
dus geboden.

I^PEN DAGEN >>>>> uíE ervaring weren
L Ir" dat o;k i èuodsoelerg van LENS zo afv"a, co" na"t- opEr, àag"., gaan van DeEaal-
de clube (FC Den Haag,sparEa etc.) om te-
leurstellingen te voorkomen geven wij dan 

,

i

ook nu aan dat er allean apelers aan dit
6oarE open dagen mee_ mogen doen die een
BehrifEelÍjke toeBÈemming bij zich hebben
van hun eigen vereniging. IJENS-epeler€ die
naar een open dag van een betaalde club wiI-
len kunnen deze tsoeÉÈemming krijgen via Paul
v.d. Steen. Dit. iE geen regel van LENS maar
een afspraak Euegen de voetbalbond en de
verenigingen .

A, VONDWEDSTRIJDEN >>>>> de HvB
A neet-c voor de eersEe weeK van apr:-iL- diveroe avondwedotri j den vaetgesteld.
DaarnaaBt planden we nog wat wedstrijden
t.egen EngelBe tèang. Drïk, druk, druk der-
halve. Op het Programma Etaan í lr 1 april LENS 81 - Quick 81

. LENS 82 - Po6Eduiven EL :. vcs c1 - LENS cl
LENS C2 - BSC '68 Cl
HBS C5 - LENS C4* 2 april LENS 81 - Heath6ide F.C.* 3 aprll LENS À1 - verburch Àt
LENS cl - Bedford Ranger6 Pc* 4 april IJBNS. D1 - South Tyneside F.C,* 5 april Cromvliet c2 - LENS C3

I ortNc c-ÉÉN / D-ÉÉN ctJP ,>,>, de

lí iï'à:'":à3"3:3"*:"i35,I?ïïo3ï"3nï' ""
- 10 april DIJNO D1 - LENS D1
- 1l april LENS C1 - HMSH C1

SlechEB de winnaar gaat door. volgenÈ onB
moeten beide tseams de volgende ronde kunnen
bereiken. Kijk echter uit voor onderschat-
ting.
Veel guccea !!!

- 1O - 'ae rcrusnevue'



'uit- en veÍslagen

VERSLAGEN

I.EÍS C1 .! d! sÈriJd @ do 2e Plarts
door : GRBNS

2-1 6coorde. Tien ninuten voor het einde be-
Ellsce ÀDo de wedeÈrijd, na een fouEieve Paaa
op ona middenveld, ÀDó-LENS nas getukklg een
wédstrijd zonder incidenten, die door de
EcheldÉrechter goed gefloten werd. ÀDo en
IJENS 6Eaan, denk ik, oP die P1aaEgÈen waar ze
horen; namelijk eeràte en Eweède.

Nu de druk van ÀDo verdÍeenen is zal c1
elke vredstsrijd wèer een beeÈje beter gaan
voetballen, zeker weten !

veel Eucces in competicle en cl-cuP,
wanÈ jultie verdienen het I

rÀé'90 el - r,Ers c2 (3-2)
door RAYMoI'ID, NÀLIN en RoBIN

l,'Ve gingen vo1 goede moèd naar Tac'90; na
evèn !,rachEen gingen we naar heE veld. rle be-
gonnen met eeí aigekeurd doelpunE in-de le
íinuuE. Later kwamen we 1-o achter, daE waB

de rugtEland. Na de rugt ererd het 1-1. En
Eoen werd heÈ 2-1 en PaErick Bodaan Í{erd er
uitgestuurd ,i{egeng commentaar op de Echeid6-
r"cÉt.r. HeE wérd meteen 2-2' Toen mocht hij
er na 5 minuEen weer in. Toen werd het 3-2.
we hebben toch goed geepeeld, naar maakEen de
kangen niet af.

rÀc,90 c1 - rrENS C3 (3-2)
@-i-!Eg
De wedstrijd tegen Toofan c1, waarin grote
ionqene Iípen was een EchiEterende ParEÍj
íoeËb"t en- gewonnen werd er met 3-2. seheve-
ninqen (tshui6) werd 2-1 en twee weken berug
werà scheveningen c2 overklast meE maar lief-
st 9-2. MeE een echte scheiderechter die cor-
recE flooE voelen de apelers zich lekkér: Bij
uit -weilstrijden is dat wel eenB anders. LENS

c2 kwam op 1-o voor door Byran. Het doelPunt
werd echtèr afgekeurd' In die zelfde minuuE
werd heE 1-0 vóor T., maar'door goed voeEbal
op hoog niveau kwam LENS langgzij- -fn de 2e helft aPeelde T. heel verdedi-
gend en was er voor ons geen doorkomen aan'
Í. kwa. op 2-1 voorsProng, maar de Jongene
lleten zi-ch nieÈ kieÈen en na de ene na de
andere aanval werd heÈ dan Eoeh 2-2. Door eèn
dubieuze besliesing een vrije crap voot de
ÈèdènEcander en zii scoorde 3-2. Dat was de
qeiadeklap. zelf héb ik genoÈen van zo'n goe-
óe wedetrijd met prima voetbal en j-nzeE.

KLÀSSE BOYS ! !l
ÉE[9 D1 - Rf,Àvv D1 (1_o)
door : ROB VBRGEER
,HeL íe verdorie aI de vierde maand achter
elkaar daE 'ts koud ie langs de Iijn", ver-
zucht eén kleumende vader ril-lend tegen het
hek geleund. Desondanks beEreedt de epelere-
ploeg van D1 mets oPge6trooPce mouwen.heE,-
veld, Het Eufferdj e8gevoel na het pLlnrr]Ke
verliee van vorige l{eek is eeggezakE èn om-
qezet j,n een dosiE uiEdagende wilakracht' '
ÍijaenE ae wedetrijd golfl hee 6PeI dan ook

"rréI 
h..r, en weer ó.r"i het ve1d. Kansen zijn

àr àan beiae zijden, maar goed .lkeeperewerki,
ook aan beide zijden, voorkornt een treÍÍer.

De thee laat darl ook enige ruimEe voor
diacueeie, waarbij het algèmeen gevoelen is
dat de pIóeq die Éet eersÉ ecoort meE de eer
qaat stiljkén, Dat is niet aan dovemansoren
Éegteedt àangezien LENS na ruEE abEoluut het
besÈe van heE epel heefÈ. Na een overtreding
oD oRobberE, qeéft de echeidErechter voordeel
wàar tstefanr-prettig van profiteerc door de

UITSLAGEN
18 Er

Laakwartier À1 -
BI. ZwarE BI
Texaa DHB BI
ÀDO Cl
Tac'90 Cl
LENS C3
LENS C4
I,ENS D1
LENS D2
I,ENS D3 I J

VVP D1
Texag DHB D2
tENS E1
Í,ENS E2
GDS E2
cromvliets EI
LBNS 85
IJENS F].
vtos F1
I,ENS F3
REMO F1
LENS F5
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/Va n,rttig. en moeizame overwinningen in 1995

op Quick en viEeEEe Delf,t volgde zaEerdag.de
wedetsrijd tegen ÀDo. Na 14 wedBtrr-lden naq
ÀDo een punE meer, en een duidelijk beter
doelealdó. Nu c1 verloren heef,c met 3-L,
tiikt het. losiEch en verdiend daE ADo kampi-
oeí wordt. v;ar LENS wordE dan de 6Èrijd meE

DsO om de 2e plek heel belangrijk, Í{anE ook
de nummer Ewee uit poule 1 promoveerE naar
de nieuwe landeliikè 1e dl,visie. Binnen 10
daqen kan straks ieel'beElist zijn, wanE twee
zaÉerdagen en een maandag (1 april) brengen
wedEcriÍden teqen Dllo, Dso en vcs. Drie keer
winet bÉcekenE-vrii wel zeker een 2e p1aaE6.
zwaar, maar ook haítEÈikke leuk en apannend
voor àe epe1erE, trainer en de feL meelevende
ouders. LÈNs begon voortËeffelijk aan de wed-
BErijd tegen ÀDó. Twee behoorlijke kanEen
werdén gemieu, en een goed schot van PauL
Knorr werd door de keePer van ÀDo corner ge-
tikE," Toch wa6 toen aI merkbaar dat ÀDo beter
in de '.redEErijd zaE. Bij LENS waren Èeveel
epelere alleeí maar meE zichzelf, en de zenu-
wèn z, beziq, Het waE jamner dats juiet in
deze Éelang;ijke wedsErijd maar vijf EPeIers
oo hrrn nivó pleeteerden. Er werd Ee weinig
qàed qevoetbàId, er werd tevaak gezochE naar
éen 1ànge bal, die meEeen weer Eerug kwam, en

"r was Ée weiniq rust om elkaar goed te
coachen. Er waÉ naÈuurlÍjk heel veel inzèt
en qaede wil, rnaar iets te welnig voeÈbal om

het ÀDo echt moeiliJk te naken. ÀDo bleek ook
nu weer de Blimste È1oeg, meE veèI sPelers
die neE op Lijd een zetje geven, een voets-
uiteteken of àen arm va8tPakken. Deze boch
heel belaagrijke kleine dingetjee beheersen
wii niet, óf niet goed, en daaron won ADo
veidiend, hoewel eèn rusb€tand van 3-1 voor
LEN9 gekund had. Nu bouwde ÀDO de 1-0 voor-

"prong, 
5 ninuten voor ruEE, in de Eueede. 

-hàlfE-uit naar 2-o, riaarna Michaèl vd neljden
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bal in de Eouwen te jagen.
Lachebekj e gRobbie probeerE diÈ. -

kunsÈje voortvalrend na te -doen. Hij -krijgt
heÈ voor mekaar om, aleof het een rugbywed-
scrijd beEreft, vier meEer voor de goal de
ba1 t7 meter en 28 cenÈimeter over Ee echie-
ten. lieli6vJaar tuasen de paIen, maar dàE telE
niet bij LENS. Na de wedatrijd heefg hij on-
middellijk een schrif telijk verzoek ingediend
om de doelen voortaan rechtop te plaatsen.
El,storlo:
6core: Stèfan - 6tandr 15-24 (41-35)

r,Er{s D3 - QUreR D-5 (6-2)
doo!: G. van OORT 6r
Zaterdag 16 maarE, koud weer maar harEverwar-
mend voetbal van LENS. wat René en ik zo
graag zien gebeurde nu redelijk vaak: de bal
lekker naar elkaar tikken. omer lukte vaDdaag
alleB en scoorde dan ook 2 x. Tarik en or-
han, minder opvallend dan de voorgiaande 2
wedgtrijden maar wèI goed, gcoorden 1, resp.
2 x. snelle en technische Kèmal nam nr. 6
voor zijn rekenj.ng. wat Guueje bij de E-Eje6
vaak deed, probeerde hij nu eindelijk weer
eens, nl, eèn afgtandsschot. op een haar na
migté hij de l inkerbovenhoek. van tevoren waE
afgesproken dat Thierry het rechtB op het
middenveld zou proberen , DaE ging goed en
houden we duE zo. onze keeper Jeff,ïey r,ra§
ziek (het. gaaE alweer beEer met 'm en volgen-
de week 6taat hij 'reer liewoón onder de IaE)
en werd veryangen door Ricardo. veel had hij
niet te doen, maàr de keren dat hij in aklie
moeet. komen deed hij dat goed. EedankE Ricar-
do n'oor je eporèieve inzet. (volgend seizoen
gewoon doorgaan troora, wanÈ van bowlen krijg
je Èe Èoch een pijn in je rug). Even een
woordje over Philipe : een pure tinkepooc die
varidaag beter z'n plekkie hield en meteen
beter uit de verf kvram. LinkEbenigheid ie een
bij zondere gave, moet je zuinig op zijn (1ees
je mee Tarik?). ÀlIe EpelerB hebben nu een
keer reEerve gegEaan en we beginnen duB nèt
een Echone lei (pak van je harE, hè Freddy?).
Aanvgerder waB Sander.
P.s.l: HeE becere lreer ziE er aan Ee komèn.
Mag ik rekenen op de komEt van meer ouders
1ang6 de lijn ?
P.s.2: Dat. Quick in de slotfaae toch 2 x kon
scoren is rnij nog niet duidelijk.
LENS 81 - sch6veDl,ngcll E1 (11-3)
doór : ÍtlEO
Een lekker fe1 Epelend E1 heeft het s, erg
laeEig gemaakc. EnthouaiasÈ epel en veel de
tegèn6Eander op Ee jagen, was het vanaf het
begin af aan duidelijk, dat s. geen schijn
van kan6 had. LENS had bijna de hele wed-
Btrijd balbezi! en de begen6tander moesÈ
daardoor Eteede achEer ons aan 1open. He!
werd een regelmatige overwinning meE mooie
doelFunten. De cegendoelpunÈen vièlen, door-.
daE we Eoms te enthousiaEt aanvieLen en de
verdedÍging Ee laat achter hun mametje
Etond,

lENs 82. - VrèdgDbureà 83 (6-4)
door : ook THEo
lsl.Is Bz apeelde een lekkere sred6trijd. ook
hier veel enthouBiagme, ' maar het was niet
makkéIijk deze tegenBÈander te verBlaan. fn
heE begin ging het gelijk op, maar Èoch kwa-
men we meÈ 1-4 achter. Maar dat dit team kan
knokken wiEten we a1. De mouvren werden dus
weer opgegEroopE en de tegenabander wiat heÈ
niet meer. het werd EenaloLLe een fraaie 6-4
overwinning.

cRonuLrar 81 - [Bfs 8{ (1-s)
door : ÀUTEUR ONBEREND

/l/a eien minuÈen etonden we geLijk a1 o=2 voor
door doelpunEen van Ronald en Àchmed. Hets vJaE
een Eportieve wedstrijd waarin beide voetbal-
beams lieten zien ÍraE zij konden. ÀchÍned
acoorde uiEeindelijk nog 2x en Reno 1 maal.
De uieBlag was EensloEEe 1-6 (?) GOED GEDÀÀN
,JONGENS !I!!

dooT : DE KEEPERSPÀPPÀ

Prachtig voetbalyJeer waa er beateld voor de
kraker F1. Enigszins waÈ geEpannen werd er
begonnen, maar voordat ze er zelf. erg in had-
den atonden ze met 1-0 voor. Quick gooide er
een Echepje bovenop en maakte Bnel 1-1, Í{aE
konden die gaEEen schieten zeg ! Enkele. goede
reddingen van Mark voorkwam erger. LENS maak-
te 2-1 maar kon dit nieE lang voLhouden, ÍJarE
hec werd weer gelijk. De 2e helft kwamen ze
onder druk te Ecaan, maar meE kunst en vlieg-
werk werd de 2-2 EEand vaEcgehouden.
KLÀssE ,foNGENs ! ! IrlanE dle ga6Een hadden nog
niet verloren.
p.s. r peter bedankt voor ae leuke voelbal-
boeken die je aan de jongenE hebt geven.

vros E1 - IrEís F2 (3-1)
doo R. v. HERP ilelàer) :-

Op aeze koude zaterdag moest ona tean aI om

9.oo uur aantreden.tegen VIOS FI. Onze mee-
gereisde EupportelE zagen een heel §lechce 1e
helft van LENS. onze boye wilden nieE luigÈe-
re!, waren niet esht wal<ker en zo kwam Y, aan
een 3-o voorEprong. ons normale combinatie-
Epel werd nieE geepee1dl fn de 2e helft nam
tENs het inlEiacief en door goed doorzeEEen
scoorde À1fi 2 mooie goaf§. Roman viel uit
meE een zere knie, maar wilde wel- een penalty
nemen (dacht het niet Roman M). Ricardo,
Kevin en Arvind weraden ietg Eterker,. maar
wiaten geen kana te verzilveren. Bila1 speel-
de eèn aardige pot voetbal; Levant had weer
krokeEÈen in z'n oortjes en Rodney herEEe1de
zich goèd. Edwin stortd weer prima te keepen
(de 3 doelpunten Èegen zijn nooit de sehuld
van een keeper), Àlfi wi6E niet te scoren uit
een pingel en daL $as jammer, anders hadden
we nog 1 purtje mee naae huiE genomen. ilon-
gen6 a.6. zaEerdag Bpelen we gelroon ón6 ver-
trouwde spelletje. Rodney nog bedankE voor
het invalLen.

EBNS P3 - BtJ.r{lJk El (2-1) ': -' - 
i

door : ÀUTEUR ONBEKEND

§randiooe geepeeld jongens !l Fijn daÉ alle
spelers er warenl De 1e helft. heel aEerk ge-
Epee1d. Nikki scoorde het eerste doelpunt. (1-
o). fn dè 2e helft Ecoorde sander 2-0. ÀIle
epeLers waren fanta6Eisch aanwezig. Probeer
dit ritne erin te houden. BRÀJo ! !

RE!ÍO F1 - tEÍS E4 (2-2) -
&e.E-iS=--SEENgEggB
Eer. 2-2 uibElag door een goede en alerke
wedstrijd geBpeeld. HeE Eamenapel laat nog Ee
weíeen over,'Íflaar het gaàb aI betei', Door
hulp.van de invaller oredeÍn zijn broertje
die goed uiEverdedigd hebt en nog een prach-
tig doelpunt Bcoorde, ondanka daE heE goed ,

koud was hebÈen ju11ie je gaed Ííarm kunnen
Epelen en na achcerGtand van 2-0 toch terug
te komen op 2-2.geIijk. Volgende ríeek probe-
ren wij om eeng een wedetrijd te s,innen. VEEL
succEs ! l
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TERREIN cn KLUBGEBoUW ALGEMEEN SEXRETARIAAT KONTRIBUTIE BETALINO

Spo complex "Escamp l"
Hong6lolaan 600
Tol.: (O7O) 360 13 14

P.F. Grcns
Beg6ntsssolaan 49
2562 cN Den Haag

Tel.: (o7o) 363 54 18

PosT-bank :

RABO-bank ;

336711
129924229

SEKO : sonio16nafdelinq
Sonioren zondag / zaal ,
w. Kouwenhovon, Tol.: (o7o) 391 24 74

EEDA.EIE:
. A.c.J. Miltenburg, Tol.: (070) 321 32 85

- " C.J. Alting, Tol.: (O7O) 389 98 75

BARKO : BaÍkommissio
mw l. v.d. Borg, Té1.; (070) S25 99 74
mw R. Bruiistens, Tol.: (O7o) 397 97 22

ssnioron Zatcrdag
J.c. Ham, T€1.: (o70) 367 96 87

SEKRETARIAAT TOTOi LOTTO
G. Komporman, Tol.: lo174l 212602

AKKO : Àkkommodíi6kommissio
W.J.M. Hoijnon, T6l.: (0701 340 10 88

DAKo: dsm€safdslinq
moj. K. Muns, T6l.: (O7O) 397 54 59

SPONSORZAKEN.:
G.J. v.d. Klcij, Tol.: (0174) 418149

JUBILEUMKOMMISSIE
R. v.d. Hoek, Tol.: (01 82) 52 l3 53

JuKo : iouqdaÍdolino
PJJvl. 

".d. 
srooo iel.: (O7ol 397 01 54

EKO : svgn6mont6n kommissie
mw D. v6n strión

TRAINERS:
P. Bos, Tsl.: (070) 368 03 62
E,V. Gans, Tel.: (o7o) 397 55 59

WHAT'S IN A NAME ?
(veranderLng van spiJs ......)

In de jaren ,60 was een bekende song van troubadour de heer zimmerman, alias Bob Daylan
,'The t-imes Ehey are a changing, tr; hij kon nieE vermoeden dat na ruim derEig jaar diE
nog steeds akuueel is. ook onze vereniging onEkomE niet. aan verand.eringen. Het zo

""Éiinbua, 
Iuie, gezapige levenÈje is, aIs we afgaan op de verschlllende Gemeenqerijke

notaTs, -projekEen en BesEuursiniE iaE ieven, woorbij en Staan we aan de vooravond van
grote veranderingen. .

In heE begin gaaE diE geleidelijk en vangt aan meE naamsÍ,ij zigingen. DiE zijn moderne
snelle namen én opeens willen barmedewerkers geen barmedewerkers heten, maar geven zij
de voorkeur aan buffetpersoneel (is BÀRKo uÍt en BUPEKO in ?).

De naam 'r BesÈuurgkamer,' heefE afgedaan en is opgewaardeerd Eot conference-room annex
briefing-room, Eerwijl de adminisEraE iekamer aIs exEra dimensie de toevoeging "radio'

heeft gekregen.
r-
I

wijzigingen tot maandagavond mogelljk !

. 
UIIENSTE INLEVERTENMUN KOPU :

maandag 20.fi) uur in hd klubgebouw
weddriidverslagur : zondag 16.00 uur

e-mail : amiltenb@worldacctss.nl

FAX : (o7o) 32r 32 Es

(atei'-, wn- en maandag *)

Sinds kort zijn wij in het t.rotse be-
zit van en hebben de beschikking over
een echt LENS -SPONSORHOME (nu nog nieE
toegankelijk voor de gewone man - maar
daar schijnt verandering 'in Ee komen),
waarin geen bedienend " personeel n

IoopE, maar het.drankje en snackje
geserveerd h,orden door lÍefE.aII igé
hostesseg.

Het. redakEiehok wordt. redakEiekamer en
de stencil.kamer is tegenwoordig de
LENs-hui8drukkerij. Stencilaar, de
heer T.v.z. beÈitelt zich tegenwoordig
als LENS-revue dubl iceerreal isator,
terwijl de redakt iemedewerkers nu door
heE leven gaan als nevrs-chasers c.q.
collectors.

VAN DE REDAKTIE
frver uw kopii vóór maandag in :

- Retlakliebrievenbus' klubgebouw
- Hurgelolaan 981, 2544 GG Den lrqsg

I
L------ _*_gB_g*4gg_s_t_"tlrjts-Lo-t-1!J-q-.-g1!e-tr19|[e!,----- --J
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9íhat-'s in a name" zult u zeggen,.maar realiseerE u zich goed dat ei meÈ naamsverande-
ringeh ook, in veel geva1len, een, raakwi j ziging,/verzwaring kan optreden ?

Over deze problematiek gaac binnenkorE iemand zicti buigen elh zo krijgt onze vàreniging
er een kadercoördinator (een soore head-hunter) bij. Deze is belas! met werving,
seLektie, coaching en "Eraining on the jobÍ van vrijwilligers. l{e mogen
ons nog gelukkig pïijzen dat we, op dÍt. momenE, nog geen Erouble - schooEer
binnen onze gelederen hebben,

Maar of deze, op handen zijnde veranderingen van spijs ook doen eEen, daE
zal de tijd leren ! ! Wij van de redakt.ie sEaan er posiEief E.egenover en
zijn in ieder geval nu er aI op voorbereid om, in eer vroegtijdig
sEadium, mee Ee kunnen anticiperen met deze veranderingen en zodoende
deze het hoofd te kunnen bieden. ResEeerE nog één vraag : U OOK ??!!!. uw redaktie

:-\

.E

samenstelling Bestuur

.E

È,RUKKE TIJDEN oP LEN§ ,,,,, de

lJi:i"lË"n:ï::.[:ï8.Ë ïBiS: i:.!:",
heel veel in te halen avondr,redsEri j den
voor veel jeugd- en seniorenEeams sEar-
ten binnenÉorf ook de Hc-cup, C-één- en'
D-ééncup alsmede het !ÍVBEoernooi voor
Iagere j eugdel ft.al len. KorÈom veel -
avondwedsEri j den op LENS naasE de norma-'Ie t rainingsakE ivit.eiten.
wij verzoeken de heren trainers en \ei-
ders om flexibel Ee zijn in deze perio-
de. Soms is het waE behelpen meE de
kleedakkonodat ie en zulIen er meerdere ,

groepen in een kleedlokaal moeten oÍnk1e-
den. Hier is echt niets aan Ee doen.'Geef alle waardevolle spullen af achÈer
de bar. voorkomen is beter dan ... Een
kompleeE overzichE wan de Ee §peIen wed-
st.rijden hangt. op het mededelingenbord
dirèkt links na de ingang van ons klub-

. gebouw, wekelijks zal dit schernà wordenl
aangepasE.. we verzoeken niemand om zo
maar wedstrijden te regelen maar diE af
Ee sEemmen met. de wedsEri j dsekreEaris
waaronder het elftaL behoort.

HET BESTWR

VOOBZITTER:
J.G. Colpà
Tel. r (070) 394 19 74

SEKRETARIS r

P,F. Grons
Tol. : (070) 363 54 18

LID:
P.J.M. van don Steen
Íol. : (o7O) 397 01 54

2e PENNINGMEESTER :

F. Vo6,6n
Tol. : (O7Ol 367 96 30

Lto {vtcE.vooEztTTÉR}
W.J.M. Heijnon
T6l. : (070) 346 10 88

1e PENNINGMEESTEB :

G.J. vàn doí Kleij
el. : (01 74) 41 81 49

à. OELTJES VAN HET VELD ,,,,, van
L! du ou*..nte kreqen we weer het ver -
---zoei- om ieqere óag na <ie iaaEsce
Eraining de trainingsdoelt J es van het
veld E.e ha1en,. AIs de gerÍieente onze ve1-
den wil bewerken en heE staaE nog vo1
meE. Erainingsdoeltj es dan kunnen ze er
met de machines nieE op met a1s gevolg
een zeer slechE bespeelbaar veld 3 en
mopperende spelers. Dit. is eenvoudig te
verhelpen. Doen dus !

^ 
ANLEVEREN KOPY ,rr» op dit momenc ÍrordÈ uw redakEie bedolven onder kopy. DiE

!li" op zich zelf niet zo'n ramp wanE meE de te lange winEerstop kan je diE'verwach-! lL"rr.'EchÈer kopy daE men echE at rreken van Ee vorèn heeft kunnen voorbereiden op
heE laatste momenÈ aanbieden . ... daar hebben wij niet altijd de lijd voor om diÈ te
verwerken .

zoals u kunt lezen bij de j eugdrubriek worden vanaf volgende w-eek GEEN (jeugd)
verslagen meer geplaatst. bij gebrek aan ruimEe en vooral Eijd. wij hebben één tip voor
de repórEexs /leiders : concenteer u op dit.momenE op uw jaarverslag van uw Eeam dat in
de JoiIc-LENs -revue gepubliceert gaaE wordeÀ.' MeE de naderende tàèstaageí (PASEN) woralE u vriendelijk verzocht om uw kopy voor
LENS-revue nr. 35 op dinsdag 9 april (voor 20.0O uur) aan Èe leveren. HeE klubblad vaIE
op ale mat. of in de Ërievenbus op !-rijdag 12 april !! ' :

,É. !,, í ,

Bij voorbaat atanken wlj u voor.uw bagrÍP 
)3n 

nedewerklng,l t 
d" .ruduktie

-2-'dèLENSREVUE'



adveíentie BUFFET NIEU

BUFFET ROOSTER
zaEerdag 30 maart

openen .loop de Roode

o9.oo uuï . . . . : . Marian Houtmàn
'"' .Tenny de Groot, Inge v/d Berg

11.00 uur .Tacky Sandifort
Jeroen lloutman

13 .00 uur Henk Kouiiènhoven
; . Jan Lamers

sluiEen. ,f an Lamers

BUFFET ROOSTER
zondag 31 maart.

openen

11.00 uur

sluiten.

Tinus en ,Joop

Eric en Rina

?????

B innengeulogen berichten

adrepak
w

F0t0r(0pre§erHc9

formoot A5 toï A2
s ne lle u e rw e rking s tij d

uetgoren, uouwen, nieten
lage prijzen!

voor kopiegemak

/t

D E DRIE GEEEEEES >>>,> GtsooRD : vraag : "heb jij een pilletje voor me ?"
Antwoord r "rTa hoor, maar heb jij er dan eentje voor mij ?' Moet LENS nu ook aI
overgaan op een drugsbeleid om goede invulling Ee geven aan de drugsnota ? Nee

hoor, er waren gewoon enkele dames met waE kiespijn I !

GBzfgu : in het herenEoilet doeL men aan heE zogenaamde" "urlnoirduikenà . In deze
bakken liggen sinds korE afdekmatjeB om versEoppingen Èegen te gaan. Maar iemand heeft
met zijn [éngels deze matjes in 1 piespot gegooid en misschien daarna (wie zal heE
zeggeni ter óonsumering wèl een pu.,l:1"" 'meE best.eld. Lekkei fris I M

Gsr,ezEII : De j ubileunÈommiss ie gaat sEunt.en en wel de afdeting der winkeliers- zij
hebbeh jubileum aanbiedingspakketten samengesteld en gooien deze in de aanbieding voor
weinig duit.en. Meer nieuws bij de hun rubriek elders in dit b1ad.

ZOMERTTJD >>>>> LENs-er= ,ii., uii de tijd aIs zij a.s. weekend ,u., ,ater-
dag op zondag hun klokJes één uur vooruit zeEEen.
oii bètekenr een uurtje.koÍt,er slapen. Geluk voor de vroege vogels en pech
voor de luilakken onder ons.

riendelijk veÍzoek van de buffetmedewerkers om, in ons klubgebouw en buiÈen op heE

complex, na het nuEtigen van uw hapje en drankje de papiertjes in de daarvoor
bestemde afvalbakken te deponeren en de flesjes everl terug te brengen.v

'de LENSREuUE -3-
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' jubileum Kommissiea

DE HOOFDPRIJS VAN DEZE LOTERIJ IS EEN PERSONAL COMPUTER
VERDER DAARNAAST SCHITTERENDE PRIJZEN WAARONDER :

GEZICHTSBRUINERS, KOFFIEZETA PPARATEN, FOTOCAMERA'g,
WALKMAN'S - FEIJENOORD/AJAX SPULLEN, SPORTTASSEN,
SPORTLITO,S, VOETBALLEN, PLUCHE BEESTEN en NOG VEEL
MEER...-...-.

È

IUBILEUM
roTERrJ

oe pnus vau ÉÉru rcr B sLEcHTs t t,oo pER sruK.

INKELTJE >>>>> heÈ is de winkeliers van het LENs-winkelEje, waar,u de bekende
LENs-promot.ie arEikelen kunt kopen, geheel in de boI geslagen wanE zij §aan
sEunEen en we1 meE : ''

JUBI L EUM PA KKET AANBIED IN G EN.

Voor de prijs van Í 50,00 wordE u eigenaar van PÀKKET I meL als inhoud : een sweaEer,
glas, kalender, pen, slickers. PÀKKET II kost slechEs Í 25,00 maar dan is de sweacer
vervangen door een gaaf LENS- T-shirE.

Noot redaktle z door tij dgebrek en de wat aan de Ëe faËe kant (gezíen de inhoud) van
..aanlevering van het '7apje' fas(, waren Íqij níet meer in staa? (Èiidg&Íet) on dit op
eez fatsoól.i jke naniei le kuÍnen publiceren. ,onzè verontschuldí.ging híer'roor. '. '

In de volgend.e Íevue za7 hieÍaaj- dooJ. ons uitgebreidi àandacht aanbesËeed. woÍd.en..

Evenementen Kommissie

ffiHoe waar is het geruchtencircu it en was heE ue1 i
versEandig om Fred lootjes Ee laten t.rekken ? - Is nu
opeens heE jokeren nieE meer spannend ? - was er
inderdaad een omwenteling bij het klaverjassen of was
dit. een ongelukje ? - Scoort de "poedel" inderdaad beEer ?

h Het lijkt wet, a1s u .bovensEaande gelezen heeft., op een soap-serie
die LENS klaverjas- en jokeravonden. U kunt het. aan den lijfe
ondervinden op vtijdag 29 maart, vranE daE is cÍe laatste kaartavond
van diE seizoen. De show begint om 2-S--A-S-N!, gezelligheid is Eroef
en uw gasEheren zijn uiteraard heE nberuchEen duoJan & ,Jos.

Natuurli
bouw wij

jk
dr

staat ook voor de NIET-kaarEeis onder ons deze avond de deur wan heE klubge-
open en de Eoegang is geheel gratis. .._. .: . . ..

ll EDANKT >>>>> vorige vreek kon, door ruimEegebrek, een Èedankj e

ÍI niec qeD1aaEst wordÀn. Diana wil hierbij nog aIle medewerkerst reda.rËe-r', voor hun inzet, enEhousiasme en spontane medewerking
cijatens de LBNS PLAY-BACK SHOW. Mede hierdoor werd ook dit evenement
weer een grooE succes. Nogmaals BEDÀNKT ! ! !

de redaktie

II

c
t

- 4 -' 'de LENSREVUE



S(Blí@ Voor teleÍoonnummers: zie de coloÍon op Daq. 1

DE HOOFDPRIJS VAN DEZE LOTERIJ IS EEN PERSONAL COMPUTER
VERDER DAARNAAST SCHITïERENDE PRIJZEN WAARONDER :

a ezicursanwutns, Ko FFIEZETA qqARATEN. Foro aAMERA',,
WALKIYIAN'S - FEIJENOORD/AJAX SPULLEN, SPORTTASSEN,
SPORTLITO'9, VOETBALLEN, PLUCHE BEESTEN en NOG VEEL
MEER......... L

i

DE pRtJs vAN ÉÉw rcr s sLEcHTs f 1,00 pER sruK.

..9

)t
r\

IUBTLEUM
LOTERIJ

k
,Ëo* Senior n 7ÀN,

UITSLAG(EN):
ÀSSTRÀNI 1
HONSEIJERDIJK
LENS 2
IJENS 3

- IrENS 1
- I.ENS 2
-' EXÀCT 2
- DSS 3

5
4
3

3
1
5
2

WEDSTRIJDPROGRAMMA

klessa 2aEI sahahrsrqchterdatum tlíd thuis uit

dtns. 02.04 19-45 I,ENS 3
20.30 LENS 2

vrtj. 12.04 20.30 KIJKDUIN 1

- SEV 7
- WESTJ,AIiDIÀ 4
. I.ENS 1

97 L /R3A
9s 1/R1À
932 / 3B

zuidhaghe
Zuidhaghe
Ockenburg

B-scheids
R. v/d zee
H. Hartgring

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN ziin BEKEND

Seni ren 7,NÉ DAG

GDS 1

UITSLAG:
- ],ENS I 3 -0

WEDSTRIJDPROGRAMMA
scheidsrechtefdalum tiid thuis - uit

zat.
dtn.
don.
z^t .

30. 03
02.o4
04. 04
06. 04

14.00 BIÀUW ZWART 1
1g .30 r,ENS 1
18.30 ],ENS I
n.n.b IJENS 1 .'.

I,ENS T
MAÀSDI.TK 1
iIAI TIANUMÀN 1
KSD 1

7027 /006 J. v/d Elsr
H.C. -CUP C. Klerks
7002/006 M. Mooijmans
L022/006 R.W. v. Elck

LIGGING TERREIN : BT,AUW zwÀRT - Dr. MansvelEkade wassenaar teI.: (0?0) srr 57 87

'deLEI|SREVUE'-5-
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BLJ afkëurj,uE : tralnel @ 72.00 uut ,/ verDttcht atbetleo blj atet. k@cu -Èr:alaea !!
AFSCHRIJVEN Fred Lancel

Gerard SÍnke
te1. : (0L0) 521 39 80
teI.: (079) 362 85 59

d,
§&.)-t§l

Senio enz ND
tl

G
adveÍentíe

UITSLAGEN

STOIJWI.]K 1
RIJSWIJK 2
I,ENS 3
HVV 4
DELFT 6
I,ENS 6
BTC 4

-!ENS I
LENS 9

- ],ENS 1
- LENS 2
- VREDENBURCH 3
- IJENS 4 .
- I]ENS 5 .
- TRIOMPH 2
- , ],ENS 7
- BTC 5
- HBS 13 ..

1
3
1
3
2
i

3
3
2

,
1

0
0
3
1
6
L
5

WEDSTRIJDPROGRAMMA

VonderVelde /r\'tVeemje ffi',flÍfli$'

ZinkwerJ 27
2544 EC Den Haag
Tel.:070.3663134
Fox:070.3675393

Zoetermeer
Tel.:079-610233

àau- t,t-d thuis ) veldter

zond. 31.03 14 .00
10.30
12.00
10.00
10.00
13 .00
11. 00
1-2 . OO

. 11 .00

RVC 1
TONEGIDO 2
IENS 3
RKÀW 7
coNcoRD 5
ÍJENS 6
IJENS 7
TRTOMPH 3
IJENS 9

I,UGDT]NUM 1
IJENS 2
I,ENS 3
I.ENS 4
oL/MO 7
IENS 6- ,i
LENS 7
TJENS 8
IENS 9

J, Zerenberg
I. v/d Sluys
À. RaaphorsE

- LENS 1 101r /52L- LENS 2 1-r0o / 62L- RKSVM 3 3 05I /s43- LENS 4 3ror/s62
- IENS 5 3097 /56L- cR.r^rrrLEM rr v.6 3131/sG9
- WESTITANDIÀ 16 4443 / 627
- IJENS I 4417 /622- BMT 5 4492 / 648

1
n,n.
n. n.
n. n.
n.n.
n.n.
n.n.

1 M. v
9 n.n,
7 n.n.
2 n.n.

2
3

Schaduv{rrogra.rua (bi j algehele afkeuring)

14.00 LENS 1 -
11.00 SCHEVENINGENz -

SCHEVENINGBN 1
],ENS 2

-. wP 3
- CROMUIJIET 6

raaE. 08.04 14.00
10.30
11.00

dond. 04.04 18.30 ÍJENS 6
20.30 I,ENS 9

3012/569 J. P. Peeters
4393/548 n.n.

1

2
3

I,ENS 1
ROODENBURG 2
POSTDUIVEN 2
vrij
IJENS 5
svH2. §

Gr.Willem II
KRÀNENBURG 4
VR TL'

LO02/52
L022 /62
3023 /54

3059/s6
3076/s6
4417 /62
4404/62

l resEant
1 E. Ileri
3 À. Baggerman

Ekelenburg10.00
13.00
11.00
13.00

v7

dond. 1.1.04 18.30 LENS 3 RKDEO,3 3001/543 W. Nederhof

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 2o.it5 uur '..:

OPSTELLINGEN
IJENS 1tlm 3 :
r,ENs 4 r/m 9 :

1

6 - 'ae Lgttsatvue'

worden door de trainers bekend gemaakE
a1s bekend

1



AFSCHRIJVEN I,ENS 4

LENS 5
I,ENS 6

Ee1
Èe1
teI
te1
Ee1
te1
Eel

: Íll.
: J.
. g's. À
: G.

.D

b

de Groot
Heijnen
Wasserman
zupelli

Duivesteyn
cungör
Lensink

(070)
(0?0)
(079)
(070)
(010)
(070)
(070)

325
34 6
351
?r 1

511
390
323

50
88
56
61
43
33
28

-15

IO
20
68
79
03
10

LEN
LEN
LEN

kontakËpersoon SenLoren zondag
wedBÈriJdatrag

LIGGING VAN DE TERREINEN

: WID Kouwenlroven - TeI.. lO70) 39L 24 74
: Bert vlerlrns - rel.r ,3U.1 3;: ;3 .a3,

s7
s8
s9

RVC
RKÀVV
CONCORDIA
TRIOMPH

schaaÉweg,
Kastelenring
Brasserskade
zuiderpark

Rijswijk
Leidschendam
De 1ft..
2e gedeelte

Eel

e

(070)
(070)
(01s)
(070)

3 94
1
l
I

t
F

E

09
72
66
74

'),,
t2
88

3
2
3

L7
-t5
00
29

OGGETIIIGEN SCHRIJVEN

Vorig ryeekend was LENS de grote winnaar en dit weekend was LENS de grote verliezer'
,ràmÀÉ. 

-"aÀ heL dar dit toE;al onnodig rr,as. rmmers nadaE sEolvrijk de eerste kans misÈe
,rà" nut slechEs LENS dat via goed veizorgd voetbal meerdere kansen kreeg. Een knappe.
àtrià-ra"-Èà"! verhey ,e.à .,oó ;chitEere;d door de stolwijkkeeper gesEopt maar de drie
f.jnsen aie we daarna- kregen hàdden Èoch ec.hL moeten zitten. Nu í'as heE SEolwijk daE via
eàn onhoudbare ba1 op eeí f - 0 woorsproni kwam. Dit was tevens de ruststand. Na rust
direkE. een kans voor I,ENS. De kopbal van Maurice Schuurman ging echEer net over. De

àni"si sioop in het ceam en.Sgo1iijk kreeg via een paar snelle counÈers zelfs goede

*ogàiiikn"aè" op meer. Goed keeperswerk vàn Àr- -no de ',ong voorkwam erger voor LEN5' Een

k;;;aié. voor tijd ererd het goc-h r - 1. Hans verhey werd. gevtoerd. ln heg strafschopge-
bied en onze keeper Àrno de ,Jong schoot de bat- beheerst. in. stolv,ijk moest verder met

ió-"pài"r". WaC ion er nog mis laan zou_je.denken. Helaas hinken op t.wee gedachten -

íiu"i,È-iÉNS aisnog in de Érobleíen. Stol;ij k 
. 
prof iteerde knap en wisi de overwinning Ee

;;til;" il Ëà" óíirouOr"rè schuiwer. NieE èIim van LENS om het. zo wer te laten komen en

ÉàiÉiaaf niet. slim o* *"ài Èegen zoveel onnodlge geLe kaarten op Ee lopen (rood had
,.rià àÀt gÀtund). poor àÉrà-íàderraag en_de wlnsÉ van de meestè staarEproegen ziE r.ENs

"u-oóf 
,é"í in de hoek wààr ae klappei va11en. HeE wordL een spannend 81ot van de

iió*póttiiè. Àenieuwd of IJEN5 als eèn eche team hier gedisciplineerd mee om kan gaan'
Het woord is aan de'spélers en de begeleiding' Succes!

STOLWIJK L E N S Q-l) door : Paul v.d. sEeen

D É s Voet AT TE s
a

T R A t N t N G : vriidagavond van 18.30 uuÍ tot 19.3O uur
(verzameltiid : 18- 15 uut)

AFS C HRtJvEN : KtistelMuns tel- : (07O) 397 5459

. 

MEDEDELINGEN i.,
A,s. vrijdag is heE zover dames ...-. eindelijk een wedst'rijd' we verzamelen om 18'00

uur. De match vangE aan om 18.30 uur en de tegenstander is ""'?
Àan onze supporÈers een oproep om vooral te kómen kijken en ons aan Ee moedigen.

WEDSTRIJDPROGRAMMA DAMES

tandet uit/thu,s -K LENSelftal datum 'o

.)v1
1

M
M

29 mrE
05 apr

t
E

18.00
18.00

huis18.30
18.30

vros M1
LENS C4 hu is

'de LEfiISREVUE' 7-



tralningEverslag door TAI4ARÀ dE BRUIN
Het. begon leuk. we begonnen met moppen voor de training met. Rowena, een nieuw meisje.
we moesten nog even leren om schij nbewegingen Ee maken. Edwin kwam meE een verrassing
a.s. vrljdag spelen vre een vriendgchappel ij k wedstrijd.

NíeE. vergeten dames, om Í L5,O0 mee te nemen voor het LENS-shirt. Nou meiden de mazzel
en Nancy en Mariska nu is het jullie beurt om t.e schríjven.

t\ NTGAOGELT >rr» MeE belangsLelling lazen wij de heE verslag van de dames en

f,-t n ., nnoodkreeEn aan aLle leuke jongens om eens t.ijdens de t.raining hen aan EeJ komen moedigen, Nu zijn wij we1-geén B-klassers (;eer lichÈbelege; senioren) ,
maar we mogen er best zijn.

Dus togen wij do1 enEhousiasE op vrijdag naar IJENS en bekeken van een bescheiden
afstand de training van de tENs-gir1s. we zagen aI direkt dat we flink wat concurrenÈie
hadden en kvramen dus van een koude kermis Ehuis. À1 onze aanmoedigingen Len spijt (ook
zwaaien hielp nieE echt) zagen de dames ons nieE sEaan,. zelfs een glimlachje kon er
nieE af en diep ontgoogelE reden we huisr,raarEs ! I

de redakE ie

Jrrlí@ VAN HET JEUGDFHONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
HooÍdleidèr A/B/C ,eugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel' 3g7.Ol .5

HooÍdleider

HooÍdleider

E-jeugd:

F-jeugd:

Ruud Vereecken
telefoon 391 .04.89
Harry ter Linden
telefoon 361 .61.43

Hooídleider D-ieugdi Edwin Kuik
. telefoon 367.73.00

Afbellen voor e wedstriiden: zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond voor de wedstrijd. tussen 18,00 en

1 9.@ uur, bij de desbetreffende hoofdleider.

ln uiterste nood nog op ds dag van do wedstrijd op LENS, telefoon 366'i3.14
lzateÍdags vanaf O8,oo uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eeÍder, voor verzameltiid)

AÍbellen traininqen: t 45 minuten voor aanvan g van de training, alleen op LENS; telefoon 366.13.14

Vraoen/oroblemen : bel in eeÍste instantie de hoofdleideÍ op!

Afoekeurd of niet ? Bel bij twijfel op 2aterdag na 08.00 uur naar de LENS-aÍkeuringslijn (0701 367.05 22

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

elftal datum leoenstander veld/téÍrcin k LENS

À1 30 mrt
03 apr

Rijswijk A1
verburch À1

t
E

huis
huis

DSO BT
Ouick 81
HeaEhside FC 81
HS Texas DHB 81
PósEduiven 81

DSO C1 . t.huis
VCS C1 uiE
BedfoÍd Rangers Cl thuis

14.30
18.30

vL
v1

13.30
17.30

B1

E'

30 mrt
01 apr
02 apr
30 mrE
01 apr

30 mrt
0L apr
03 apr

t2 .30
18.30
18.00
14.30
18.30

11.00
18 .30
17.00

thuis
Ehuis
Ehuis'
Ehuis
Ehuis

11.30
17,30
17.15
13 .45
17 .45

v1
v1
v3
v2
v1

Dedemsvaartweg
V2

c1

-8-'aeLENSREVUE'

10.00
r7 .30
16 .15



WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD (vervolgl

elítal datum aanvano ledenstandeÍ veld/teÍrein sam-k LENS

30 mrE
01 apr
30 mrc
05 apr
30 mrE
01 apr'

D1 30 mrt
04 apr

30 mrt
30 mre
05 apr
30 mrt.
05 apr
30 mrE
05 apr
30 mrt

30 Íirt 08 .45
30 mrt 09.30
05 apr 09.30
30 mrE,. 10.00
05 apr 09.30
30 mrE 11.15
30 mrÈ 09.00

DSO D1 uit.
South 'Iyneside D1 thuis
vertrek naar Duitsland
BIauvJ ZwarE D1 . uit
FulI speed D1 . uit
Quick D5 uiE
WP D1 Ehuis
Hs Texas DHB D2 t.huis

v3
v3.

,J. v. BeersstraaE
RederijkerstraaE

. Zuiderpark .
Daal en Bergselaan

v. Tuyl} sp.park
\t,

Dr. MansvelÈkade
KerkepoldeJ,

Sav. Lohmanlaan
v3
v2 ..

HouErusEweg ..." v2 . -
ÀlbardasEraatv2...
ÀlbardastraaEv2...
ÀlbardasEraat
vredenburchweg

Sav. Lohmanlaanv2.. -
ÀlbardasÈraat

sp,park Pï. frene
Àlbardastraat

v2....
. zuiderpark

0s

04
30
30
30

c2
C3

c 4..

D2

D3
D4
D5

q3

F5

09..30
18.30
14.30
18.30
14.30
18.30

Tac' 90 C1
BSC',68 C1 .
LaakkwarE ier
Cromvliet C2
RÀVA C2 .
HBS C5 ...

, 08
L7
13'r7
13
t7

,45
.45
.30
.30
.30
.30

Ehuis
thuis
uit.
uit
uit
uit

uit.
Ehuig

zie kopy
Ehuis

zie kopy
Lhuis

zie kopy
uit
uit

thuis
zie kopy

uiE
zie kopy

t.huis
uit

(auto)
(auEo)
(auÈo)
(auto)

(auto)

apr
mrE
apr
mrÈ
mrt
mrt.

10.00
17.00
10.30
10.30
18.30
09 .45
12.00
14 .30

08.30
15.15
10.00
09.00
17.15
08 .45
1L.30
14.00

'(auto)
(auÈo)
(auto)

E3

E4

;à

09.00
09.30
09.30
13.00
09.30
11.15
09.30
12.00

Et-
E2

F1

Scheveningen E1
RÀS E2
oDE - TolrRriÍoor
GDS E2
ODB - TOI'RNOOI
CromvlieÈ E1
ODB-TOI'RNOOI ..
Vredenburch E9

Quick F1
vros F}
ODB-TOIIRNOOI
RtJswiJk F1
ODB-TOURNOOT
REMO Fl
Oranj eplein

08 .15
09.00
08.30
12.30
08.30
10.45
08.30
11.00

(auEo)

(auto)

(auEo)

(auto)
(auto)

OS. OO (auto)
09.00
08.30 (auto)
09.00 (auto)
08.30 (auEo)
10.45
08.15 (autol

IJZONDERHEDEN,B
aanwezig van de jeugdkommissie op zaterdag 30 maart :

H. tar Linden, P. v.d. Steen en R. Vereecken '

vragen,/klachten/sugges E. ies ? Be1 dan even met. de hoofleider

opsÈel1ingenatsbeken.lmeEuiE,zonderingvan:

O I,ENS 81
. O LENS 82

IJENS c4
D3
D4
D5-'
E4
E5
F2

met
zonder
met
zonder
met.
zonder
zonder
zonder
zonder
zonder
meE
zonder
zonder
meE

kopy)
,f . Pronk
M.ÀIaca,K.e1 Bouyoufi en R.Thagai (zie
I. el Haddioui
R.Nandpersad (zie kopy) en M.Riedes,ald
F . Daamen
S. Schrijver
c. Yi ldix im
R . Nandpersad '
A,v.d,veen
K. Hendriksen
W.v. d. Meer
S.Akbulut en R.de Munnik
K. Poeran
C.Michaloliakos

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

F3
F4
F5

I,ENS
LENS
IJENS
LENS
I,ENS
LENS
TBNS
I,ENS
I,ENS

LI/Er OPKOMERS >>>>> ook afgetopen zaEerdag kwamen een aanral spelers helaas nieL
ltl op, DiL is onsportief en werdient een straf. M.AIaca,K.e1 Bouyoufi en R.Thagai
-- van 82 en R.Nandpersad van C4 zíjn a.s. zaEerdag geschorst en worden verzocht
à.s. vrijdag tussen 18.00 en 19.00 uur konEakE op Ee nemen met Paul v.d,Steen.

'dèLWSREVUE'-9-
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À.v.d.Veen van E5 en S.ÀkbuIuE en R.de Munnik van F4 hebben $re de laatst
meer gezien. ceen zin in om Ee voeEballen denkèn wij en dus hebben vrij zIid. ÀIs dit een misverstand'is verzoeken wij de ouóers om oot a.s. viii
Èe bellen naar PauI v.d,St.een.

DE HOOFDPRIJS VAN DEZE LOTERIJ IS EEN PERSONAL COMPUTER

VERDER DAARNAAST SCHITTERENDE PRIJZEN WAARONDER :

FOTOCAMERA'g, WALKMAN'S - FEIJENOORD/AJAX SPULLEN,
SPORTTASSEN, SPORTLITO'S, VOETBALLEN, PLUCHE BEESTEN Eà
NOG VEEL MEER.........

DE PRIJS VAN ÉÉN LOT IS SLECHTS Í 1,OO PER STTIK,

e weken nieE
e afgevoerd als
dagavond even

)

r JUBILEUM
TOTERI'

S CHADUWPROGRAMMA
tsij individuele afkeuring gaan we in prÍncipe gewoon Erainen op de verzameltijd van het
wedstrij qprogramma . Ëchter bij alqehele afkeuring ( zie punt 1 van bovenstaanàe kopy )van het kompet i t ieprogramma werken we een alternaE.ief prógramma af. we verwachten ààn
aJ.Ie spelers en natuurlijk ook de leiders op onderstaande tijden op LENS mer. bij zich:
sporEkleding, Erainingspak, voetbal- en sport.Bchoenen. Er zÍjn ve].e alEernat.ieven denk-
baar zoals voetballen in heE zuiderpark,op heE sErand, verhard op Kwiek SporE,in de zaal(alleen voor E- en F) of uoch ergens een wedstrijd spelen op een goed veld of op het
kunstgras. Gewoon overal rekening mee houden en komen hoor.

elÍtdl

SCHADUW PROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD vooÍ 30 maaÍt

danvdno teoirDslander veld/lenein sam-k LENS -

ar,er
c7 E/
D\ E/
E7 El
Fl t/

en 82
mC4
mD5
mE5
mF5

],ENS
LENS
LENS
LENS
LENS

72 .30
r1.00
09.30
09.30
11.00

13.00
11.30
10,00
10.00
11.30

trainen
trainen
Exainen
Erainen
Erainen

VONDWEDSTRIJDEN >>>>> zoals
jullie kunnen zien sEaan er voor
LENS À1 t/m D1 een of meerdere
avondwedst.rij den op heÈ programma.

I{e vexzoeken de spelers deze uredsErijden
goed in de gaEen Ee houden en vragen de
Leiders om steeds de spelers op de volgen-
de wedst.rijd te wij zen.

,F OURNOOI BIJZONDERHEDEN ,,,>,
t *"c Pasen wordE een sEarc gemaakt.r met de toernooien. Bijna aÍle r,ens-

teams komen aan de beurt. NaÈuur-
Iijk verwacht.en wij dat jullie sporEief
sErijden om de hoogsEe plaaEs maar bedenk
daE slechts een Èeam de hoofdprijs kan .
pakken. crijp je er naast blijf dan spor-
Eief Eegenover de scheidsrechter, de te-
genparÈij en de organiserende vereniging.
Natuurlijk sEaan we altijd meE het. hele
t.eam bij de prij suitreiking. Dit. is een
must Eegenover de organiserende verenigin-
gen. Leiders graag hierop leLten en na-
tuurlijk zelf het voorbeeld geven. veel'plezier allemaal . Voor heE ODB-t.oernooi op
Goede vrijdag, 5 apriI, vermelden wij nu
alwasE de gegevens in deze LENSrevue. voor
de overige toernooien meE Pasen doen wij

diE in de volgende LENS-revue.

E2: speelt Eegen HVV,SV'35,BTC en ODB.
Einde om 13 ,45 uur.
E3: spee1E tegen Rava,ODB,HW en HBS. Ein-
de om 13 .45 uur.
E4: speelÈ t.egen Esdo,ODB, Postduiven en
Rava. Einde om 13.45 uur-
F2: speelE tegen HBS,HVLI,ODB en Tonegido.
Einde om 13.45 uur.
F3: speelt. E.ggen HMSH,ODB F2 en F3 en RvC.
Einde om 13,45 uur.

D LESSURELEED >>>>> afgeiopen za-D :ï:f,":.:::iïE:9",ïïiiiiii;nn*,
wedstrijden meer kan fluiE.en. Inge-

scheurde enkelbanden en daardoor een paar
kilo gips verhinderen hem dit. Bert. wij
wensen je een zeer spoedig herst.el eoe
want wij zullen je nu beslisE missen op de
zat.erdag en op de zondag op LENS. SE.erkEe.

FBELLEN PAASDAGEN >>>>> spelers
àie er van 5 l/m I april nieE zijn
en daardoor dus nieE kunnen voeE.-
ballen worden verzochc dit a.s.
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vrijdag Eussen 18.00 en 19-OO uur a} door t.e bellen naar de hoofdleider. Wij kunnen de
te.ís óutt alvasE aanvulràn. aii voorbaaE dank.

K ONTRIBLITIES >>>>> helaas maar heE blijfE echE noodzakelijk. Een aanÈa1 ouders
van jeugatleden denkE zeker daE voeEballen nieEs hoefL te kosten' Nog een te
grooÉ aàntat heeft niets of nauwelijks iets beÈaald- Dit kan Eoch niet ??? Het
íàiro.r, ziE er bijna op I I ! ons veràoek is om nu snel Ee betalen op giro 336711

!éí"l"g.euit.r LE-NS Ee Berkel en Rodenrijs. vragen over het.bedrag be1 dan naar.n.v.t
pau1 w.d.Steen Eel : 070 3970154.

lll EDSTRIJDVERSLAGEN >>>>> door de vele roernooien weten wij nu aI daE er
UI ,rolo.r,de week heel teel j eugdkopy is en alat er daardoor geen plaats zal zijl
I r .ró"i-àó - 

weàs crij dvers tagén. -een- i'riendel ij k verzoek derhalve om deze keer nieEs
aan te leveren.-Dé kans-is namelijk erg grooE dat er toch nieEs wordt geplaarst.

uit- en uerslagen
Een heerlijke dag voeEbal is heE geworden en dat mag ook weleenE
gezegd worden - we zagen LENS À1 winnen van DwO. In de mst gaven wrJ
weinig voor de kansen van À1 door een 0 1 achEergt.and maar vooral
door de manier van spelen. De tweede helft echEer een zeer sEerk
spelend À1 dat DI.IO verdiend aan de zegekar bond. ZaEerdag een hele

belangrljke '/edstri j d Ehuis tegen Rijswijk. wij rekenen op j u1lie: ook BL had aanvanke-
lijk moeite met vUC 81 . ze kwaÍflen achEer meE 0 1 maar er werd echt heel fel en goed
gevoetbald. De 3 L ove rwinning vras dan ook dik verdiend. zaÈerdag DsO, de koploper,
ahuis. 'Ju1lie zi jn er van overEuigd dat j ullie winnen. wij zijn benieuwd. Doe je best.
Ook 82 lron weer eens. Buurman vCS moesE er aan geloven. wèl mi8ten we drle spelers ???

Een waar z1l n de meeste oP de training ??? Kom oP jongeng graag Eoch iets fanatieËer
a1s het kan. LENS C1 deed wat heE moest doen om oP de tweede plaaEs te blijven staan.
ze wonnen zonder toE echE goed voetbal te komen eenvoudig met 2 O van DWO. zat.erdag
komt DSO op b
Succes. LJENS
ning. Dat moe
daar zagen we
zeer Ee sprek
veel publiek.

ezoek en dat i s een echEe concurrent. voor juIIie. verslaan dan maar.
C2 misEe te veel goede kansen om aanspraak Ee kunnen maken oP de overwin-
t. zaterdag beEer kunnen hoor. verder leuke wedsÈri jden op veld 2 en 3 maar
door drukke wèrkza amheden niet echE veel van. De leidèrs waren echEer

en. laEen we heE a.s. zaEerdag nog maar eens zo doen. we rekenen pp'hee1

IIITSLAGEN
. 23 Baart

VERSLAGEN

r,ENS 81 - WC 81 (3 -1)
door : TON , S-GRÀVENDIJKLENS À1

LENS 81
LENS 82
LENS Cl
LENS C2
schevEningenc3
I,Ie6t1andia cs
ÀDO D1
LENS D2
VEI,O D3
LENS D4
Quick D6
De1ft E1 .
ODB E1 ,

LENS E3 -

vredenburch E2
Kijkduin E2
Gravenzande F1
LENS F2
LENS F3
LENS F4
GDS F2

DWO À1
vt c' 81
vcs 83
DWO C1
ODB C1
LENS C3
LENS C4
LENS Dl
cromvliet D1
IJENS D3 .' .

De sger D1 '
LENS D5
LENS E1
I,ENS E2 . .
scheveningen E{
I,ENS E4 . .

I,ENS E5
LENS F1
vcs F2 .

svH Fr.
Laakkwartier F4
I,ENS F5

1
2
0
3
9
5

1
3
4
1

0
2

1
3
0
2
0
8

4
3
4

0
2
2
7
2
4
2
7
4
I
4
1
4
2

2
0
2

1

Afgelopen zat.erdag speelde 81 de thuis!'red-
strijd tegen vuc. Na een roÍmeLig begin
van beide kanEen werd LENS sterker en cre-
ëerde een aantal doelrijpe kansen, die
helaas niet benut werden. HalveÍwege de 1e
helft. kwam LENS echter onnodig op een 1-0
achterstand, maar na 5 min. werd de zaak
rechtgeErokken, zodat de rust.stand gelijk
vJas (1-1) . Na de rust een grooE veldover-
wichÈ en veelvuldig balbeziE voor LENS,
die van tle mogelijÉheden nog 2x optimaal
oebruik maakEe en daarmee de eindsEand op
í-1 voor LENS bepaalde. À1 met. aI een ver-
diende overwinning diè mede door st.and
kwam door een grotse inzeL van aIle spelers
en veelal op het juiste momenE de combina-
tie te zoekèn. Komende zaEerdag de thuis-
wedst.rijd tegen koploper DSO, waar LENS
uiE met 4-3 verloor. MeE een goede instel-
Iing en voldoende werklust kunnen we op
een juiste manier rgvanche nemqqr

' I.LENS1EVUE - 11 '



Nro D1 - LENS D1 (7 -21
door : ROB VERGEER
Wat kan voeEbal Eoch een verschrikkelijk
maf spel zijn veÍzuchE uw wekelijkse re-
porEer- ÀDO uit. sEaat alEijd garanÈ voor
spanning en sensaEie. De koploper uiE pou-
1e één doet. er dan ook aLles aan om nieE
voor schut te gaan. IENS sE.arE echÈer ze1-
fverzekerd en meE rusE. Ondanks een kramp-
achEig aanvallend ÀDO lijkE heÈ niet. echE
gevaarlijk te worden. Na 22 mÍnut.en duiken
de LENS spiEsen naar de zijlijnen, Erekken
een aantal verdedigers mee en het midden-
veld sp1ijE open a1a de Rode Zee. Hardwer-
kende "william" is daar. op zijn sÈek en
plaat.st de bal over ruime afstand en met.
een grot.e mate van precisie achter de kee-per. Zes minuEen later vaIÈ de gelijkma-
ker. In de blessuretijd plaat.st IJENS we-
derom een snelle counter, in een snelle
een-twee uiE.gevoerd door ORobbie en.Rob-
berE. l,ist.ig en behendig weet vRobbert.v
zich wrij Ee spelen in de 16, waarna de
keeper met een subElel lobje verschalkt
wordt. Theest.and 1-2 en alom complimenten
woor de D1. Wat er in de thee heefE geze-
Een weet ik niet, maar veel goeds kan het
niet zijn geweest (Enge]se thee???). vijf
minuten na rust begint het slopen van IJENS
door ÀDO, waarbij er om de vijf minuren
een doelpunE. blijft. vallen. Mooie doelpun-
Een, maar ook een paar z iekenhui sbal len ..die een beter }ot verdi.end hadden. LENS
nieE meer aan de bak geweest.? Jalrel, maar
de kansjes werden niet. meer benuE, de sch-
erpLe was er vanaf en daarmee de benodigde
precisie van het. afwerken. Er is hard ge-
weïkt door de spelers, maar helaas sEond
in de Eweede heIft. de achterdeur wagenwijd
open. Hou heE spel van de eersE.e helft in
ere, dan kan geen enkele tegensEander Je
nog eens zo heft.ig bezeren.
glBÈoÍLe : score William en Robbert stand
t6-24 143-43)

VELO D3 - LENS D3 (4-3)
door : G. wan OORT sr
Zacerdag 23 maarE prima voeEbalweer en 12
voeEballers present. Maat 24 ouders niet..
Ik telde er hooguiE 5. Kom op ouders en
st.eun jullie kinderen door Ee komen. Ik
geniet elke week van heE spel van iullie
kinderen. Zo, da:.- is er uiE. Eèn voor de
jongens nogal onbevredigende poE voetbal '
door de leiding van de soms nogal onna-
volgbare scheids .' woedend reageren helpt' dan echter niet. í,Iie de LENS-Revue elke
week van voor Eot. achLer leest weet sraE
heE advies van onze vereniging is: ga niec
tegen de scheids in, maar probeer hem door
je gedrag aan je kanE te krijgen. René en
.ik zullen hier nog meE julIie over praEen.
overigens; soms hadden tre de scheids wè1
erg mèe. Zoals bijvoorbeeld die keer daE

- Tarik een corner had achEer geschoten en
hem opnieuw mochE nemen. In één keer ging
de bal er nu wel in.- De andere 2 goals
scoorde Tarik oök màar evenEjes. À1 ,roeg
in de wedstrijd viel Guusje geblesseerd
uiE en nam Kemal zijn plaat,s in. Kemal
deed dat. prima. Hij i9 crouwens overal

inzetbaar en heeft dan ook op veel posi-
Eies gespeeld en alEijd zonder morrèn.
Prima, jongen. voort.s: waE was pitbull en
aanvoerder omer vreer fel, hè ? IrBNS was
beEer, maar dat vre verloren komt niet. door
de scheids. Van de 4 Èegendoelpunten. warener 3 terug Èe voeren op persoonlijke fou-
Een van 3 verschillende spelers. LENS D3
is gewoon een sterk team en a.s. zaterdag
$rinnen we. wedden ?

LENS Ir4 - D€ SÈer Dt. (2-4).
door I HÀRRY -'"
n/a de taaEsÈe bespreking over ons vierde
J,ENS VOETBALKÀMP, konden we beginnen aan
de vredsÈrijd. Onder leiding van ,Jan Lam-
mers werd heE een goeie wedst.rijd, meE
mooi positÍe en overspel. AI in de eerste
helfE wisEen we 1-0 voox te komen Eegen
een argressief spelend elfÈaI. Diverse
keren wigt.en we de tegenstander Ee verras-
sen met onze buiEenspelval, keurig gedaan
heren. Ondanks daE vre nieE echt een vasEe
achterhoede hebben, weEen julIie zèèr goed
op elkaar in Le spelen. Helaas kregen we
ook een paar Eegen doelpunEen Ee verrrer-
ken. We gingen de rusE. in meE een kleine
achterst.and 1-2. Na een korE.e bespreking
gingen we er weer sEevig tegenaair. Dit was
teÍug Ee zien in de scoren 2-2. Na een
mooie Eerugspeelbal op de keeper van de
sEer, pakte deze de bal in zÍjn handen.
Dit leverde ons een vrije trap op rond. de
zeseien meter. .lacky was de aangewezen man
vooï diE karwei, deze wisE de baI a}-]a
Ronald Koeman in de kruising Eè knal]el
(3-2) . verschrikkel ij ke mooie trap Jacky,
maar helaas was de scheidsrechter heE hiex
niet mee eens (waar hÍj overigens gelijk
in had). De vrije Erap moest wel Ín Er,ree
genomen worden, Ínaar voor mij t.e1E deze
vrije trap gevroon. ,lacky klasse gedaan- jongen. ltelaas konden we heE argressieve
spel van de ster nieE meer sLoppen, waE
lijde Èot een eindsEand van 2-4. Goed ge-
speeLd heren. Volgende week krijgbn we vvP
D1 Lhuis, dan zu1Ien we eens laten zien
hoe er WEIJ gewoon gevoetbald kan worden.
want bij.ons lopen er gelukkig geen vaders
en scheidsrechEers bij die de boel ver.-

en

P.S. ÀBEr, DÀ cosrÀ nog bedankt voor je.
gulle gift aan D4,
namens mij en de mannen hartelijk bedankt.

IJENS E2 - ODB E2 (8-0)
door : {oos ( leider)
De wedstriid was in de 1e en 2e helfE. in
heE voordeel van !ENS. HeE vJas een com-
pleet. Àjax-team en èr is maar één woord
voor ju1lie : klasse gesp.eeld jongens ! ! !

vredenburch E3 - LENS E{ (1-3
door I I\RIE en HÀNS
r4fgelopen r.reek eras heE weer een iegehach-
tige dag die door ons ook Ee regenacht ig
werd gespeeld. Met in de 1e helfE de 0-1
van Ramoi dit was dan ook het enige inte-
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ressant.e.. De 2e helft was op 5 min. na nu
ook weer slecht. llier za\ ik het. verder
niet. meer óver hebben. Wat ik weL wil zeg-
gen is dat in de eerder genoemde 5 min. er
2 zeer goede goals zijn gevallen enb wel
van Ronald en Àchmed. De kwamen uit goed
takEisch voetbal .

P.S. wíst u dat :' '-

- wij een echEe prof hebben ?
- hij a1s een echEe'prof neEjes gekleed
gaaE ?
- hij daarvoor een speciaa] overhemd ge-
bruikE ?
- deze jongen een broer heeft die keeper
is?
- deze daar geen last van heeft ?
Danie1 die moest nieE van de Ínoeder ! !

rJENS F2 - VeS F2 (4 - 0 )
door : R. v. Herp
l/andaag zagen wij een ouderweÈs goed com-
binerend F2. Iedereen hield goed zijn pla-
ats; ook de scheids flooÈ fant.astich (dat
mag ook wel eens gezegd worden). Vijf mi-
nuEen voor het. rustsignaal mocht LENS een
vrije t.rap nemen; VCS zeÈEe een muurEje
neer; Rodney achter de balr een prachÈige
bal in de rechterbovenhoek (1-0). In de 2e
helft werd vCS nog meer onder druk gezet.
À1fi wisÈ 2x te scoren en Ricardo schooE
de 4-0 binnen. Kevin, ÍJevenE.,BiIaI en Ro-
man speelden gigantisch goed. Àrvind viel
even uiÈ en. kwam in de 2e helft weer goed
terug. Edwin sEonà boed te keepen, diÈ
keer weinig ballen, maar.die je kreeg wa-
r_en geen probleem. .IongenÉ a.s, zaterdag
weer zo' n wedsErijd. ,

LENS F3 - SVE E2 (2-21
door : LEO

Wat een wedstrijd en waE een inzet.. Dit
was $reer een echte ouder!,reEse poE, zoals
ik van jullie gewend ben. Om deze wedtrijd
in één woord samen te vaEten : "SENSATI-
ONEELí. Ik weeE zeker dat als we weer ie-
dere week op dze manier blijven voeEballén
sij weer een echt overslaanbaar team wor-
den. Dus daE beEèkend daE vre ook allemaal
moeten komen trainen. vanaf apÍil beginnen
we weer meE de extra training op de vrij-
dag. Na een heel goed begin en dat wij
consEan! aan de ba1 waren gevreest hebben
wij door 2 fouLjes 2 onnodige doelpunten -
otn onze oren gehad.. Maar daE nam niet. weg
daE wij veel sEerker aan de bal waren. De
2e helft begonnen wij goed en aI gauw kwa-
men wij op 2-2. De Íe goal was onEstaan
door goed doorzetten van. Nikki en een wrk-
etijk perfecte voorzet van Romano, die de
bat heel mooi in de yersEe hoek schooE.
vrijwel dÍrekE daarna kwam Sander via
Iinks opzetten en speelde vishal mooi
vrij, die ongehinderd de ba1 ook in de
verste hoek plaatste. Door goed en opEijd
te sEoren kwam SVH bijna niet meer aan de
bal. Leroy, Sander en Michael hebben per-
fecr verdedigd, WouE.er onze debutant deed
het in zijn 1e wedstrijd uiEstekend en is
een goede aanwinsE voor de ploeg. verder
speelde Àwinash, Nikki en Carlos een goede
Ídedstrijd op hetmiddeveld. Romano. vishal

en Svresh vormde vrisselend een heel ge-
waarlijkg voerhoéde. ,rongens, ik ben weer
zoals vanouds zeer tevreden. -

LENS F4 - IJÀÀXKWÀR?IER F4 (10-O}
@-$---0r'!EB§PAAB ' .

UÍac een fanEastische wedstri.jd hebberÍ
jullie gespeeld, -meE dank aan PaÈrik en
Rodny die een haEErick scoorde. .fe ziet
jongens als er goèd samengespeeld wordE.
daE je dan veel doelrijke kansen kÍijgE..
zelfs jacob scoorde een doelpunE en Erik
had moeiEe meE de keeper en de doelpaal;
het wilde maar nieE lukken om Ee scoren.
maar er uiteindelijk 2 acht.er de doellijn
Iegde. verleden week heb ik gezegd dat we
zouden winnen, nou daÈ is dan gebeurd meL
een uitstlag van 10-0. Gefeliciteerd jon-
gens I t

GDS F2 - IJENS F5 (2-8)
door : ,llrLLIE IEIDSTER + MOEDER

Zo nu eindetijk weer een keer gewonnen.
Onze jongens hadden a1 een voorgevoel in
de kleedkamer. ze waren goed gehumeuÍd.
Bij de afErap'was heÈ a1 bijna 1-0, maar
het. bleef niet bij bijna. na het. Ie doel-
punL was het. gelijk aI een gekkenhuis (ze
waren door het.dolle heeen).. Onze keeper
had deze keer weinig te doen, zodat hij de
2e helft heeft meegedaan. ToE onze verba-
zing maakEe hij ook nog een doelpunE. Maar
niet aIleen de keeper was goed, het hqle
elftaI was top ! Dat was ook Ee zien aan
heE eindresultaaE van 2-8. Ga zo door jon-
gens en meisj es .

. de LENS-rewe

lay:out / grafische vormgeving :
C.l. Alting en'A.C.l. Miltenburg

Íeproduktle
realisatie
verwerklng
oplage

: LENS-hulsdrukkerii
: T. van Zllfttout
: woensdagochtendklub
: 5óO
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TERREIN en KLUBGEBOUw ALGEMEEN SEKRETARIAAÍ I(ONTRIBUTIE BETALING

sportcomplsx "Escamp l"
Hoogelolean 600
Tel.: (O7O) 366 13 14

P.F. GÍons
Regont€gsslaan 49
2562 cN Den H6Eg

T6l,: lOTo) 363 54 18

PosT-bank :
RABO-bank :

336711
't29924229

SEEo r.-!9d9r9!cÍd!!!s
S6nioron zondàg / zaal
W. Kouwenhovon, Tol.: (O7O) 391 24 74

8E9.AKI!E:
A.c.J. MiltenbuÍg, T6l.: (O7O) 321 32 85
c.J. Alting, Tsl.: (O7O) 389 98 75

BARKO : B rkommissis
mw l. v.d. 86Í9, Tot.: (o7O) 325 99 74
mw R. Bruijstons, Tol.t lo7ol.397 97 22

S6nioíon Zaterdag
J.c. Ham, Tel.: (O7o) 367 96 87

SEKRETARIAAT TOTO/LOTTO
G. KcmpoÍman, Íol.t lO'1741 212602

AKKO : Akkommodati€kommissio
W.J.M. H6irnon, Tol.: (o70) 346 1o 88

AKO : damEsaÍdo @@!E§i
G.J. v.d. Kl6ij, Tol.: (0174) 418149

JUBILEUMKOMMISSIE
R. v.d. Ho6k, T6l.: (0182) 52 Í 3 53moi. K. Muns, T6l.: (O7O) 397 54 59

JUKo : i6uodafd6linq
P.J.M' v.d. stoon, Tol.: (o70) 397 ol 54

EKO : ovonementon kommissio
mw D. van stí6n

TRAINERS:
P. Bos, T6l.: loTol 368 03 62
E.V. Gans, T6l.: (o70) 397 55 59

t

MULTI
(go1f)

wordt LENS een mu It i -vereniging en dan [mutEi' in de zin van een coÍnbina-
tie van culEuur en sporE ? MeE "multi" in de culcuursfeer scoren vle, want
ons ledenbesEand laaE een opbouw zien waarin vele culturen verEegen-
woordigd zijn.
HeE nmutti" in de sporE blijft wat achter, maar daar gaaE verandering in komen. Na het
populaire "duiken" (nevue ni 33) gonst heE in de. wandelgangen van geruchEen en deze
iraËen gewag van plannen om de ErainingssErook af Ee graven, egaliseren, er asfalE op te
sforten en heL vérvolgens te tranformeren EoÈ tennisbaan c.q. basket- volIeybalveld.

opE.ie 2 is langs veld 2 de sEroken langs de zijlijnen en achter de doelen zo Ee
prepareien daE LENS het aan een club kan verhuren, welke het. spel petanque beoefend-

Àllemaa1 geruchÈen zulE u zeggen. NieEs Ís minder waar, vranc deze trend naaï "mul.Ei"
werd aI lans seleden sezeE door een duo let hun n."ï:.r..ï":u..Ërf*"t#:::.""":""ï:t.:*

die op zijn gemak ons hoofdveld (daE.
op dat ogenblik niet ingebruik was)
benuEEe om er een paxÈijEje golf op Ee
spelen.

VAN DE REDAKTIE
lnleyeren kopij i.v.m. het PAAS-weekmd

- Redaktiebrievenbus, klubgebouw
- Hengelolaan 981, 25,14 GG Dm Ilaag

wijztgingen tot dirsdagavond mogdiik !

IJIIERSTI, INLEVERTERMUN trOPU :

dinsdag 20.00 uur in het klubgebouw

e-mail : amiltenb@worldaccess'nl

(070) 321 32 85

(zate,r-, zl,n- en maandag *)

tot 18.30 uur te bereiken

volgens ooggeEuigen meldde zich uiE de
Eoeschouwerg een Eweede heer en hij
had het geluk om ook eens een balletje
Ee mogen meppen. Het viel zo in de
smaak, waíÈ hij meldde zich vervolgens
aan als caddy. Toen iedereen huiswaar-
ts verErok was de caddy werdwenen en
onze golfspeler nog steeds opzoek naar
zijn balletj es . '

ToE. slot. één Eip : indien er golf ge-
speeld wordt., dan s.v.p. achEer kleed-
gebouw 2. Daar heeft men namelijk een
zandbak a1s ext.ra landicap.

uw redakE ie
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samenstelling Bestuur

^4,

en
en

J.G, Colpa
Tel. : (O7O) 394 19 74

SEI(RETARIS :
P.F. Grens
Tel. : (O7O) 363 54 l8

LID r

P,J.M. van don Stoon
Tel. r (O7O) 397 Ol 54

Íe PENNINGMEESÏER :

G.J. van dor Kloii
Tel. : (0174) 41 8l 49

2o PENNINGMEESTER:
F. Vseren
Tol. : (070) 367 96 30

met een ongeEwljfeld boeiend veihaal.
Nu was hem iets heel ergs gebeurd, hij
was uiEgenodigd om op !,roensdag 10 april
de vriendschappel ij ke interland tussen
Israël en Roemenie te fluiten, Na enig
overleg besloEen Mario en ik dat het.
fsraëIische voetbalpubliek ook rechE had
op een topscheidsrechter, en dat de keus
tussen LENS en Israë] niet echt moeilijk
was .

Na dit. kloeke besluit zocht.en wij
meteen naar oplossingen voor din§dag 9
april. Namen van scheldsrechEers píng-
ponden door de telefoondraad., en uitein-
delijk kwamen we uit, btj een jonge gaag-
se betaaldvoetba] scheidsrechLer', nml
Eugene ÍIeaterilk,

volgens Mario een hele goede
scheids, die nu nog in de eersEe divisie
f1uit, maar zeer binnenkorE wel z,n eer-
st.e eredivis iesredstrlj d zou krijgen. Ook
iemand die weet. hoe het gaaE in.dë ama-
Eeurwereld, en iemand die een goed en
interessanE verhaaL kan houden.

ToE onze groEe opluchEing bleek
Eugene westerÍnh graag bereid dinsdag 9
april bij LENS een verhaal Ee houden
over het. fluiÈen ln het. betaalde voet-
bal, de samenwerking met aller1ei groe-
pen binnen het. beEaalde voetbal. en zijn
ervaringen meÈ de amaEeurwereld.

DIrS t DINSDÀG 9 april om 21.00 uur be-
ginnen Í.rij meE de kaderavond, waarbij
Eugene westerink de gastspreker is.

EB: LID (VICE.VOORZITTERI

W,J.M. Heiinon
Tel. : {07o) 346 10 88
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VAN HET SPONSORFRON

Deze week verwelkomen wij de firma

SUDMEIJER ZONWERINGEN

aLsr nieuwe sponsor van een reklamebord
langs ons 1e veld. Ook zulE u bÍnnenkort
eenl 'zwevende' advertentie van deze
fiHna in de Í,ENSREVI E aantreffen.

BenE u dus op zoek naar zonne-
schermen, jalouzieën, rolgordijnen en/of
lame}len dan is het adres I

ZUIDERPÀRKIIÀÀN 25 - E.eI .t 070-3233562.

Zo is er rond de Paasdagen een schiEte-
rende aanbieding van sEandaard knikarm-
schermen Eegen zéér scherpe prijzen.

KOI.Í, KLÍK en VERGEITUK staat in de
brochure en daE kunnen wij wari harte
aanbevelen.

MaurÍce Guth, de LroEse eigenaar en in-
middels ook LENS-Iid, zal u graag advies
geven bij a1 uu 'zonproblemen' ,

PenningmeesEer

N.B.: BovensEaande Íelatie is toE st.and
gekomen dankzij Koos Nijhuis,
Mec dank hiervoor! red.

Mario van der Ende
en de keus tussen

. LENS
'of

lsraël-Boemenië !!

zondagavond, net na Studio Sport, belde
Mario vaÍr der Ende op, om te verE.ellen
daE hij een probleempje had. Hij zou op
dinsdag 9 april de sEart van het vrij-
wi I I igersproj ekE bij LENS inlelden,

De projektgroep word! voorgesÈeld,
het projekt wordE verder besproken
aangevuld met suggesties van de
aanwezigen.

KOMEN DUS !!!
glij hebben geprobeerd zoveel mogelijk
mensen persoonlijk uit te nodigen. MochE
iemand nieE uitgenodigd zijn, dan.is daE
per ongeluk gebeurd. Iedereen, van ouder
tot jeugdlid en van buurman tot. selec-
tiespeler is welkom, dinsdag 9 april om
21.00 uur.

Namens het besEuur

Fred Grens

P.S. MeE Mario van der.Ende is afge-
sproken daÈ hij een andere keer naar
LENS komE.

-2-'dercusnevue'

Wij houden u op de hoogte I

l] t1



adveÍte ie BUFFET NIEUWS

BUFFET ROOSTER
zat€rdag 5 aprl1

oPenen 
.:

's ochtends

,foop de Roode

Eric RieÈveld
Rina Bïuystens

Nans]1 BruysEens

Jan LaÍners

.fan Lamers

Marian HouÈman
hge"iild Berg

13 .00 uur .:... Eric Rietveld
,Jenny de GrooE., Cor PeEer6

Hènk Kouwenhoven

' Inge v/d BergsluiEen

zondag 7 april

openen : -

10.30 uur
Henk Kouwenhoven,

Tinus

. Inge v/d Berg,

' s -middags

aaandag 8. aprlI

openen t . Tínus

10.00 uur Eric Rietveld
Rina Bruystèns, Inge v/d Berg

. Nancy Bruystens

sluiten ? ????

f,,innengeulogen berichten

adrepak

Fotokoptesii/ffi

formoot A5 tot A2
enelle u er w erking s tij d

uergoren, uouwen, nieten'

voor kopiegemak

/
a

lage prijzen!

KerketuinehwegG 2544GW
Tet. (O7Ot3s9O7l6 Far lo7ol329sl68

n Haag

t EERSCHOOL >>>>> onze véreniging sEaat al sinds jaaÍ en :, r,

dag bekend, en zo dusdanig garant, als zijnde een prina
1eèrschoot op heE gebied vaÉ zowel ople idingen/trainingen en het

iteiEsvoetballers. Maar wist u ook daE, buiEen het voetballen, de
re terreinen niet onopgemerkE blijven. Het onEgaaE de buitenwachE
zo scoorE de I,ENS-revue, gua Iay-ouE, hoog - maar ook de redakti

gstandjes ?) wetke hier soms (hééI soms) in voorkomen.

van
en op

igheden

kwal
ande
want.
(hoo

afleveren
kwaliEeiE
beslist n

onelevaard

Dit heeft één van de redakt.ieleden een persoonlijk succesje opgeleverd. Hem is n.1.
aangeboden om voor een grooE Ministerie aan heE blad van de personeelvereniging meer
"boày' a. geven en heE dus nog aanErekkelijker !e maken voor de lezers.- ai.i nËt Èer perse gaan van dit nummer Írerd bekend dat hij dit aanbod geaccepEeerd
heefg. Mbmengeel iordt e} op redakt ie - TOP- niweau druk overleg gepleegd om de juist.e
balans te vinden bij heE coÍÈineren van de twee funcEies en zo Ee vermijden daE er
afbreuk vJordE gedaan aan de kwaliceit en.Ieesbaarheid van de beide bladen.

i, ANLEVEREN KOPY >rr>> de paasdagen staan voor de deur, met veel voetbal
/ll ( comreÈlt ieltournooien) derhalve, maar, èèk voor uw redakEie, een weekend om heE
! r""ns'even rusEig aan Ee doen. De één gaat eieren schilderen, tererijl de ander zich
voorgenomen heeft om hee gehele weekend achter een paashaasje aan ce jagen.

Derhalve wordt ons klubblad pas op dinsdag 9 april in elkaar geknuEseld en kunt u
bp deze dag de kopy hiervoor aanléveren EoÈ uiÈerlijk 20.OO uur. De Revue valt in de
biievenbus-of op de mac, NÍET op donderdag maar één dag laEer op VRI,JDÀG.

de redaktie

,de LENSREVUE, - 3 -



t
iuhileumkommissie nieuwsflits

,reuÍrcommissie organiseerE, vindt u hierbij een wat uiEgebreider verslag tot de.komendeperÍode. voordat we echEer een en ander uiteen zeÈten, vJi-Ilen-wij echÈér de sponsors,die na 15 deceÍÈer 1995 bij ons een donarie hebben gedaan-, een piiis voor de juuilèuà-
loEerij.hgbben geschonken of op. andere srljze de j ubÍ reumkomni s sie Éenben gehoipen,.harÈ.elijk dank zeggen voor.hun bijdrage, aie net mogerijk maakt. heE 7s-ja;ig bèstaanvan LENS op een gepasEe wijze te vieren. ..:

'-. zonder een ieder daarbij te korr.'te doen wi11en wij echEer de ta. vRoLtJK even
op _de_ voorgrond plaaEsen, omdaE zij de volredige sponsoring van het. oud-'hederlandselfEal op zich hebbel genomen. Deze niet geringe dónatie zorgt ervocir dat erij ruimÈe
overhouden voor de financiering van de overige_ akEiviEeitdn, -die, door de jubileumkom-
missie worden georganiseerd

; NA ve!e, wat kleinere mededeLingen omtrent de aktiviteitln.aie ae OuUi-i

. MochÈ u derharve nog schoonmaakwerkzaamheden binnen u, uear:.ii-ài Jrgarrrsatie .nodig hebben of u bent niet tevreden over uw huidige schoonmaakser-vi ce, aa-izel dan'niet
om konEakE op Ee nemen me de fa.. VROLIJR. :, ]

I IB|LEjIMLOTER| >>>>> wij hebben, zoals u werlichÈ heeft opgemÉr*.; 
'"ji grundio-'

I ze.loterij op toukr gezet, waarin fantast.ische prijzen Ee,rinnen zíjni. Dè hoofd-,' priis van deze lot.elij is.een pïachtige murti-medÍa pc met een Dx4 1oo Megahertzprocessor - 540 Mb schij fcapaciEeiE en CD-RoM Èer waarde van / 3oo0,0o beschikbaar 
,

gesEerd door ons aller PETER KROL. uet bedrijf waar peÈer werkt, zal in een volgènde
editie nader aan u worden voorgesEeld. - -f ,, . ' .'i

-. Daarnaasc zijn er nog vele.andere prijzen beschikbaar gesteld, t.e weten edn l
gez ichtsbruiner, foEocoestellen, koffiezetapparaten, twee schit.terende LoEto- Erainings -
pak)cen etc.

' De loEen zijn inmiddels reeds Ee ierkrijgen en zulLen worderi verÈócht. tot'en de
Erekking op 30 april a.s. en kosEen slechts , 1,OO per scuk. In EoEaal zijn er.6000locen te koop, dus u heefE een groEe kans om een van de prijzen te winnen-en voor deprijs hoeft u heE zeker nier re 1aEen. De loEen zijn te Éoop bij enerzijds de leden van
de j ubi leumkommissie en anderzijds bij' de mensen die hen hiérbij een haidje.herpen.
. _zoa1s gezegd vindE de trekking plaaEs op 30 april a.s., dd dag.daE zbwel dLjeugdsportdag a1s de wedst.rijd tegen de oud.lnEernàE ionars op trec prot'ramma' sthaE .

^ 

PRIL 1996 ,rr» de 3Oe april Konlnginnedag, wordE één van de hoogtepunten *,a., het
Fljubileumjaar. Niet alIeen de jeygds!.ortaag, $rarop zo'n 2OO jeugdleden hun beste

-beenEje 

voorzeEten om met hun elfEal een zo goed mogelijk resultaat. neer t.e
zeLE.en, maar ook de wedstrijd van LENS 1 tegen heÈ oud-Nederlands e1fEa1 sEaat die'dagop het programma.

De j eugdsporEdag sLart om 11.00 uur en zal rond 15.00 uur afgelopen zijn; Op de
dag zelf zullen de diverse onderdelen aan de Eeams worden uitgelegd en een week van te
voren zal bekend worden gemaakÈ in welk team iedereen is ingedeeld en wat. de namen van
de Eeams zijn. Deze zullen namelijk anders zÍjn dan de elfcàlnamen waarin jutlie nu
spelen.

Tl OEGANGSKAARTEN >>>>> binnenkorrkri jgen wi j de namen door van de oud- incerna-
I Eionals die meedoen in de wedsErijd tegen LENS 1. Uiteraard hopen Íve a]leÍnaaI dat

- 
er'een aanEal zeer bekende spelers bij zullen zíjn. zodra we hierover meer weÈen

zullen we daE in de volgende nieuwsflits publiceren.

Zoals u Í\,ellicht, reeds heeft opgemerkt, worden er voor deze wedst.rijd entree-
kaarÈen verkochE. De kaarten zijn in de voorverkoop goedkoper (/ 3,50) dan bij de
verkoop op 30 april (, 5,.00) en junnen bij de leden van de j ubi teumkomniiss ie àange-
schafE worden. :

In samenspraak met. het besEuur hebben we besloten daE ÀLLE leden op VERTOON van
hun LrDMÀÀTsCHÀps(+ÀRT GRATI S uoegang tor heE complex hebben. Echt.er op de dag van
de wedstrijd zullen er onbekende suppoosten aan de poorE van heE complex staan, die
alleen aan uw l idmaaEschapskaarÈ. kunnen zien of u Iid van IJENS bent.

Dus aI bent u 300 jaar 1id van LENS'en bent u bekend bij iedereen van IJENS,' haar u
vergeet. ue, Iidmaat schapskaart mee t,e nemen, zult u bij de suppoost een entreebèwijs
moeEen kopen. Niet vergeten dus deze kaart. in uw zak te stekenl !!

- 4 - ae LENSREVUE'



INTERNATIONAAT LENS-PAASTOURNOOI

oP zaterdag 6 en zondag 7 april
wordt. er op IJENS een;eer sterk bezeE inteÍnaEionaal

paasÈóurnooi gehouden woor de A en B jeugd'

, DEELNEMENDE TEÀMS :

DENEMARKEN

Skovbakken
Roskilde

Teyl ingen

ENGELAND '

WanEage FC
PoEters FC
Jubilee Fc

NEDERLAND

(Sassenheim) Lugdunum (Leiden)
Laakkwart.ier (Den Haag)

I,ENSÀlENLENSBl

de aanrr-ang op beido dagcn ls 12-00 uur I
--J

Evenementen Kommissie

KLAVERJAS en JOKEREN >>>>> afgeLopen vrijdag 29 maarE ';'\*
1996 werd de laaEsEe.van de 4 kaarEavonden gehouden. NeE

als de vorige keer hebben zích, Lz koppels en Íreer 5 joke-
raars lngeschreven. Aanvankelijk zaEen we meE elf koppels
maar de toevallige aanwezigheià van charles en Erik compleEeerde de
tafels. Na Ewee rondjes klaverj agsen waren er vier kopPels die 1rr ij dicht
bij elkaar stonden en allemaa1 aI meer dan 35oo punten verzameld hadden.

De laaEst.e ronde moesE dus de beslissing brengen. In deze laaEst.e ronde deed het koppel
Bergenhenegou wen Riétteld heE"heE beste en zij hebben deze avond dan ook gewonnen.
De ditsLag
1e Bergenhenegouwen RieEveId
2e vdr Berg vdr Berg
3e Taal Redeker

5690 punEen
5487 punEen
5449 punEen

De podelprijs ging naar heE koppel van Loon - Dahoe met. 3589 punÈen. We hebben wel even
mec-tte hèren dé Cioot en Signei- moeEen praten om hun vasge prijs voor een avond af Ee

=iàun. nuu. gingen ze mee aócoord al moesg er we1 enj-ge druk op heb worden gezet'

Bij het jokeren was heE wederom nieE zo. spannend. Het. IíjkE we] of heE peloton der
jokeral-is ,""ËJ o"a"r de knoei van de Niamat.jes. zou hier sprake zÍjn van een combine.
ír"-àà "i". gespeetde avonden heefL Corrie er tr,?ee gewonnen en Caroline.een- Bovendien
iÀ Caroline àriè feer tweede geworden. DaE lijkt we1 vechLen tegen de bierkaai. VanuiE
e; ;;;à;i;;";èn rereikte mij Éet bericht daE de overige vier dames in trainingskamp
ààu.r .r ríin-dr" naarsEig op zoek naar een sponsor, Hellicht dat er een hoogEestage-
i.rït, zij'ii"pàn aan in íeplember/okt.ober 1905 te kunnen pieken wanneer onze volgende

le Corrie NiamaE 394 Punten
2e Caroline Niamat 448 punEen 

:

Poedelprijs Rina Bruijstens . . . 727 punEen

De DriizenEafel zaq er vol uit met Ewee soorten prijzen. Wie nu de looEjes getrokken
h;"i;-í;;a-ik niei-precíes. Een feit is daÈ .fos weinig in de prijzen viel. Naar mijn
;;;i;g ;à;"; de prijzen we1 wat eerlijker verdeeld dan de vorige keren. Bij de graEis
i;;ajË", welke jè kón verdienen meE goed te spelen cq het. hebben vam veel geIuk, waren
Eà"-àà"i.t slagérijbonnen. Deze prijzen.zijn-altijd.tn trek en we _zu11en dat zeker '
;i";;à "èiroeí weér doen. Oeze 1aaÈste avond wan dit seizoen werd gekenmerkt. door zeer
;;;Í-Ïà.h;; ljóteiaarsl en spannende kraverj aspoEj es - ilan Ham en -'ros witting zijn

"ààinà*èiiÀ 
om-het volgende séizoen weer een aanEal van deze avonden Le organiseren' u

Ièèst daarover in de LenS-rewue in septeÍnber. Wij wen§en u nog een-aanÈaf preEEige

i"àéioàÍÍààg.èn óp r,ens (vergeet 30 apiil nieE) en alvast een pret.Eige vakanEietijd.

.fan Ham en Jos Wittin
t 'du'LEnsnevuE' - 5'
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SelÍ@ Voor telefoonnummers: zis de coloÍon oo oaq. 'í

-B--
Senioren -AAL

CromvlieE 2

UITSLAG(EN):
. I,ENS 3 4 6

WEDSTRIJDPROGRAMMA

tiid thuis uit klassa zaal scheidsrcchterdatum

vrtj .

díus,

woëtl.

L2.04 20 .30

15.04 19.00
19.48' 2L.00
,) 1a

17.04 20.30

KI.'KDUIN 1

IJENS 2
wesElandia 2
IJENS 2
Noordzee 2

LENS 1

IJENS 1 932/38 Ockenburg H. Hartgring

- H'dijk 2
- LENS 2
- ÀDIO 4
- IJENS 2

BEKER
BEKER
BEKER
BEKER

So
So
So
So

sef
sef
sef
sef

B
B

d.

de
de
de

c. iI.
c.J.
c.J.
G.F.

ruij n
ruijn
ruijn.Berg

ÀsE.rani 1 932/38 Oranjeplein R. Obdam

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN zijn BEKEND

Senloren ZNÍERDAG

UITSLAG:
BI,ATTII ZWÀRT 1 . LENS 1 4 1

WEDSTRIJDPROGRAMMA
datum trid ' thuis . : ull scheldsrcchter veld

doÍI. 04.04 18.30 IENS 1 - 'JAI IIANUMÀN 1 1002/006 M. Mooijmans,....

zat. 06.04 14.30 LENS 1 - KSD 1 LO22/0O6 R.W. v. EIck
Deze wedstríJal worilt gespeeld op heË Eerrel,n van KsD

( Oude BIaa lEdorpervrsg, Dleuwe Àlexanderkaz erna )

zat. 13.04 14.30 ÍJENS 1 - - DzS 1 1024/006 'J.8. Glasbergen

Blj afkeurlng : traiDen oD 12.00 uur ,/ ve'4r1lchÈ afbellen bJ.J nteE konen tral.nèn !!

AFSCHRIJVEN Fred Lancel
cerard Sinke

Eel . : (010) 521 39 80
r.eI.: (079) 362 85 s9

-6-'dercrusntwe'



Í{ Seni ren 70 Dd,
d*',

idva!t.DEl6

UITSLAGEN
RVc 1 '
TONEGTDO 2
I,ENS 3
RKÀW 7
coNcoRDrÀ 5
I,ENS 6
],ENS 7
TRIOMPH 3
I,ENS 9

LENS 1
I,ENS 2
RKSWÍ 3
I,ENS

1
2
3

5
1
6
3

3
1
1
1
1
0
3
L

4
5
TI

s
w

LEN
GR. v. 6
WESTI.ANDIA 16
T,ENS 8 .
BMT 6 uitgesteld

WEDSTRIJDPROGRAMMA

VonderVelde
tVeentje è*-r*

VERHreRS

nkÍ.lrert 27
544 EC Dor Haag
C1,. 070-166ll14

Ízx.t O7O-1675793 - Tcl.t 079-16lO2l

ult w-nf. htef velddatum tlid

donal. 04.04 18.30 LENS 9 CROMITI,IET 6 4393/648 n. n.

- LENS 1 L0o2/52r
- ROODENBURG 2 !022/62r
-- POSTDUTVEN 2 3023/543

zie opstelling LENS 3 !ll
- LENS s 3059/56L
- svH 2 3076 /569
- GR.WÍLLEM r.r V 7 44!'l /627
- zie dinsdag 9 àpril
- VRIJ

3

Eaan,08.04 14.00
r.0.30

.' 11. OO

],UGDUNT]M 1
I,ENS 2
I,ENS 3
I,ENS 4
OI,IVEO 7
I,ENS 5
LENS 7
LENS 8
I,ENS 9

resÈanE
É. I leri
À. Baggerman

M. v. Ekelenburg
n.n.
n.n.

10.00
13 .00
11.00

1
2

2

* opsteling r,ENs 3 (oaandag I aPrtl)
l.-àé-eióóË, H- Hoppenbrouíers , 

- 
.t . Zout.endijk, R. van Oven, .T. BuyEelaar, E. Àmmerlaan,

B. wàr*t"""", e. .rà-n wijngaarden, M. Koning, F. veeren, K. de Graaf, M' Mo1,
T. Treuren, ,1. Bekker, I''1. Molleman

dlnE. 09.04 19.00 LENS 8

alond. 11.04 18.30 LENS 3

KRÀNENBIJRG 4 4402/522 n.n.

RKDEO 3 ' goot/s+z w. Nederhof 1

z ond. SiIC, 1
I,ENS 2
HVV 2
],ENS 4
WIK 4
LENS 6
Í,ENS 7
],ENS 8
],ENS 9

14.04. 14.00
10.30
10.30
13,00
10.00

' 13.00
11.00

r. 13 .00
11.00

-. LENS 1 '

. - VREDENBI'RCH 2
- IJENS 3
- WÀSSENÀAR 5
- ],ENS 5

1- OSC 4
- cR. wiT'58 5
-. TEDO 5
- VELO 17

!0L2/521 H.B. MarEin
r702/62L P. BasEein

H. waslander3oss /s43
1

1

3
3
2

3098 /562
3095 /56L'3L2s/s69
4437 / 627
4415/622
448s /648

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

donat. 18 . 04 18 .45 POSmUIVBN 2 - LENS 3 3033/543 n.n.

worden door de Erainers bekend gemaakE
a1s bekend

SchaduwprogEama (bi j algehele afkeg!!!g) --------- _ 
14.00 I,ENS 1 . SCHEVEN]NGEN 1
11.00 SCHEVENINGEN2 - LENS 2

'ia1

OPSTELLINGEN,
LENS 1Elm 3 z

r,ENs 4 t/m 9 :

TRATNINGEN N\ET GESELEKTEERDEN. : ELKE DONDERDAG 2O'45 uur

'de LENSREVUE! 7-

4



A F S C H.R IJ V EN LENS
IJENS
IJENS

LENS
I,ENS
I,ENS

4:

6r
b.

1.
8:

À.
r: w.

J.

tel
te1
te1
tel
tel
Ee1
Ee1

de GrooE.
Heijnen
Wasserman

. Zupel Ii
Duivesteyn
Gungör
Lensink

(070)
(070)
(079)
(070)
(010)
(070)
(070)

325
346
35r.
323
51r
390
323

50
88
56
61
43
33

15
10
20
68
79
03
10

Ag.s
G
z
P

kontaktp€raoon ' Senlorsn zondag
lvedstríJddag..

LIGGING VAN DE TERREINEN
Í,UGDIiNTM
OLÍVEO

: Oegstgeesterweg
: De croene I"li jdEe

Leiden
Pijnacker

. O O G G ETU IGEru S C H R IJ V EN

': wiE Koursnhoven - teI.: (070) 39f 24 74
: Berr vrerlr.ns - re1., .3lol 

33: ;3 34;,

te1 .:
Ee1.3

( 071)
(01s)

5r5 4?
359 21 41

RVC 1 - IENS 1 (3-1] door : PauI v.d. Steen

De koude oorlog waE voor niets geweest.. ÀIle schorsingen waren
Ín zeist achEergebleven en beide ceams konden bijna volledig
aantreden. Helaas was dit. aan de wedst.rijd nieE. Ee merken. HeE
werd uiteindelijk een s laapverwekkende pot voeEbal waarbij
niet.s te merken was van een derby gedachte (RVC-LENS) of

promotie (RVC) of degradaEie (LENS) . RVC nam in het begin even het
iniEiaÈief maar zett.e diE snel om in naar laLer bleek effecEief counter-

spe]. IJENS zeÈEe daar Èe weinig Èegenover om RVC echt t.e verontnrsEen. Te E.raag bal- en
loopEempo op heE middenveld gaf I,ENS wel meer balbezit maar meer ook nieE.. RvC was
scherper in de doelgebieden en daar worden de meesEe wedst.rijden toch echt beslist, Zo
ook È-RvC tegen LENS. De eersEe cointer L - O en de tweede counter vlak voor rusE ó2-0.
Nogmaals LENS zette daar echt niets gevaarlijk t.egenover. Na rusE was IrENS 20 minuten
v.,e1..gevaarli jk meesE.al over onze rechter kanE. Ricardo zet.te goed voor en llans schooE
de l,-2 binnen. KorE daarna een zelfde aanvalsopzet maar heLaas schoot t{ans deze teer
vanuiE een iets moeilijkere positie nieE raak. Nog twee mogelijkheden voor Hans en
Maurice,na een goede individuele akt.ie, Ieverden helaas niets op. Toen RvC na een
counEer en een toegekende sErafschop 3-1 scoorde. was de wedstrijd gespeeld en bleef
LENS weer met Lege handen achter. De konsLaterlng dat. de overige uitslagen bests gunsEig
waren was slechEs een pleisEer op de nederlaag. Í,ENS zal beslist. beEer moeÈen gaan
presÈeren en zelf moeten gaan winnen om alsnog nieE te degraderen. lIeE programma van de
eersE komende vreken is echter loodzwaar meE uitwedsErijden Eegen Lugdunum op I april
(nog 45 minuEen meÈ een 1 - O acht.ersEand) en op 14 april Eegen SJC uit. Iedere week
verder een finale voor Í,ENS 1. Veel succes lll

a
)

, TBA I NIN G: vtijdagavondvan 18.30 uurtot 19.3O uur
(verzamehijd : 18.15 uur)

A FS CH RIJ VEN : Ktistel Muns tel. : (O7O) 397 5459

],ENS-DÀMES 1 combinaEie IENS C3l4 15

WEDSTRIJDPROGRAMMA DAMES

UITSLAG(EN) 2

elftal datum aanvanq togenstandet uiUthuis veld/teÍrein sam.k LEIVS

LENS 1 05 apr 18.30 IrENS C4

- I - 'de ttusnevue'

thu is 18.00



DÀIíES 1 - LBIS Ca (2-15) door : Ànqe1a' Kristel en Manuela

/fgelopen vrijalag speelden we geen wedstrijd tegen de meisjes van vlos' maar tegen een

.oriU i.rua i " 
,.r, I,BUS C3/4. heE. à" ".., 

fïrck wedst.rijd, maar.goed' De score zullen we

dan ook niet noemen faat'ao; ttj a"" $tel dafres - dè redattlè) ' DenoLra had we1 2x

ö!ï"ààial-nà"oiiu' *uu, breef die-overslag nou van je ?? op heE laaEst hadden we er seen

iirr'r.e. in, omdaE *" rnoÀ ,àtètt. Aan heg-eind gingen we penalty's nemen. wat we

trouwens wè1 gewonnen I.réËO"n. 
-zi"gàrrd tiep.r, *é nàar de Èleedkàmer met de hoop daE heE

volgende keer beter gaat. DOEMl l

Dubbetopiseengzodikendaaromt,er.aanvulling',eenkortebloemlezinguiEheE
verslag van Edwin Kuik :

- ale eersEe 10 minuEen toonden de dames een qoede inzet en werd er met een 1-4

sEand aan de Ehee 
-È.gó.r."rr. 

Na de rusE *o"Éi de LENS C3l4 cornbinatie er lustig op

, los scoren. Er was geen mialdeveld *"". "r-àà 
vèrdedlging besEond. voornamelijk uil

één vrouw. conditíe!àËiek ging nu echu parÈen spelen-en-zelfs.met 16 dames + het

inzeEÈen van een g.àËài* ,uË""- (keeper Éno de .röng) .had- niet dat effekt om het

;ïi';;-i;";;;.-Pirí;";;'"kË;;"; ii;" bij het penaÍtv s.chieten' I a" ,"ourri"

t l, lí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
ftootJÈi6", A/B/C jeugd: paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, t€l' 397.01 .

HooÍdleider

HooÍdleider

E-jeugd:

F-jeugd:

Ruud Vereecken
telefoon 391.04.89
HarÍy ter Linden
teleÍoon 361 .61 ,43

HooÍdleider D-leugd: Edwin Kuik
telefoon 367.73.00

AÍbetlen voor de wedstÍiiden: zo snel mogelijk, doch uiteÍliik de avond voor

19Jt ,-t, b',i d" dèsbetreffende hoofdleider. ln uiterste nood nog op de dag

teleÍoon 36ó,1 3.1 4 (zaterdags vanaf 08.00 uur en doordeweeks + 30 minu

de wedstrijd, tussen 18.00 en

van de wedstri,id op LENS,

ten, en nigt eerder, voor

verzameltiidl

AÍbellen tÍalninoen: f 45 minut€n voor aanvang van de training, alleen op LENS, teleÍoon 366'13'14

VÍagen/oroblemen : bel in eeÍste instantiè de hoofdleider op!

AÍgekeurd oÍ niet ? Bel bij twijfel op zaterdag na 08.00 uur naar de LENS-afkóuringsliin (O7O) 367 b5 22

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

K LENSuiulhuíselltal datum aanvano teoens

A1

B1

B2

C1

12.00
12.00

06 apr
07 apr

t2 .45
t2 .45

LENS - Eournooi
LENS-cournooi

LENS-tournooi
tENS-Eournooi

VELO-tournooi
RCL- Eournooi
HMSH Cl
HMSH-Eournooi .
ODB C1
Cromvliet. C2
Dt NO-t.ournooi
Scheveningen C3

kopy
kopy

zte
zLe

11.45
11.45

11.00
11 .00

zie kopy
zie kopy
VRIJ

uiE

zie kopy
zie kopy

Èhuis
zie kopy

uit. .
uiE

zie kopy
thuis

06
08
11

06 apr
07 apr
06 apr
10 apr

apr
apr

r8.30 . vcs 83

apr
apr
apr
apï
apr

10.30
09.00
17.30
09.15
17.30
1,7.30
08.30
r.8.00

Dedemsvaartv.reg 17.30

. Noordweg

. Leiderdorp . .
v2 ..

vrederustlaan
AlbardasLraaÈ

Rederij kerstraat
Mr. Nolenslaan

v2

(auEo)
(auEo)

(HMSH)
(auLo)
(auEo)
(auEo)

06
09
05
06
09

apÍ

c2
C3

11.00
10.00
18.30
10.00
18.30
18 .30
09.30
18 .30

'de LENSREVTJE ;9-



WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD (vervorgt

elítal datum aanvano uiUthuis veld/tencÍn K LENS

c4

D1

D2

05 apr
06 apr
10 apr

18.30
09.30
18.30

LENS Dames .. thuis VZ .
Lakr,ra- Eournooi zle kopy ,r. v. BeerssEraaE
WesÈlandia C5 Ehuis V2..
SouEh lyneside D1 Ehuis
verErek naar Duit.sland (zie
DIINO D1 uit .FulI Speed Dt uiE .
DieHaghe - rournooi zie kopy
PleckgaLe FC D1 t.huió
Lakwa-t.ournooi ziekopy
NKS-t.ournooi zie kolyNKs-tournooi zie koly

09.15
09.30
09.30
09.30
15.00

18,00
08.30 (auro)
18.00

04 apr
05 apr

apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr

17.00
10.30
18.30
r.8.30
09.30
r.7.00
09.30
09.30
09.30

08'.30
16. L5
08 .30
08.30
08.30

v2 ,
kopv)
. Mr. Nolenslaan

Kerkepolder
. Ockenburgh

v2
,J. v. BeerssEraat
. Ockenburgh .
Kij kduinsestraaE

15
10
L7

,15
.00
.3010

04
05
11
06
06
06

08
05
05
05
06

D3
D4
D5

E1
B2
E2
E4
E5

F1
F2
F3
F4
F 5,.

ap
aPr

r Leiden-tournooi
ODB- tournooi
ODB-tournooÍ
ODB-tournooi
Cromvl . -tournooi

Smaragdlaan
ÀIbardasEraat
ALbardast.raaE
ÀlbardastraaÈ

Rederij kerstraat

. Zuiderpark
ÀlbardasEraat
ÀIbardastraaE

Rederij kers traaE
Rederij kers EraaE

zie
zíe
zíe
zíe
zLe

kopy
kopy
kopy
kopy
kopy

kopv
kopy
kopy
kopy
kopy

08.00
08.30
08.30
08.30
14.00

09.00
08.30
08 .30
11.00
11.00

(auco)
(auEo)
(auto)

(auto)
(auEo)
(auto)

(auÈo)
(auto)
(auto)
(auto)
( auÈo)

(auEo)
(auÈo)
(auto)
(auEo)
(auEo)

apr
apr
apr

08 apr
05 apr
05 apr
06 apr
05 apr

' r.0.00
09.30
09.30
L2 .O0
L2.00

Oranj ep1 . -tournooizie
ODB-Èournooi zte
ODB-tournooi zie
Cromvl . -Eournooi zie
Cromvl, . -tournooi zie

B IJZONDERHEDEN,

.,.. , aanwezig op 6 en 7 april van de lreugdkommissieo.a. paul van der Stee!

- op 5 en I april vervallen alle E.rainingen !! !

- opsÈe1lingen als bekend meE uiEzondering van,

R. FeÈÈouch
!.{""fr, C. Sprockel (beiden 6 qn I april)
S.GombaulE (aIleen 5 apri 1)
S . Schrijver
G. Yildirim
À.Bada1 en M.eI Ayadi (leider)
R.Nandpersad . : -:
R.v. Herp en R.v.Herp (Ieider)
P.HoeÈ,A.Oufrighe en p.HoeE (Ieider)
N.Bakker en D. SEuiverÈerg

^ 

fCEKFURD OF NIET ??? ,,.r,, voor 'Eoefrnooien 
geIdr. 

"un 
uprrr" afkeuringsresel ing.

,49:-_:"fgg manier om t.e wet.en r.e komen of heE Eoernooi doorgaaE is be1len naar de

nieE getraind en mag je ÈhuÍsblijven.

I ENSPENALTYBOKAAL >>>>> soufianerí ::ilïàÈ"I'ï.:ï"i,ï] ;:Ï"X":"n;:3àï'à"
Graaf. Het was vooral een zeer spannende
finale om de plaat.sen 2 en 3. De 1at. stond
een betere klassering voor Jordi in de
weg. Toch schoots hij de bal drie keer op
precies dezelfde plek op de lat en dat. is
heel knap. Soufiane gaat IJENS op woensdag
10 april verEegenwooxdigen bij Voorburg.
Hoe laat etc. hoor je nog van ons. veel
succes en de beste I van Den Haag gaan
over naar de finale op 25 mei. Doe je besÈ
dus .

O LENS 82
O LENS Cl
O LENS C3
O LBNS D4
O IJENS D5
O IJENS E3
O LENS E4
O I,ENS F2

zonder
zonder
met
meE
zonder
zonder
zonder
zonder
meE
zonder

0

O ÍJENS F5

llEN HAAG íFC) ,,,>, een srooc aanr.a.r.

lJ, LENS-ers deed vorige week mee aan de

-open 

dag van FC. Den Haag . Na lang
wachten ging het uiÈeindelijk toch nog van
sE.art. en hadden de spelers besE een leuke
middag. Voor drie spelers van LENS leverde
het een EesEwedstrijdje op. Deze is inmid-
dels gespeeld afgelopen zóndag en uordi
VersEeeg, Vincent. v. IJoon en Cock v.d.
Bosch kwamen daar in akEie. Of hec waÈ
gaaE worden horen wij binnenkort. wel .

- fO - 'ae Letsnevue'



F
een overgang naar sparÈa, Fc.Den llaag en
Feij enoo;d. -Afgelopèn zondag hèefE. hij de
knoop doorgehakE en koo§ hij voor
Feijenoord. Met Pasen gaat. hij al met ze
mee naar een tournooi in Berlijn.
volgend seizoen zal hj.j daar dus permanent
aktief zijn. Gefeliciteerd met deze ulL-
verkiezing.

HJËNOORD >>>>> ciward sprockel is
a1 een paar sEappen verder dan boven-
st.aande spefers. Hij kon kiezen uit'

Tournooi hijzonderheden

af ADERAVOND >>>>> afgeloperi dagenl\ í:iïd':"í";:"1"i33:*":[ïïi:.""' :i" 
-

ouders op IENS. Op dinsdag 9 april organi-
seren wij namelijk een kaderavond op LENS.
I{ij hopen veel LENSers of mensen die LENS
een warm harE toedragen op deze avond om
21.00 uur op LENS te zien. Geen brief ge-
had maar toch inEeresse om te komen? Doe
het. dan, c,ant hoe meer zielen hoe meer
vreugde. zie ook de kopy voorin deze LENS-
revue. vragen ??? Bel Fred Grens 3535418.

@

M LENS-teams komen aan de beurt. NaEuurlijk verwachten $rij dat jullie sporEief
sErijden om de hoogaEe plaat.s maar bedeÀk dat slechEs een team de hoofdprijs kan
. Crijp je er naasÈ btijf dan sportief tegenover de scheidsrechter, de Eegenpar-
ae oilaíiserende verenlging. Natuurlijk ÀEaan ge alEijal met heÈ hele Eeam bij de

itreikíng. Dit is een muóE Èegenover de organiserende verenigingen. Leiders graag
letten én naEuurlijk zelf heE voorbeeld geven. Veel plezier allemaal. We rekenen

I veel toeschouwers

EI pasen wordt een st.arE gemaakt met de CoernooÍen. Bijna alle

pakken
tij en
prij su
hierop
op hee

IJEIíS À1 openE zoals gebÍuikelijk meE Pasen de serie Í,ENS - Eoernooien. 0p 6 èn 7

aprit komen ze in aktie Eegen: wanE.age F.C uit Engeland, Skovbakken en
nöskilde uiE Denemarken, Teylingen ui! Sassenheim en Laakkwartier. wedstrij-
den van 2 x 20 en 5 minuEen rust. De prijsuitreiking is op 7 april-om 15.00
uur.

De bekers zijn beschikbaarses Eeld doox . DOMBURG SPORTPRIJZEN HOLLAND

Í,ENS 81 : hetzeffde verhaaL als bij À1. De tsegenstanders zijn echEer: ,fubilee F.C en
' PoÈters F.C uiE Engeland, Roskilde uit Denemarken, Lugdunum uiE Leiden en

' oDB- veel succes.

LENS 82 : is vrij maar mag gerust naar het LENstoernooi komen kijken.

irus Ct : speelE op 6 april bij velo tegen velo,Blauw zwarÈ, Rijewijk en Trimley Red
Dévi1s. om 12.30 uur krijgen jullie een lunch aangeboden. Dat wordt
smullen. Einde toernooi 16'00 uur.

SpeelE op I april bij RcL tegen zlraluwen vlaardingen, Léiden, RCL en
viEesse De1ft. Einde 16.00 uur.

LENS c2 : spee1E Eegen Pott.ers F.C uit Engeland, ForeholEe en Kagia- rn de àndere
pöuIe speÍen KaEwijk,HMSH,HBs en Lakevievr F'C' Na de poulevredsÈrij den nog

. finales. Einde 16.00 uur.

LENS C3 : speelE tegen RKDEO,VCS,Duno en DelfÍa. Einde 15.15 uur.

LENS C4 : speelt Eegen Delfia,RKAvv en taakkwarEier C3 en C4. Einde 15.15 uur

,,ENS Dl : een SchiEEerend maar zwaar toernooi voor ju11ie. VFL . Bochum, Bayer Levexku-
. sen,KFC Uerdingen, Fc Frauenfeld en FC Bergfried zijn jullie Eegenstanders.

In de andere póu1e spelen Fc Ko1n, Werder Bremen, schalke 04,BK odense,sc

, Milan en Berg.Gladbach. ,. 1

I,íedsErijden van 2 x 10 minuEen. op I april in ieder geval een finalewedstlijd van 2 x
20 minuÉen. Éinde rS.OO uur. Terug op LrsS om 20.30 uur. wat. jullie mee moeLen nemen is
bekend. Heel veel ptezier en gedraag je punkElich hoor.

LENS D2 : speelt tegen DSO,Devjo,RÀS,GenE.ofte B.K.,ShipEhorne E.C. In poule 2 spelen
Qíick,Quièk SEeps,Die Haghe, PoEEers F.c. Gentofte B.K. en Russelers F.C'
Finales dus. Einde 18.00 uur.

'de LENSREVIIE - 71 '



TENS D3

I,ENS D4

IJENS D5

speelt Eegen DIINO, DSO en Laakkwartier D3 en D4. Einde 15.15 uui. " -

speelE tegen SEP,DSO eh Àïchipel/Ornas. Einde l'3.30 uur. 
:

speelt Eegen DSO en Dynamo '67,In de andere poule spelen: GDS,OSC en SEP'
Eèn f inaleweds t.rij d dus. Einde 12 .30 uur.

speelE tegen Le iden, Roodenburg, Teyl ingen, OegsEgeesE en WSE. Er zijn nog
diie poulés en de poulewinnaais spelen nog een halve finale en een finale
wedst.rijd. Einde 14.15 uur.

speelE op 5 apxil Eegen HW,SV'35,BTC en ODB. Einde 13.45 uur-

speelt op 5 april tegen RaVa,ODB,IIW en HBS. Einde 13.45 uur-

speelt op 5 april tegen Esdo,ODB, Postduiven en Rava. Einde 13.45 uur.

speelE Legen Cromvl,iet, zoetermeer, FuIf Speed en vloEbrug. Einde 17.00 uur.

speelt tegen RKSVM, Juvent.as, de Sleutels en Oranjeplein. Einde 15.30 uur.

speelt op 5 april Eegen HBS,HW,ODB en Tonegido. Einde 13.45 uur.

speelE. op 5 april tegen F['lSH, ODB F2 en F3 en RvC. Einde 13'45 uur.

speelt teien Cromvliet., zoeEermeer, DzB- zevenkamp en Delfla. Einde 14.30 uur'

speelÈ tegen Cromvl iet , viEesse Delft,Die Haghe.Etll Speed. Einde 14.30 uur

I,ENS E1

LENS E2

I.ENS E3

LENS E4
:

Í.ENS E5

LENS F1

LENS F2

LENS F3

ÉENS F4

LENS F5

uitslagen
zateÍdag 30 maart

de LENS-revue
I,ENS À1
IJENS B].
LENS 82
I.ENS C1
LENS C2
Laakwartier
RÀVA C2
DSO Dl
Blauw ZwarE
Q'uick D5
IJENS D4
I,ENS D5
Scheven. E1
I,ENS E2
IJENS E3
],ENS E4
vredenburch
Quick F1
I,ENS F2
Rijswijk Fl
Í,ENS F4
Oranj e!1ein

RlJewÍJk.À1
DSO 81
Texas DHB 81
DSO C1
Tac' 90 CI
IJENS C3
LENS C4
]JENS D1
LENS D2
LENS D3
WP D1
Texas DHB D2
],ENS E1
RÀS E2
GDS E2
Cromvliet E1
I,ENS E5
LENS Fl
vros F1
LENS F3
RBMO F1
IJENS F5

c4

D1

E9-

F*

0
1
4
1
5
1
2
0
0
5
5
2
3
0
1
0
2
1
3

6

0

I
0
3
0
I

1
4
3
4
3
0

3
2
7
2
7
6
4
2
1
8

f EZEN >r>r, een vak apart. HeE stond er Eoch zo duidelijk (2x) in de vorige Revue.

l- Uaar een klubblad in z,n geheel 1ezen, ja daE valg niet mee. Dus heren : Koos,r iÀo, Ram (teider) en S. OÉcerspoor, 82 supporcers .-..!! Er sÈond Èoch echt
duiilelijik daE er GEEN (jeugd) verslagen meer geptaaEsE zouden woxden
vriendeiijk verzoek aan-u èn alle 1e iders /reporters om zich te concentreren op de
nade rende 

- 
,loNG - IENS ! ! Daar kunt u ut'r (paas) ei volledÍg in kwijt ! ! '

lay-out / graÍische vormgeving :
C.J. Alting en A.C.r. Miltenburg

reproduktle : LENS'huisdrukkerii
realisatie ! T. van Zilftout
verwerking : woensdagochtendklub
oplage :5ó0

- 12 - 'de utusnevue'
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DE LENSREVUE

weekMad. van de voefralwrcniging LENS
1920 1995

I
69e jaargang. nummer : 35

1 I april 1996
. L,

TERREIN on NLUBGEBOUW ALGEMEEN SEXRETABIAAT KONTBIBUTIE BEÏALING

Sportcomplox "Escamp l"
Hengelolaan 800
Tol.: (O7O) 366 13 14

P,F, Grons
Rog€Írt9§sclaan 49
2562 CN Don Hasg

Tol.; (07o) 363 54 18

PosT-bank :

RABo-bank :
33671 I
129924229

sEKo : sonioÍonaÍdolino
SBnioron zondag / zaal
W. Kouvyenhovon, Tel.: (O7Ol 391 24 74

EEPAKIIE:
A.C.J. Miltdnbuíg, Tol.: (070) 321 32 85
C.J. Alting, Tol.: (O7Ol 389 98 75

g$Í!q-9el!e!!!!!§§!e
mw l. vd. Bsrg, Tol.: {070) 3269974
mw R. Bruilrtons, T61.,l07ol397 97 22

AKKO : Akkommodatiokommissio
W.J.M. Heiin6n, Tol.: (O7O) 346 1O 88

. t.,!

R. v.d. Hook, Tel.: (o182) 52 13 53

SenioÍen ZatoÍdag
J.C. Ham, Tel.: (070) 367 96 87

SEKR ETA R IA AT IOIOi LSILq
G. Komporman, Tel.i l0l74l 212602

DAKo: dsmssafdelinq
mei. K. Muns, Tol.: (07o) 397 54 59

SPONSOEZAKEN I

G.J. v.d. Kloij, T6l.: (0í74) 418149

JUKO : iBuqdafd6llnq
P.J.M. v.d. Steon, Tel.i (070) 397 Ol 54 -

EKO : évensmonten kommissiè
mw D. van Stri€n

TRAINERS:
P. Bos, Tel.: lOTo) 368 03 62
E.V. Gans, Tol,: (o7o) 397 55 59

DE PLANNING EN HET HAASJE
( zwEagers dank)

,, .,.. t
AlIe goede voornemens Een spijE werden het Eoch nieE zulke rustige paasdagen a1s we
gedacÉe hadden. Het 1ag in de planning om eieren te schilderen, het internationaal
Jeugd-tournooi op r,ENs te bezoeken en achter een paashaasje aan Ee rennen, maar heE
haasje had andere ideeën en zo werden wij heE.

HeE begon àltemaa} toen we Ehuiskwamen en de naar de auto sEaar.den. Die zakte bekant ,.
door z,ri veren en moeders deelde doodleuk mede dat heE vervoersmiddel afgeladen was met
pLanten, sÈruiken, zakken aarde, mest, eEc'. .Bij het horen van deze mededeling kregen we

à1 een ,aag vermoeden- daE we geachE werden ons heel snel Ee laEen omscholen van
gezetrlig gènietende "Iangs de lijnkijker" Eot hovenier.

Nu zat dit wel een beeEje in de planing gebakken, maar erop gerekend hadden we niet
echt. De plannlng "gchïeeuwdeo om een

VAN DE REDAKTIE
Lever uw kopij vóór nraandag ln :

- Redaldiórievenbrs, klubgebouw
- Hengelolaan 981,2544 GG Dm Feqg

wiiziging$ aot maÀ!ÍIagavond mogel{lk !

InTDR§TE INLEVERTERTVUN XOPU :

maandag 20,1)0 uur in het klubgebouw
wedstriidverslagen ;-zondag 16.fl) uur
e-mail : aniltenb@wortdaccess.nl

FAX : (í)70) 32132 E5

(zater-, zon- en maandag t)

.:----*-öp-Bl{rg"--s-gl-e{EB- tot.lE.30 uur te bereiken

bijsEelling (heE werd een noodsenario)
waarbij zwoegen de boventoon voerde.

We waren nieÈ de enige die diE laatste
ook moesten. zo waren daar de mensen
van de iIUKO (of was het maar één per-
soon ?) , heE buffetpersoneel en vele
andere vri j $,,i 1ligers, die meE deze ..,.

dagen heÈ haasje waren en ook hun
planning moesEen bij stellen.
Navraag leerde ons dat
a11es prima was gelopen
en iedereen zo op een
geslaagd Paas -voetbal -
h,eekend kan terugkijken.

ZWOEGERS
DANK ! uw redaktie

.l

L-
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adrepak
: qé*6fut

Fotokopíeseruíce

formoot A5 tot 42
snelle u erw e rking s tij d

uer1aren, uouwen, nieten ,

voor kopiegëmak

t

lage prijzen!
KgrkeluinëhwegG 2544GW Den Haag

Tet. (07013590?15 Fax 107013295168

r. .ï'.'.-'
advert?ntie BUFFET NIEU

BUFFET ROOSTER

openen

08 .30 uur

zaterdag t3 
_3p1i1.
Joop de Roode

Jac. TaaI
Ellen Muns

's-middags
...Ínge

Henk Kouwenhoven
,ran Lamers

sluiten Jan Lamers

BUFFET ROOSTER
. zondag 14 april

openen Tinus en Joop

10.00 toL 15.00 uui . E1 van Fessem
. Peter van fessem

's-middags '. . Erik RieLveld
RÍna en Nancy Bruystens

" sluítèn ?????

t

f,innengeulogen berichten
L.

JEUGD VOETBALT VOOR...- JEUGD
. { ZWÀ!Ir$|EN JEITGD ÀCTIE op zaterdag 27 april).'

we hebben het met. de laaE.sE genoemde jeugd over jongeren
welke allen lijden aan een lichamelijke (spierziekEe) of
veÍslandelijke handicap (soms beiden). om deze jeugd nu heE
leven r.rat. te veraangénamen voetballen wij, als vóeEbalvereniging IENS,
dag. mee in de z.g. zwaluwen- Eournooien.

al sihds jaar en

waren de zaal-tóurnóoién niet zo'n succes (te eeinig teams schreven in), de veld-
tournooien liggen ons beEer, wanE dit jaàr doen er aan deze aktie maar liefst 11 Eeams

De opbrengst van deze tournooien wordE. ÈeÍ Uestnifking gesteld aan heÈ pÍiíseó
Beat.rixfonds (coenmaals heE Prinses Beatrix -pol iofonds geheEen) . DiÈ fonds draagE. zorg '

voor een goede besteding van het geld aan de j eugdige gehandicapt.en. ..,. .i.

Dus aLs de vrijwilligers }angs komen meE. de collect.ebus, aarzel nieE,, maar tast. even in
uw buidel. Ook de spelers vragen wij om minimaal Í l,00 (de prijs van een ,,Krukkie) in
de kfaarstaande bussen te deponeren.

de redaktie i '' .'- '. 
t 

'

f ERLOOPS GEHOORD en GEZTEN >>>>> de ÀKKo (ékkomddatietàmmiss ie ) is tan pían
,.om'alIe "peukenbakken' in ons klubgebouw Ee vervangen.. De \Eaag was echE.er al]een

ivaarin. Nu, de bezoekers van LENS hebben aI de oplossing gevonden. zij gebruiken
de p..bakken in heE herentoilet als bruikbaar alternatief.

-2-'deurusnevue' Dsnk aan d0 ZWALUWEN JEUGD ACTIE op zatBÍdag 27 oplil l I



>>>>> Over ''bak', gesproken. Ílist u dat, en q,ij hebben hec gezien, ons sponsor-home over
een eigen toilet gaat beschikken ? Deze was aI ngeplaatsE" en weI voor het raam, zodat
een ieàer er open en bloot Ee kijk staaÈ. Navraag leerde ons dat heE slechEs ging om -
een tijdelijke opslag van de bak.

Tot sloE; er sEaat aI sinds een paar weken een mooi fiet.sie
rgeparkeerd" in de gang tussen massage- en de voormalige Be
verzoek aan de eigenaar om deze Ee verwijderen. Zo niet., da
het. verhicle over. Ee dragen aan de ,Iubileumkommiss1e,. zodat
hoofdprj.j s voor de jubileumloEerij kan aanwenden. Trousrens,
gekocht worden en we1 voor maar Í 1,00 per stuk.

meE tekke acht.erband
stuurskamer. vriendeli jk
n zien wij ons genoodzaakE
deze heE als een 2e '

loot. j es kunnen nog steeds

t jubileum Kommissie

HEEFT U AL LOTEN GEKOCHT ????

SUDMEIJER ZONWERING

ZUIDERPARKLAAN 25 DEN HAAG TEI. 323 35 62.

í^!
rA

IIEE

fl\,,
UNT?Lc I

DO

i[ AE;€Wgl

ÉÉN $t ts
E hÉÉA. il.ÍÉ
EiAÀllí&iKs
SfOKNÉfi.

v00RUir, --
D {tL6Í ÉÉÀl

r\lASÍ[(, oP

/1-7-

,í,

/ I \

uiL'Sporlsignaal' (N(S/NCSU)
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!5(Bfí@
Voor telefoonnummers: zie de colofon oo oao. 1

-B Senio N TAAL

utrsLAG(ENl .

datum tiid thuis klasse zeal scholdsrochtor

I,ENS 1 MÀÀSD]JK

WEDSTRIJDPROGRAMMA

I - 13

uit

vrij. 12.04 20.30 KIJKDUIN 1 LENS 1

- H'dijk 2
- IrENS 2
- ÀDro 4
- I,ENS 2

932/38 OckerÈurg H. Harrgring

díne ,

tÍoen.

16 .04

L7 -04

19.00 I,ENS 2
19.48 wesElandia 2
21 . 00 ],ENS 2
22.L2 Noordzee 2.

20.30 ],ENS I

BEKER
BEKER
BEKER
BEKER

Sosef
Sosef
Sosef
Sosef

c. J.
c .,r.
c. J.

de Brui j n
de Bruij n
de Bruij n
v.'d. eerg

ÀsÈrani L 932/38 Oranj eptein R. obdam

vrtj. 25.04 19.00 LENS 3
19.45 LENS 3
20.30 IJENS 1

- Snoekie' 5 !. 971lR3À
- vcs 2 - 9s1lR1À
- Kijkduin 1 932/38

B. scheÍds
B. scheids
E. Oost.erbeek

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN njn BEKEND

SeniOrEN ZATERDAG

UITSLAGIEN)

*=HCCUp

datum tl-td ' thuis

IJENS I.

IJENS 1
],ENS r-

MÀÀSDT,]K

JAI }IANIJMÀN 1
KSD 1

13

4

7

1-
2-
0-

WEDSTRIJDPROGRAMMA

ult schoídsrechter veld

zat,. L3 .O4

zat., 20 .04

14 .3 0 I,ENS 1

LENS 1

DZS 1

vnri

Fred Lancel
Gerard Sinke

rO24/006,r,8. §lasbergen

rèI (0r.0)
(079)

1

5

BIJ afheuring !.-r Crainen oE 12.00 uur,/ verplicht afbellen btj ntet.k@in trqinen lt
' ...,:,

AFSCHBIJVEN 521 39 80
352 85 59tel

- 4 - ae LE SREVUE' Denk aón ds ZWALUWEN JEUGD ACTIE op zaterdag 27 aptil I I



íl Senior n ZON AG
@.

UITSLAGEN
TAI]RUS

zond.

dondi 18. 04 18 .45
{

zond. 2L.04

11.00
13.00
11.00

10.45
10. 00
11 .00

alínB. 23 .04 18 .45

rtlwotq.!tsi.e

.B. Martin

. Bastein

. waslander

3033/543 n. n.

3056/543 W. Nederhof
3097 /562 Ír.Ít.
3o94/56L R. soekhradj
zie opsEelling LENS 3
4440/627
44rs / 622
4487 /648

BEKER

POSTDUIVEN 2

IjENS 1
I.ENS 2
I,ENS 3
QUICK 7
TENS 5 ".

vDs 3
ORÀN.'E BI,W. 3
IJENS 9

BMT 6

I,ENS
LENS
I,ENS

Í,ENS
IJENS
I,ENS

I,ENS 1 _ 3*

LUGDIJNT]M 1
],ENS 2
],ENS 3
OIJIVEO 7
],ENS 6
LENS 7
],ENS 8

- ]ENS 1 .
- ROODENBURG 2
- POSTDUIVEN 2
- I,ENS 5
- svH 2
- GR.Ví. II VÀC
- KRÀNENBURG 4

sJc 1
LENS 2
HVV2
LENS 4

4,
5:
6t
b.

7t

9z

0
2
3
7
I
2
2

I
2
I
0
2
0,
2

* = HC-CUP

WEDSTRlJDPROGRAMMA
datum tiid thuls - uit w-nÍ. scheidsrechtet veld

dond. 11.04 18.30 LENS 3 RKDEO 3 3001/543 w. Nederhof

L4.04 L4
10
10
13. 10
13
11
13

, 11

.00

.30

.30

.00

.00

.00

.00

.00

.00

- I.ENS 1
- VREDENBURCH 2
- I,ENS 3
- WÀSSENAÀR 5 .

_ LENS 5
- osc 4
- GR. WIT'58 5
- TEDO 5
- vErro 17

LOL2/s2
LL02/62
3055/54
3098 /s6
309s /56
3725 /s6
4437 /62
44Ls /62
448s/64

wrK 4
LIENS 6

I,ENS 8
I,ENS 9

LENS 7

1H
1P
3H
2í
1n
9n'7n
2n
8n

1

I
1

2
3
3
)

n
n
n
n
n
n

50
88
56
51
43
33
28

15
10
20
68
79
03
10

],ENS 3

- oso n
- I,ENS 4
- liMc 2
' VRI,J
- LENS 7
- I,ENS 8
- BMT 6

(op l,ENs) 2
)

n.n
n.n
n.n 3

dond, 25,04 18.45 IENS 4. HMC 2 BEKER ., G. GombaulE

TRATNTNGEN NIET GESELEKTEERDEN: ELKE DONDERDAG 20.45 uur

OPSTELLINGEN
tENs 1 t/m 3
I,ENS 4 r/m 9

worden door de Erainers bekend gemaakÈ
als bekend

AFSCHRIJVEN

],ENS 8

À. de GrooE
w. Hej-jnen.
,f . [,Iasserman
À. zupelli

G. Duivest.eyn
z. cungör
P. l,ens ink

: (070)
: (070)
: (079)
: (0?0)
: (0I0)
: (070 )
:. (070 )

325
346
351
323
511
390
323

@ s.9

Eel
te1

e1
e1
e1
e1
e1

E

E
t-

E

hontakÈpqrsoon Senloren zondag
wedaÈrJ.J ddag

! wl8 Kou\d€lhovgn - TeI.: (070) 39L 24 74
! Ber! vLerllng - T€1. r (070) 391 37 49

06 - 596 79 3s5
t'

WnderYelde ÀWefiie ffiffi
?mkwqÍ 27
2544 ÉC Dcn Haag
Tel.: O70-fó63 tf+
Íax.t O70-3675191

ZoelcÍme€Í
Ícl,: O79.16l02ll

Denk dan do ZWALUWEN JEUGD ACTIE op zateÍdag 27 aqtll I I 'daLENSREVTIE'-5-



LIGGING VAN DE TERREINEN I
s.ïc
HUV
14IK

: Írageweg 6 Noordvrijk
: van Hogenhoucklaan 37
: Zuiderpark 2e gedeelce

e1
e1
e1

t
t
È

99
61
28

(071)
(070)
(070)

36L 2L
324 83
388 74

OOGGETUIGEN SCHRIJVEN

Àfgelopen zondag speelde LENS 1de tweede helft van de eerder
gesEaakEe $redstrijd Èegen Lugdunum. LENS begon ÍneE een 1 - O
achEerstand en speelde vreemd genoeg dezelfàe kanE op a1s de
worige keer. HeÈ uiEgangspunt. was duidelj-jk: eerst aèhterinalles dicht proberen Ee houden, dus IeEEen op Kees van Tonge-ren en voorin sEiekum proberen te scoren.

LUGDUNUM - LENS EN HET GEVOLG VAN DE KAARTEN

ES Voetbal Nie

. De echÈe supporters van IrENS I waren nog de onbekende LENsspeters aan heE
besEuderen toen uiE-gerekend Kees van Tongeren de 2 - O Eegen de Èouwen kopte. Desedstrijd was geLopen. .fammer genoeg liep Àyval Ramcharan nog t.egen een onlerechte rodekaart op-waar geel echE had volstaan. Het. was immers we1 een-oveiÈreding neE over demiddenlijn maar beslist geen echte scoringskans. Jammer maar IENS schijit diE seizoen
Ee grossieren in kaarÈen. DiE was ook de reden daE LENS 1 maar liefst. ieven spelersmiste.

ook met een zeer gehavend elfEal tussen de lijnen in hun
n Roodenburg. HeE werd een onverdiende 1 - 2 nederlaag
ardig voetbal liet zien.

ook ],ENs 3 kwam in de personele probtemen en moesE zelfs bijna geheel aangevuld.
worden door sperers van LENS 4. Tot de rust konden zij het tempo nog iorgen maai daarnaliep koploper postsduiven naar een 0 - 3 overwinning. Èet was eèht béhe1pèn deze
paasmaandag en ook komende zondag is diE weer het geval omdat. de ene heitt tejen
Lugdunum voor de meeste schorsingen nieÈ meet.elde. ook dan weer drie sterk geËavende
Eeams in de wei in we] heer belangrijke wedst.rj.jden tegen degradat.ie. rJENs í gaaE naar
SJC en IENS 2 speelÈ Ehuis tegen de laatste direkte konkurrent vredenburch. Hóe LENS 3er uÍt zal zien is op dit momenE nog de vraag.

-' wij vragen een ieders begrip en medewerking in deze situaEie en hopen dat dèspelers Eoch vJat slimmer zullen worden en tegen minder kaarcen op zu1len- Iopen. Nu zijn
drie. e1ft.al1en de dupe. veel succes Loch zondag.

Hierdoor ks,am LENS 2
belangrijke wedstrijd rege
waarbij IJBNS 2 soms heeL a

Paul v. d. SEeen.

uws
T R A I N I N G : vrijdagavond van 18.30 uuÍ tot 19.3O uur

(verzameltijd : 18.15 uur)
A FS CHRIJ VEN : KristetMuns tet. : (OZO) 997 5459

UITSLAGIEN) I]ENS-DÀMES 1 combinaLie ÍrENS C4 1 9

DÀrdEs 1 - r.ENS C4 (1-9) door : Edwin Kuik

Op deze voorjaarsavond speel-den de dames wederom een wedstiiid en we1 tegen I,ENS C4.
De 1e helfÈ toonden de dames weinig inzet en binnen een kwarf.ier stonden ze at met 3-0
achEer. Bij de theestand was dit opgelopen toE 5-0.

In de rust kon ik de dames even Èoespreken en in de 2e helft
was de inzet al sEukken beEer en gingen ze er danook sEevig t.egenaan. Na een z-O
achtersEand scoorde Denotra het enige dames-doelpunE. ÀIs ÈoeEje werden er strafschop-'
pen genomen en IENS C4 was ook hierÍn de besEe (3-1). Karin bedankE .voor het knappe -
keeperswerk .

-6- ue rcusaevut' Denk san ds ZWALUWEN JEUGD ACTIE op zatsÍdag 27 apÍit I I



Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
HooÍdleideÍ A/B/C ieugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01.

HooídleideÍ E-jeugd: RuudVereecken

HooÍdleideÍ D-jeugd:
telefoon 391.04.89

HooÍdleider F-jeugd: ' HaÍry ter Linden
telefoon 361.61.43

Edwin Kuik
telefoon 367.73.00

AÍbellen voor da wedstriiden: zo snel mogellk, doch uiterlijk de avond voor de wedstriid; tussen I8.o0 en
19.o0 uur, brj de desbetreffende hoofdleider,

. ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrild op LENS, telefoon 366.13.14 :

(zaterdags vanaf 08.00 uur en doordeweeks t 30 minuten, €n niet eerder, voor verzameltijd) 
.

AÍbellen traininqen; Í 45 minuten voor aanv ang van de training, alleen op LENS, telefoon 366.13.14

VÍaqen/problemen : bel in eerste instantie de hooÍdleider op!

Aíqekeurd of niet ? Bel bij twiifel op zaterdag na 08.00 uur naar ds LENs-dfkeuringslijn (070) 367 05 22

WEOSTRI.TOPROGRAMMh A.B.C-D.E EN F JEUGD

elftal datum aanvano leoenstandef uit/lhuis ' valrl/rarrein sdm.k LENS

À1

B1

B2

D1

apr

apr

apr
apr
apr
apr

apr
apr
apr
apr
apr

11.30
18.00
18.45
r,4 . 00
Iö.IU

B1

uit

uiL
uit
uiE

thuis
uit

apr
apr

apr
apr
apr

apr
apr

apr
apr
apr
apÍ
apr

ap
ap
ap
ap
ap

13
15
16
13
15

r.6
18

13
13

13
16
t8
J-l
18
13
13
13

13
13
13
13
13

13
13
13
13
13

è;
c3
c'4

;i
D4
D5

E2
E3
E4
E5

F1

F3

F5

13 14.30 ViEesse Delfr À1
18.45 HMSH À1 u

TanEhof-zuid
Vrederust.laan

13.00
18.00

Tanthof-zuid
vrederustlaan
. Noordweg

Buurtweg/w'naar

t.I
(auto)
(H4sIr)

(auto)
(I.IMSH)
( aut'o )

(auto)

09.45 (auto)

vitesse Delft
HMSH 82 . .
VELO 81 . ..
HBS B2
Gr. W. II VÀC

10 ..00
17 .15
17.30
L3.30
17.15

C 1 .. 13. apr 11.00

l-8.45
10.00
12.00
14.30

RVC C1 .

eventueel, tl,eede
Laakkwartier C1
BSC',68 C1 .
CromvlieE C2
HBS C5

Quick D1
ZoeÈermeer D1 .
wassenaar D1
Oranje B1auw D2
DUNO D2
Duindorp sv D1

. uit .
ronde c-één
. uiE
. uiE
. Ehuis
. thuis

thuis
Ehuis
t.huis

u it
thuis
Ehuis

thuis
uit
uiE.
uit

Ehuis

sp.park Pr. Írene
CUP
iI. v. BeerssEraaE
. Benthuizen

v3
.v 3 .'

v1

GunEersÈeinweg

. zuiderpark
vrederustlaan

. vlamenburg

v 2:.
. Mr. Nolens laan
DaaL en Bergselaan
. Mezenpleín

Y 2 . ..

17.30
08.30
11.30
t-4.00

10.00 .

(auto)
(auEo )

(auto)

(auEo)
( auEo)

(auto)

apr

apr

11.00 HBS D1 thuis
eventueel Eweede ronde D-één CUP

18.45
09.30
18.45
12.00
r-2.30
09.30

10.45
10.00
09.30
11.15
10.00

09.30
09.00
09.00
12.00
11.15

. ).7 .45

. 08 .30

. 17.45

..'11.00

. 12 .00

. 09.00

v

v

2
1
2

2
3

oranjeplein
HMSH E1
Quick Steps
Quick SEeps

GDÀ Fl ..
DINO F1, . .
HBS F7
Duindorp sv
DUNO F4 

,..

09.00
08.15
08.15
11.00
r.0.45

(auto)
(auto)
(auto)

E1

e4
e2

:

!t

uit.
uiE

thuis
thuis
uiE

09.45
09.00
09.00
10 .45
09.00

t
r
t
r
r

D€nk aan do ZWALUWEN JEUGD ACTIE op zaterdirg 27 aptil I I 'de LENSREVUE' 7-



IJZONDERHED.EN,

- aanwezig van de jeugdkommissie op zat.erdag 13 april:
E. Kuik, J. MuDs èn J. Taal'1.

vïagen/klachten/suggesties ? BeI dan naar de hoofdleider !

opstellingen als bekenil.'màE. uiE.zondering van

O LENS A1 R. v.d. Berg ';v. wongsodikromo
M. Àlaca en R, Ttlagai
M. Tut en .I. Veldema
,r. v. Iruyten en K. M, hamdi

zonder
met
zonder
zonder
IIets . r

^ 

FCEKEURD OF NIET ?? >>r.,, bij r.r4ri j f elachE ig weer molen à1:.e speLers 36.1os22
F\bel1en om Ee horen of het.voetballen doorgaat of niet.. MoeE je voor 08.L5 uur

--verzamelen 
dan kan h_et zijn daE srij nog niet.s weEen. Kom dan- maar gewoon naar LENStoe. speel-je laat, bel dan ook lat.er om overbelasEing van.de teLefoon ie voorkomen. 

.

a àHADUWPROGRAMMA >>>>> in prÍncipe doen we meE ingang van deze week bij
I afkeuring van de wedstrijden niet.s meer. Echter als jurlie Erainers andere .

- 
afspraken met. jurlie maken dan geldE daE natuurrijk wer. rn de LENs-revue zullenwij echter geen gchaduwprogramma meei vermel-den. Hoor le niets van de Lrainers dan

kunnen julIie bÍj afkeuring dus vanaf heden thuisblijvén.

OL
OL

ENS 82
BNS C3

EDSTBIJDVERSLAGEN >,,,, tot her
einde van het. selzoen kunnen er geen
wedstrij dverslagen meer worden ge- ,

plaaEst. i.v.m. heel veel kopy w.w.b. de
vele toernooien, HeE advies van de redak-tie vonden wij heel slim. Ga a1vasE aan de
slag meE jullie bijdrage voor de ,JONG
LENS .

. à À1Ie trainers/ l eiders schrijven na-
Euuïlijk wat over hun groep. NieE schrij-
ven kan echt nieL en de kopy moet uiter-
lijki 30 mei biJ de redakEie binnen zijn
maar het liefsÈ r,raE eerder.

Het spreekE voor zich dat aanleve-
ring op flop de voorkeur genj-et..

OERNOOI-OVERZICH f ,>,>> is weer
wat uit.gebreid. Op 18 mei hebben
zovrel LENS D3 als E4 er een t.oernooi

ANUIT DE ZIEKENBOEG ,>>>> Ewee
spelers van IENS C3 ziEt.en op het
ogenblik in de lappenmand.
MusEafa TUt. is met. zijn fÍets geval-

len en brak zijn sleutelbeen.
Jerome veldema kreeg E.ijdens het.

DuNotoernooi een bal heel hard tegen zijn
hoofd meE a1s gevolg een hersenschuddlng,

Beide spelers zijn enige Eijd uit.ge-
schakeld. van haïte beterschap en wie weet
vaIt. heE Eoch nog mee_l

ET PAASTOERNOOI OP LENS ,,,,,
wie afgelopen zaÈerdag en zondag op
LENS is geweest ia nieE echL vrolijk

naar huis gegaan. Tenminste daE kunnen wij

ons niet. voorsÈeIlen. De reden was het
soms zeer slechte gedrag van enkele gpe-
lers van IJENS A1 en 81 en helaas ook van
enkele toeschouwers -van 

LENS. Zonder ver-
. der op deEails in te gaan wi11en wij bena-
drukken daÈ vrij dir gedrag op IJENS bestisEniet zullen tolereren. À1Ie spelers en
ouders van À1 en 81 heb'ben deàe week eenbrief gehad en de beEreffende spelers zijn
door het. bestuur en de jeugdkommissiè ge-
schorst. Het had zo,n leuk paasEoernooi
kunnen worden met. o.a. best we1 sterke(buiEenlandse) teams en' redelijk weet.
Helaas werd dit, en daarmee een fikse .' '
voorbereiding, door een aanEal LENsers
verziekt en dat willen wij nooiE meer mee
maken binnen LENS. Ook wij organiseren
deze coernooien voor jullie maar zeker ook
voor ons plezÍer. wij zagen er weinig van
terug.

bijgekregen en weI bij v.v. Hoekse Boys in
Hoek van Holland. Het bestuur en de jeugdkommissie van LENS.

EeD voTTedlg overzlcht haÀgt hl!'ieÀkoÍt oE,
het 8,ede.leTTngeaboÍèl oE IJEN§. KiTk eÍ eené
op eE houdt dezc data (canpl'eg)vri7

de LENS-revue

lay-out / graÍische vormgeving :
C.J. Alting en A.C.l. MÍtenburg

reproduktle
Í€alisatie
verwerking
oplage .

: LENS-huísdrukkerii
: T. van Zilhout
! woensdagochtendklub
: 5ó0'

-8- ue uusnevue' Denk a6n do ZWALUWEN JEUGD ACTIE op zaterdag 27 aqil I I
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1920 5991

TERREIN .n (LUBGEEOUW ALGEMEEI{ SEXBETANNAT KONTRIBUTIE EETALING

SpoÍtcomplox "Escamp l"
Hongelolaan 600
Tel.: (070) 366 13 14

P.F. Grons
Regontossol6Bn 49
2562 cN Deh Hàag

Tol.: {O70} 363 54 18

POST-bank
RAEO-bank

336711
129924229

SEKO r soniorohafd6lino
S6niorèn zondag / zaal
w. Kouwonhovon, Tol.: (O7O) 391 24 74

EEryIlE:
A.C.J. Miltonburg, T6l.: (070) 321 32 85
C.J. Alting, Tel.: (O7O) 389 98 75

EARKo : BaÍkommissie
mw l. v.d. Borg, Tol.: (O7Ol 3255974
mw R. Bruijslon§, Tol.t loT0l 397 97 22

Sànioran Z6terdog
J.C. Ham, T6l.: (07O) 367 96 87

SEKRETAFIAAT TOTO/LOTTO
G. Komperman, Tel.: l0174l 212602

4@!89!49CcÍete.nÍnissjs.. .

W.J.M. Hgijn6n, Tol.; (o7o) 346 10 88

DAKo : damgsefd6linq SPONSOFZAKEN: JUBILEUMKOMMISSIE

mqj. K. Muns, T6l.: (070) 397 54 59

JUKO : ieuqdafdelinq

G.J. v.d. KloiJ, Tel.: (01741 418143 B. v.d. Hook, Tol.: (01 82) 52 l3 53

EKO : even6msntèn kommiasie
mw D. van Strion

TRAINERS:
P, Boe, Tol.: (O7O) 368 03 82
E.V. Gans, Í61.: (O7O) 397 55 59

P.J.M. v.d. Stoon. Tel.: (O7O) 397 ol 54

ZO MAAR WAT LETTERTJES
(reaiaktle -proza)

Het is niet alEijd even gemakkelijk om.de eerste pagÍna t.e vullen mec wa
proza. vooraf nu heE seizoen op heE einde loopt; ja, de laatsÈe loodjeg

ioneLe;
!

E redakE

À1 ziEtend achEer de PC mèE een groEe pot veragezette koffie riaast ons, beginnen wij
onze dagelijkse warming-up door heerlijk achterover te leunen en meE de vingers rustig
op de tafel te Erommelen. Na 1 uur zijn de vingers klaar om de eerste toetsen aan te
slaan. En dan ......?? Er gebeurE EoEaal niets ! Er schiet ons niet zo snel ieLs Le
binnen. .... !?! HeE scherm blijft. akelig leeg. ' ' :..

t,Iij horen u lezerg meEeen a1 denken | "Dat gaat goed, nu aI geen lnspiratie Íneer", tot
er opeens, noem heE. een brain-wave opborrelt en wij gewoon, in een ulEerste wanhoops-
poging, beglnnen te proberen deze pagina te.wuLlen met...., ja met eraÈ eigenlijk ?

'i l:

VAN DE REDAKTIE
Lever uw kop[i vóór maandag in :

Paniek glaaE nu echt toe en er
parelen zweeÈdruppelÈj es op ons voor-
hoofd. [.Ie proberen weer Eot. onszelf !e
komen en laren een nat washandje aan-
rukken en de eerste gedachÈe (en dat
19 1n veel gevallen de beste) is om
gewoon zo maar wat leÈtertjes, leeste-
kens enz. op het scherm Ee Eoveren,
deze uit te printen, rustig door Le
lezen en daarna wel weer verder te
zien.

I

- RedalrtiebrievenbÈ; Iilubsèbbiw
- Hmgelolaan 981,2544 GG Den Haag

.".
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wilzlgingen tot moandagavond mogeliik !

TJITTRS'IE INLEVERTERMUN KOPIJ :
msan,rrg 20.00 uur in hd ldubgebouw
wedstddverslagen : zondag 16.fi) uur

e-mail : gmiltmb@woildeccess.td

MeE een laaEsEe
krachE inspanning IukE
dit. en gerustgesEeld
maken we deze Èaginaaf met zo maar waÈ
letEerEjes of is het
Eoch nog redaktie-
proza geworden ??

FAX : (070) 32r32Es
(zater-, zon- en maandag *) uw redaktie

9p-gsrÈc-v&rllits-lo-t--{.310 uur te berelken

'de LE SREVUE' I
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VOOBZITTER I

J.G. Colpa
T€1. i (o7o) 394 '19 74

LID IVICE.VOOBZITIER'
W,J.M, Hoiinon
Tol. : (070) 348 1O 88

SEKRETARIS:
P.F. GÍons
Tel. : (O7O) 363 54 18

LID :
P,J.M. van den St66n
Tel. : (o70) 397 01 54

samenstelling Bestuur Dit. keer zijn onze E-ktassers aan de
beurE om te oefenen op een groot veld.
Kom en genieE. er van en naEuurlijk orga-'niseert Cees ÍJuÈ ook greer een Drima 1ó-Èerij met vete mooie prijzen. be loren
kosEen nog steeds Í I,OO per sEuk.

I UBILEI,MAKT|V|TEITEN >>>>> de
I j ubi leumkommiss ie is druk in de

* weet meÈ de voorbereiding van de
diverse akLiviÈeiten. De meeste aandacht
gaat nu uiE naar 30 apïil als de sport./-
speldag van de jeugd gaat plaaEsvinden
op LENS.
Bovendien speelt. op deze dag oó
16.00 uur LENS l- tegen heÈ oud-Neder-
lands eIfEaI met bekende spelers a1s:Àrie Haan, ,Joop Hiele, de gebroeders
M0hren, Rene v/d Gijp, Bennie vJijnsre-
kers eÈc. :. Y

tieÈ spreekt. voor zich dat de orlanisàtieaf moet zijn. Na afloop in een groEe
Eent op veld 2 een feest met. de spelers.
de sponsors en genodigden en in ons
klubgebouw een feest.avond voor de jeugd.
KorEom druk, druk, druk. VeeI succes netde voorbèreiding. :

2e PENNINGMEESïER:
F. Vo€rsn
Tol. : (O7o) 367 96 30 I

I)

! ENS - OLYMPTA >>>>> na de verras-
l, sende oversinning. op SJC st.aat IJENS: 1 er weer een stuk beter voor. ÀIs
zondag nu ook nog eens gesonnen kan wor-
den van Olympia dan is het. t.weede klas-
seschap bijna veiliggesÈeld. Wij hebben
er vertrouwen in dat dit a.s. zondag
gaat ]ukken en hopen dat heel veel !EN-
Sers -de weg naar LENS wet.en Èe.vinden.

I(om gerust aI om 12.15 uur naar de
Hengelolaan vrant onze tatenE.-vol1e jeugd
speelE een voorwedsErijd tegen Olympia.

VeePeeLel

HE? BESTUUR

ll ,ry9.g ? "pli]_-1: d? .gI"!9 bi jeenkomsE geweesr van heE veepeerrel, her vri jwil.li_
|,.íï::":':3:I:.llil3;"?',3'à13.ïIoil3i:i ;ià',"::,::lËï3"$'ï::::ï i3lil:íà:,à: E::,- .spreker Eugene wesEerink, Hagenees en scheldbrechter betaatd voeEbal, verÈélde boeiendover scheidsrechEeren, ererk en vrijwÍtrigers. De belangrijkste overeenkomsÈ tussen.Betaard voetbar organisaties (Bvo's) in de 1e divisie én àe grote amaEeurverenigingenis, dat. beiden drijven op vrijerilligers, aldus Eugene. 

:

Nad'epauzeb1eekdaEdeprojekt,groep,inmiddeIsa13dee1nemershadeneen
aanEal toezeggingen van mensen die ad-hoc besE een avond mee wi]len denken. rrimiddetszijn we in gesprek met kandidaEen voor de taaÈste t.vree plaaEsen Ín de groep.

. De eerste vergadering van-de projekEgroep met de begeleider van de sporEraadzuid-Holrand is gepland op maangag 29 april. via de LENs-ievue zulren we règelmacig uitde school van de proj ektgroep "klappen". HeE motEo van de veepeelel rvordt ; -
"LENS IS ER VOOR IEDEREEN, EN LENS IS VAN ONS ALLEMAAL".

Namens de proj ektgroep
FRED GRENS

.2-'aeLerusnEvuE'

advertentie

SUDMEIJER.ZO NWERING

ZUIDERPARKLAAN 25 DEN HAAG Tel. 323 35 62

I] I il
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1e PENNINGMEESTER :

G,J. van der Kloil
Tal. : (0174) 41 81 49



adv€Ílentie BUFFET NIEUWS

BUFFET ROOSTER
zaterdag 20 apri I

zondag 2L aPríI

§
LIPPERTJE

Hebben rnge en Màrian een slippertje
gemaakt ??? Deze vraag hietd de lENs-
gemoederen danig bezig. Om 19.00 uur
waren beide dames nog niet gesignaleerd
op I,ËNS en dat wag vooraL voor de redak-
tie een Eeken om arg!,Ianend aan deze
Revue-pagina Ee beginnen. Hoe moesEen wij
nu deze pagina 1ru1Ien, Weer meE waE re-
daktie-proza ??

Hier en daar infomerend kwamen l,rij er
achEer daE beide dames eiindelijk eens
gezellig een dagje uit. h,aren (van harte
gegund) en, naast kart.ing, racen een
slipperEje gemaakt hebben op zandvoort.

Geen E.ijd derhalve om een buffeE-
roosEer aan te leveren. Maar er h,erd: ons
verzekerd dat iedereen gebeld erordE voor
zíjn/haar bardienstje diL weekend, dus
geen paniek !!!
de redaktie

f,innengeulogen berichten

L./IISSERTJE >>>>> zijn wij even in de fouE gegaan in de
p'f *ro.iq. IJENs-revue. Stonà er bi j het zaalvoeEbal Eoch een
4nwaírschi jnli jke uiEslag en dàt Éerd ons fijnt.jes door
verschillende mensen in het oor gefluisterd : nl,ekker sLim zeg. Da
van LENS 1 niet blij mee zijn l!'l Wij. ook nieE, het was even een m

^ 
URSUS >>>>> 1n de maand mei starE Peter Bos (Èrainer IJENS 1) een kadercursus

I-. .ieuqdvoetbal . Deze cursug is bealoerd voor ( j eugd) trainers - en leiders, qaar ook

- 
É/g-spelers zijn van harte welkom. Opgeven óf voor meer ínformatie neem dan even

konEakE op met narry tser Linden (070-351 61 43) '

F\ E (LIEL >r» net. a1s veel verenÍgingen is Öök LENs do1 op afkortingen. zo zijn eï
lI Ui ons de grgx6, SEKO, BARKO, ÀNKO enz.. Bij de starÈ van heE vrijwilligerspro-t ieÉc hebben wij er weer een nieuwe bij. de vPr, (vrijwilligers ProjekE r,BNs) die
we kunnen Eoevoegen aan heE rijEje.
Nu is heE zo dat. de schrijfwijze van veel afkorEingen een teuk effekE kan geven en a1s
voorbeeld noemen wij : S O = ESSO, waE staat voor Standard Oil.

De schrijfwijzè echter van de vPL roept bij ons wat ???? op. In het À4--tje dat op
dinsdag 9 aprit wertl verspreid was Ee lezen dat het hier ging om de VeePeelel. Nu is
dit laàcste- (r,eI) volsErekt onduidelijk - de logika onEgaat. ons volkomen, want noeE diE
niet zijn vee Pee erJ ?? 

de redakrie

ar zulIen de jongens
iss ertj e .

adrepak

formoot A5 tot A2
u er Earen, u o uw en, nieten

lage prijzen!

I

re§eÍylce

*,

fu" /
aI

Fototop

snelle u erw erhing stij d

uoor kopiegemak

q

Kerketuinenweg 6
Tel. (07013590716

2544 CW Den Haag
rai (ozo)gzssrèa

'dsLENSREVUE'-3-



3 jubileum Kommissie nieuwsflits

Zoals reeds in een eerdere nieuv.rgflits is meegedeeld. votgE in deze
nieuwsfliEs informaEie over de op handen zij nde sport.dagen en de nieuweprijs die ons vorige week door ÀfR IÍOIJL,ÀND beschikbaar is gesEeld.

De j eugdsporEdag nadert met rasse schreden. Ieder j eugdl,id heeft afgelopen
zaEerdag een brief van ons gekregen waarin vermeld wordE Í.{aE er in grot.e Ii j nen voor
deze dag op heE programma st.aac. Denk nog even aan droge kleding, j-ndien er onverhoopt
een buiEje mochE vaIIen.

DaarnaasE moeÈen de senioren zaterdag, zondag en àaa1 - de À-klassers, heE dames team
en wellichc nog een aantal andere mensen dle graag mee Írillen doen aan de sport.dag op rjuni a.s., deze dag vrijhouden.

Er zijn nog enkele 1oE.en te verkrijgen à Í 1,00 per stuk. Àarze1 niet om deze loEen Ee
kopen. Mocht. u vragen hebben schiet u dan gerust één van de leden wan de JubileÍmkom-
missie aan.

Namens de Jubi leumkommis s ie
Richard van der Hoek

À1s afsruiting van heE jubireumjaar zar een fanEasEisché zevenkamp op rENs ;ordengeorganiseerd, waarbij de leams, die helemaat door elkaar worden gegooid om het IrENs- .

gevoel te sÈimuleren, hun uit.erste best moeEen doen om de prijzen i; de wacht te
slepen.

Na de zevenkanp krijgE iedereen gelegenheid om zich op te frissen en ,s-avonds za1
een groot feesE met een uitsEekende band heE jubileumjaar uitluiden, Meer nieuws volgEin mei !!

- 
- 

Naast de compuEer is worige week nog een fantasEische prijs besciiikbaar gesteld
door ÀfR SOLLÀND. onze gastspreker van het IJENS vrijwÍlligers projekt., Eugene Westrink,is manager bij diE bedrijf en sEeLde voor om trr€€ r€ÈourÈtckets nàar MoobÀsea, KeaÍa
beschikbaar Ee stellen. Een en ander is dus zonder arrangement., dus wanneer u aan dezevlucht nog een safari of een ander soort verblijf wilE verbinalen zijn deze kosEen vooru zelf. Echter ÀrR HoLr,ÀIiID, stelE. heE arrangement daE u Í{iIt hebben voor de netto.-prijs
beschikbaar. Bij elkaar dus een prachtige prijs die in onze ogen ie6erèen wi:- winnèn,
wanE men kxijgE ni-eL iedere dag de gelegenheid om deze mooie havenst.ad meE zijn
aanliggende $rildparken te bezoeken.

KADERCURSUS l EUGDVOETBAL

In de maand mei starE PeEer Bos (t.rainer LENS 1)
weer een kadercursus j eugdvoetbal. -

Deze cursus besEaaE uit drie avonden van 2 uur,
waarin een theorie- en praktijk gedeetEe wordE
behandelE.

Opgeven voor deze cursus of voor meer informaEie
kunt u alEijd bellen met

LlL

Harry ter lJinden (070 - 361 61 43)

-4-'aeuusntvue'
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S(BlÍ@ telefoonnumm zie d6 c loÍon oo oao. 1

k
,Wo*

UITSLAG(EN) , De Baron 1

Kijkduin 1

Concordia 2
r,Br,rs z '
CromvlieE 2

IJENS 3

a

LENS 1

LENS 1

LENS 2
westlandla 4
],ENS 3
CEII' 

'

11

I
4

5

6

6

1-
0-
6-
1-
4-

WEDSTRIJDPROGRAMMA

vrtj. 25.04 19.00 LENS 3

19.4s IrENS 3

20.30 LENS 1

\rríJ. 03.05 19.00 Te werve 1

21.30 PGS 2
22.15 LENS 3

- snoekie 5

- vcs 2
- Kijkduin I

97 7 /R3A
951/R1À
932 /38

932 /38
9s 1/R1A
971/R3A

ockenburgh .

Ockenburgh
0ckenburgh

De Schilp
Oranj eplein
oranj eplein

B- scheids
B- scheids
E. Oosterbeek

W. van Gool
H. HarEgring
B- scheids.

- IJENS 1

- ],ENS 2

- vov 3

OPSTELLTNGEN en L|GG\NG van de SPORTHALLEN ziin BEKEND

Se en É
anlor

UITSLAGIEN) I,ENS 1 ' DZS

:. : :" WEDSTRIJDPROGRAMMA

6 0

zaË.20.04 LENS 1 VRÍJ

zat. 27.04 14.30 KÀMRÀÀN 1 -I,ENS 1 Lo24/006 H. J. MoerenhouE

Bl'l af,keuÏlng : tralnea on 12.00 uur / verpJ.lcht afbel].eD btj nl.et koEèÍr ErBÍnèn !,t

AFSCHRIJVEN Fred l,ancel
Gerard sinke

EeI.
te1 .:

(010)
(07e)

521 39 80

362 8s 59

5'da LENSRÉVUE'
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Senioren ZONDAG
advertentie

UITSLAGEN ),

-VpnderHde z\tVeentje ffiffi
Zlnkwrri 27
254+ ÉC Den Ha.g
Tcl.: 070-f,óól I 14
Ízx.z O7O-ló75191

Zoctclmccr
Tel.t O79-lól02ll

sJc 1
IJBNS 2
LENS 3
IJENS 4
WIK 4
LENS 6
LENS 7
],ENS 8
IJENS 9

- LENS 1
- VREDENBURCH 2
- RKDEO 3 .
- WÀSSENÀÀR 5
- IJENS 5- osc 4
- GR. WIT '58 5
- TEDO 5
- vErJo 17

0
1
0
)
5
3

2
5

- 10

-2
-5

WEDSTRIJDPROGRAMMA
datum tiid thuls - ,rit §chàidsrcahler veld

dond. 18.04 18.45 POSTDUIVEN 2 IIENS 3

zoad.

3033/s43 n.n.

3056/s43
3097 /s62
3094/s6L
zie opsE
4440 /627
44L5/622
4487 /648

Ee1 .

!e1.

tel.
Eel .
LeI.
EeI.

n.n
n. n.
w. Nederhof
n.n. .
R. Soekhradj

elling LENS 3

21.04 14.00
10,30
10.30
13.00
11.00

10 .45
' r.0.00
11.00

LENS 1
vEllo 2
IJENS 3
QUICK 7
LENS 5
IJENS 5
vDs 3
ORÀN.]E BLW.
IENS 9

WÍIHELMUS
LENS 2
HMSH 3
I,ENS 4
I,ENS 5
SEP 3
DHC 7
IJENS 8
GONÀ 5

3

-- OTYMPIÀ 1. I,ENS 2
- DSO 4
- LENS 4 (op IrENS)
- HMC 2. vRI,l
- LENS 7
- I,ENS 8
- BMT 6

1

1

2

3

1

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

9 n.n.
7 n.n.
2 i.n-
g n. n.

dtÀs, 23.04 18.45 BMT 6

doad. 25.04 18.45 LENS 4

zoqd. 25.04

],ENS 8

HMC 2

. BEKER

BEKER G. Gombault

n.n.
n.n.

3057/543 ,I Adrichem

3122 /56
4436 / 62
44r3 /62
4485/64

14.00
10.30
12.00

10.00
72 .00
13.00
14.00

I - IENS 1
'- .,..QUrCK 2
- IJENS 3

VR I.'
VRIiI

- Í,ENS 6
- Í,ENS 7
- QUICK 11
- TJENS 9

2

TRAINTNGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 2O.45 uur

OPSTELLINGEN
LENS I È/m 3
LENS 4 r/m 9

AFSCHRIJVEN

worden door de Erainers bekend gemaakE
als bekend

325I,ENS
I,ENS
],ENS

I,ENS
TENS
LENS

4i

6:
b.

7t
8:
9:

g.s

À. de croot.
W. Heij nen
,I. wasserman
À. Zupelli

c. Duivest.eyn
Z. Gungör
P. Lensink

(070)
(070)
(07e)
(07o)
(010)
(070)
(070)

346
351
323
511
3 90
323

88
56
b-t
43
33

15
10
20
68
79
03
10

kontaktperÉoon SenloreE zoudag
wedBÈrijddag

! wiE Kouwènhovèn - Te1. t (07O1 39L 24 74: Bsrt.vrerllng - re1., ,3301 
;3à ;; 3:,

6 - 'de Leusaevue'



LIGGING VAN DE TERREINEN
VEI.O :

QUICK :

ORAN.'E BLW :

Noordweg
T,M. Boutrmeesterpad
GunEersteinweg

WaEexingen (0174)
, (070). (070)

29
324
390

79
90
43

27
74
35

OGGETUIGEN SCHRIJVEN
sJc - r,ENs (0-2) door PauI v-d- Steen

een.kratje kIaar. Succes ! !!

De bal is rond is en b1ijfE een waarheid a1s een koe, LENS met veLe invallers naar het
sÈerke en sEugge S,JC. DaÉ kon nieE goed gaan dachEen veel supporEer§. Maar naEuurlijk
hoop je altijó-op heÈ tegendeel. Een uerechEe hoop deze-keer want. LENS won: 0 - 2'' "De begínfaie ,as ,óor IJENS meE enkele klelnè kansjes. Daarna een gelijkopgaande
sErijd. VIaÉ vOOr rust een mooÍe voorzet van Barry OlsEhooÏn. Hans_Verhey kopEe
beheérst in en de thee smaakte extra fekker. Te lekker ]eek het. we1 wanE de eerste L5

minuten na rusE waren echt voor. SJC. Met kunsÈ- en vliegwerk en de nodige onkunde van
S,lC vrerd de nul vastgehouden. De mooÍste kansen brachEen zij zelf om zeep en Eoen Àrno
de ,Jong ook nog eens een inzet formidabel stoPte gingen we er echt in geloven. Deze
eredstrijd moesEen we gewoon gaan winnen.

' getaas werd Brian BruningÉ na een tweede gete kaarE van heE veld gesEuurd en LENS

moesE meE nog 20 minuEen te 9pé1en met 10 man vèrder. Hans Verhey sleurde echEer over
het. veld en àssist.eerde de aclEerhoede perfekt. UiE een van de spaarzame counEers kwam

heE tweede doelpunt van LENS toE sÈand.

. Sascha Glaudemans werd in het s trafschopgebied gevloerd (??) en Àrno de Jong
benuÈte deze buiÈenkans zeer koelbloedig. Een nuEEige overwinning. Ook de andeÍe
uitslagen waren in ons voordeel . Zondag een overwinning tegen Ol)4npia - dan staaE er

D ES Voetbal Nie s
I

T R A't N I N G : vlijdagavond van 18.30 uut tot 19.30 uur
(verzameftiid : 18.15 uurl

AFS CHRIJ VEN : KristetMuns tel. : ío70 397 5459

SHIRT SPONSOR VOOR LENS DAMES I

BIGBO BEGAGO

GROOÍBÀNDEIJ TN VERF EN LÀR

calardkaale 47
Te1.: (070) 388 30 00

Linda i
Groetje

is de shirtsponsor van ons damesEeam. DirecEeur, de
heer H. CLaasen heeft de toezegglng gedaan daE er
binnen twee weken bÍj onze " hofleverancier'( FREE-
KfCK SPORT schÍrEs besteld gaan worden. Namens de
dames dank firma BIGRO-BEGACO voor deze sponsoring.

Nu nog op zoek naar andere sponsors voor o.a sport-
broekjes en/of sporEtassen.
GeinEàresseerde sponsors kunnen dit kenbaar maken
bij mij of P, wan den sEeen.

Edwin Kuik

Op'een hele fraaie wrijdagavond gingen wij (vo1 enthousiasme) trainen. We hebben veel
tàctische en t.echnischè dingen besproken (bedankE Edwin). Jackie had nog een foEo-
toestel meegenomen, dus snel even i,kaas" zeggen en ièrder Crainen. Toch_zijn we niet
veel opgescÉoEen vanwege onze melige uitingen. Onzé handen erorden moe, dus st.oppen we

ermaaimee.NugevenwedePendooraanKa,rinenDenotra.
sh
s+

éééé1 err0g boos op Edwin (hij weet Írel waàrom).
xxxx-jes van Nancy en Mariska

P. S. 1

" , .de LENEfrEVUE, 7-
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Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
HooÍdleidor A/B/C jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tet. 397.01 .5

Hoofdleider D-jeugd: Edwin Kuik
telefoon 367.73.00

HooÍdleider

Hoofdleider

Ruud Vereeckeà
teleÍoon 391.04.89
Harry ter Linden
telefoon 361 .61 .43

E-leugd:

F-leugd:

AÍbellen voor de wedstriiden: zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond vooÍ de wedstriid, tussen 18.o0 en
19.@ uur, bij de desbotreffende hoofdleider, .

ln uiterste nood nog op de dag van de wedstriid op LENS, tolefoon 366.13.14
(zaterdags vanaf 08.00 uur en doordeweeks t 30 minuten, en níet eerder, voor verzanreltijd)

AÍbellen traininqen: t .45 minuten voor aanv ang van de training, alleen op LENS, telefoon 366.13.14

Vraqen/oroblemen : bel in eerste instantie de hoorOleideJ opt

AfqakeuÍd oÍ niet ? Bel bil twijÍel op zateÍdag na 08.00 uur naar de LENS-afkeuringstijn (070) 367 05 22

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

elfral dallrm eenvàDd tédenslendér veldlterraín sem k LEAIS

à

At

B1

B2

c1

l.)

è3
c4
D1

D2

18.45
09.30
18.30
10.00
18.30
L2 .O0

uiE
uit

thuis
uit.

08 .45
t't . L5
09.00
L7 .45
11.00

17 .45
o7.45

(auEo)
(auEo)

(auto)

( auto )

(auto)

(auto)

(auto)

20
25

pr
pr

HBS ÀI
Verburch À1

Ehuis
uit

20 apr
24 apt
20 apr
22 apÍ
24 apr

12.30
18 .45
13.30
19.00
19.00

thuis
uic
uiÈ
uit.
uit

13
L7

11
!7
12
18
18

.30

.30

.30

.30

.30

.15

r.4.30
18 .45

c2epssr

ir
fan
c5
c2
c2

ck

vcs
Too
DSO
KMD
ODB
Qui

a
a

apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr

18 apr
20 apr
23 apr
20 apr
22 apr
24 apr
20 apr
24 apt
20 apr
20 apr

l,aakkwart.ier 81
Quick B1
Postduiven 81 .
HMSH 82
2))2D

taakkwartier C1
DHC CL

ouÍck D1
Vit.esse DeIfE D1

evenEueel
Laakkwartier D2
FUII Speed D1 . .
SEV D3
HBS D4
RAVÀ D2
Scheveningen D3
WP D2

FuII Speed El .'
Laakkwarcier
vcs E4
Scheveningen
PEC Den. Haag

E2

E2
E2

. v1..
v. Àrkelweg

vL
Sav. Lohmanlaan
. Madesteijn .
VrederusClaan
Vrederustlaan

uíL J. v. Beersstraat
thuis V 1

(a.u!o)

(auEo)
(auÈo)
(I{MSH)
(}IMSI{)

17.30'(auto)
10.00

L8.45
11.00

1U
20
23
25
20

eventueel 3e ronde C-één CUP
. thuis V 1

C1 .. thuis v2
24
20
24
20

v. Tuyll sp. park
Noordweg,/w' ringen

v1...
. Nijkerklaan

.: 'vl
Tanthof-Zuid

D-één CUP
. iI. v. Beersstraat

v1
. Kastelenring/L' dam

v3..
v3
v3 .

. , zuiderpark

. KerkepoLdeÍ/De 1fE

D3

D4
D5

E1
E2
E3
E4
E5

20 apr
20 apr
20 apr
20 apr
20 apr

11.00
09.30
13.00
11. 15
08 ,45

18.45
09.00

thuis
uit

3e ronde
uiE

Ehuis
uit.

thuis
thuis
thuis
uiu

uit
t.huis
Ehu1s
thuis'
uit

11,00
18.45
18 .30
09.30
18.30
12.00
72 .45

09 .45
t7 .45
17.L5
09.00
17.45
LL.30
t-1 .45

v2
v2

rein

-8-'deLENSREVUE'
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r.0.00
09.00
12.30
10 .45
08.00

.(auto)



WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C'D-E en F JEUGD (vervolg)

F1
F2
F3
F4
F5

20 apr
20 apr
20 apt
20 apr
20 apr

09.30
12.00
11.00
09.00
11.15

Hvv F1
HDV F1
Vredenburch F3
ouick Sleps F6
Cromvliet. F2

r,hu i s
'uic
uiE
uit

thuis

09.00
11.00
10.00
08.15
10.45

(auEo)
(auto)
(auto)

v2...
. zuiderÉark .
Vredenburchweg

Nijkerklaan.\r)

IJZONDERHEDEN.B aanwezig van de j eugdkommissie op zaEerdag 20 april 1996

E. tér !lade[, P. v.d. Stèen etr R. Vereeckea.

- vragen/klachten,/suggest ies ? Bel dan naar de hoofdleider

- is de kontributie al beEaald ?? Nee, zie dan ale kopy I !

. - opstellingen als bekend meE uiÈzondering van

ENS À1
ENS C3

OL
OL

OL
OL
OL

, zonder
zonder
meE
zonder
zonder
zonder

. v. d. Berg en Í,Í. Daamen

. TUE en,I.Veldema

. v.IJuyEen en K.M'hamdi

. Yildirim

. Bakker

R
M

J
G

R
N

ENS D5
ENS E1
ENS F5

^ 
FGEKEURD OF NIET ?? >rr» bij EwijfelachEig vreer mogen aIle spelers 367. 05 22

Ël*:]]:*":Ë,'8"X"il:i fll.nilrI'85f"ï1ï""#"I?:3: ;:.:i:',i"i"::"j;"::";"13;i'.Ëll ",",Eoe. Spee] je laaE, bel dan oo-k làrer om ovèrbelasting van de te1éfoon Èe voorkomen.
È

G CqaOUWpAOGRAMMA >>>>> in príncipe doen we met ingang van deze week bij - 
'

S afkeurÍnq van de wedstrijden nieEs meer. Echter a1s jultíe traÍners anderet aijp.uf.ei màc ju1lie makén dan geldg dat natuurlij.k wel . In de -LENS-re\ 
re zullen

wij echtLr geen schàduwprogramma meei vermelden. Hoor je niets van de f.rainels dan
kunnen jullie bij afkeuring dus vanaf heden tshuisblijven.

KADERCURSUS IEUGDVOETBAL 
"

In de maand mei sEart Peter Bos (Eralner LENS 1)
weer een kadercur§us jeugdvoetbal .

Deze cursus besÈaaE uiE dïie avonden van 2'uur,
waarin een theorie- en prakEijk gedeelEe wordt
behandelt.

Opgeven voor deze cursus of voor meer informaEie
kunt u altijd bellen meE

361 61 43)Harry E.er Linden (070

f ENS EN FC DEN HAAG >,,,, naatr _.-.L. l:liEi*à"ïJ'l.uB"ïoiï"$"7,;l E:,
aantal IJENsers op dit momenE akt,ief

bij de selekEiewedstrÍj den van FC Den
uaàg. De afgelopen v,eek speelden Lourinhci
Bukman en Michael v.d.Heijden van LENS CL
een proefwedstrijd en komende zondag doen

cocky v.d.Bosch,[{illiam Mulder beide van
D1 en vÍncenE v.Iroon van D2 en \Tordi ver-
steeg van El dit ook. De bedoeling van FC

oen Éaag is heu formeren van negen jeugd-
Eeams (2A,28,2C- en 3 D-elfÈalLen) voor
heÈ volgend seizoen. Of de LENs-spelers
ook echÉ overgaan hangE af van hun presta-
t.ie6.

'do LE SREVUE - 9'



P

11 PEN DAGEN >>>>> zoafs redereen
L, weeE werkE LENS alt.ijd mee aan de

- 

open dagen van diverse Bvo, s
(betaald voeEbal) . ToesEemming ,

krijgen is dan geen probleem. waar IJENS
echter niet aan mee werkt zijn de open
dagen van amateur werenigingen. MeE andere
r.roorden I wij geven dus geen toesEemming
aan IJENS-spelers om bij een andere vereni-
ging proef- weds E.rij den enlof Erainingen Ee
volgen of om aan open dagen mee t.e dóen.

Open dagen bij amat eurverenigingen moet.en
volgens ons gehouden worden met. heE idee
om spelers die nog nieE voetballen binnen
E.e halen en dus niet om spelers die tochal voetballen bij hun vereniging weg Eehalen. Een subtiel nuanceverschil vinden
wi'i .

ENALTYBOKAAL,,,>, soufiane
Bouali van LENS EI heeft ons goed
verEegenwoordigd bij de halve fina-
Ie van heÈ penal tyschlelen. Br de-

den maar liefst. 51 E-klassers mee. Samen
meE nog zeven andere E-klassers uiE Den
Haag wist hij a1le zes de penalEies te
benutten. Een prachtig resultaaÈ waardoor
Soufiane nu op 25 mei voor de Hc-cupfinale
op fuick mee mag doen aan de finale van
heE penaltyschieten. Goed oefenen dus en
alvast heel veel succes.

jl i Y !,; I?,' l!"!"?! "'i;i; i'."";,ï ïï o "
- 

afdefing Den Haag door hec samen-
gaan met de afdelÍng Leiden, heefE

de HvB gemeend een speciaal Eoernooi Ee
organiseren. In gamenspraak met onze. Lei-
ders hebben wij meÈ 87,82,C2,C3,C4,D2 en'
D3 hiervoor ingeschreven. B1 en 82 hebben
inrniddels hun eeÍst,e wedsErijd er op ziE-
t.en en C4 is door heE. t.erugtrekken van TÀC
'90 C2 a! naar de volgende ronde gegaan.- 

,

HeÈ systeem is simpel: slechEs de winnaar
gaat door naar de volgende Íonde en op 1juni zijn de finale -wedsErij den op het
veld wan Verburch. Een leuke opzeÈ vinden
wij du,s doe allemaal hartst.ikke je best..

Aangezien heE officiele i{edstrijden zijn
moeten er ook ruiLformulieren ingevuld
worden en behoren de leiders dan ook de
kompet.i E iekaarEj es mee t.e nemen naar de
uitwedBErijden. Bovendien zijn er ln de
meeste gevallen scheidsrechters van de [I\IB
aangewezen. Echt officieel dus.

D EISJES EINDE SEIZOEN >>>>> OOK dE

r\ í:à: ;:::"":"'i.ii ff5àià;ief' 
Paul

- (speler van IJENS 1 en sÈuderend in
Frankrijk) hebben een toernooi in de buurt
van I,ENS (Noord FrankrÍjk) gevonden op zs,
26 en 27 mei. Slapen dcen jullie in scho-
len en dat kosE niets. Ook het eÈen is via
de. club redelijk goedkoop geregeLd.

De vaste prijs is nu nog moeilijk Ee bepa-
Ien maar zal beslisE niet boven de í 100,-
uitkomen. Meer nieuws vo1gE.

Ook voor CL,C2,D2,D4,E1 en E2 is heL
meeste nu aI geregeld. Een verzoek aanalle ouders is om uitertijk 1 mei altes
betaald Ee hebben. C2,D2 en D4 sparen via
de leiders. voor B1,C1,E1 en E2 àeIdE!
maak het. geld nu over op glro 201392 tnv
Paul- v,d-Steen,reisjes voetbal t.e Den Haagof bet.aal kont.an! op ÍJENS.

ONTRIBUTIES >>>>> zaLerdag 2O
april of in de week erna worden de
laatsEe kompetit iewedstrij den ge-
speeld. Het seizoen ziE er dan ook

bijna op meE uiEzondering van de EoernooÍ-
en en de eventuele reisjes. Toch zijn er
nog een Ee groot. aantal jeugdleden die op
diE moment. nog een konlribuË ie - achtersEand
hebben over dit seizoen.

DiE kan echt niet. vinden wij. De ouders
van de jeugdleden die nieE automatisch
betalen en die nog een achtersrand hebben
worden dan ook bij deze dringend verzoche
om nu met.een de acht.erstallige kontributie
Ee betalen op gÍro 336711 t.n.v. pennlng-
meest.er LENS te Berkel en Rodenrijs. Kon-
tanÈ beEalen op LENS kan ook.

Is op l mei de hele konE.ribuEie niet. be-
Eaald dan zullen wij uw zoon nieE meer
laten voetballen op LENS toEdat alles is
betaald. Laat het niet zo ver komen. Uw
kind is dan immers de dupe.

a uBna)MAKTtvtTEtTEN >>>>> atre
t jeugdspelers van 81 r/m F5 hebbcn

+ afgelopen zaterdag een brief gekre-
. ge.n over de jubileumaktivitej.ten op

30 april.. Het wordt. een Ee gekke happe-
ning. EeÍsE een sporc,/speldag vanaf 11.00
uur op LENS en vervolgens om 16.00 uur
allemaal bekende oud voeEballers op LENS.
LENS 1 speelE dan namelijk op LENS tegen
het oud-Nederlands elftal meE bekende spe-
lers als ,Joop HieIe,Àrie Haan,Arnold en
Gerrie MÉhren, Peter Hout.man, Rene v.d.cijp
etc. . De scheidsrechter za1 zijn ]gnace
van Siviet.en. De IrENè- Ieden hebËen natuur-
lijk gratis toegang ÈoÈ deze wedstrijd als
zij tenminst.e bij de ingang hun LENS-Iid-
maatschapskaart. laÈen z ien.

Ouders, opa's, oma' s of andere belang-
stellenden kunnen nu aI een entreebewijs
kopen voor slechEs , 3,50 per stuk. Op-de
dag zelf kost een enÈreebevrijs / S,OO. Na
de wedstxijd zal er vervolgens een grooEs
feesc zijn voor alle jeugdleden van LENS.

Vrijhouden deze dag en koop natuur-lijk ook de IoÈen van de jubi leuàlorerij .
De hoofdprij s 1s een pc en ook is er nog
een schiEt.erende reis E.e winnen en verdér
diverse andere mooie prij zen.

De loÈen zijn re koop in de jubi- .

leumwinkel op LENS. NaasE de loten zijn"
daar ook Ee koop lENs-mokken, sweaterà,
Eruien, peruren, bier- en l imonade -gIazen.
Loop komend sreekend of op 30 april maar 1'
eens langs de stand of vraag info bij Ingev.d. Berg of E1s v.d. VoorE.

- 1O - 'ae Lrusaewe'



. IEIVS . OLYMPIA, DE VOORWEDSTRIJD,
, .9PELER VAN DE WEEK EN DE LOTERIJ

Í.Iie de stand van de kompetsitie van ,ria , 
"unbeetje volgt. weet daE diE weer een hele belang-

riikà wedstri'id is voor LENS 1. Na de keurige
uiÉ overwinniig bij silc kan Í,ENs bij winsÈ op
Otympia een heLe belangrijke sEap doen naar heE
onElopen van degradatie .

aij werlies za! de resE van de kompetiEie echE
heet spannend worden.'Natuurlijk spreekt heÈ
voor zich dat wij zondag heel veel Eoeschouwers
bij deze wedsrrijd verwachten.

Alles wae LENS een warm hart EoedraagE moet. er
qewoon ziin- ons advies is om echÈer al om
Í2.r5 ,ur-op rJENs te zijn. Dan speelt namelijk
onze E-jeugd een voorvJedsLrijd op een grooE
veld Eegen olympia. (De spelers die worden
verwacht horen dit via Theo Hoefnagel).
Hartstikke spannend voor deze jochies. Een
voorwedsÈrijd en nog op een groot veld ook.

{
t?\,

FNtrfftr- Vaa'rs4tq6t
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, .+ -r
Bovendien mogen ze op.de foto met LENS l en mag één speler als speler van de. week-alIes
van dichEbij-mee makèn en op de foto meE zijn favorj,eEe speleI. Te gek toch. Om alles
kàmpleec te-maken heefc Ceeö Lut weer een superloEerlJ geórganiÉeerd. De loteh kosÈen Í
1,OO per sEuk en de'prijzen liegen er.niet om. .

B,nnengeulogen herichten

van onze vaste schrijver RoB VERGBER ontvingen wij ons eers:e.
e-nai7Ëje wía Internét. Jawe7, uw reda*tie en hun schrijvets zíjn wolTedíg electionisch
bij de 7ijd. Daaron, bij uiczondering, toch een veÍs7ag ovet de trip var D7 naar onze
oosËerburen.

LENS Dl mAAkt indtuk in DuÍtstand >>>>> in een sÈerk bezèt PaasEoérnooi nabij T,everkus -

sen en Keulen in Oulrsland, hèeft LENS D1 eén aardig parEijÈje meegeblazen. Van de zes
gespeelde weiistrijden hebben de jonkies van D1 er maar liefst vier gewonnen. verloren
íerà er van'de uiÉeiirdeltjke Eoernodikampioen Bayer Leverkussen (2-O, 2 corners) en op
uiEermaEe onverdiende wijàe van Uerdingen (1-0). MeE sterk, creatief en vooIal
agressief (in de goede zin van het woord) spel werden de overige EegensEanders
afgebluft. i. .. ;, i ...

Ondanks een heftig slaapgebrek wisEen de spelers van Í,ENS het. publiek aan zich Ee

binden, meE als gevolg éen legioen van 15OO roepende, dlinkende, bratwurst etende en
zich kosÈelijk vérmakénde DuiÈsers op de hand van amaEeurclub LENS Den Haag. Door de
poufe l.rauf;i.íg en een aantal ongelukkige resultaten van EegensEanders werd Ï.ENS 4e in
àe pou1e. f'loeÈ je nagaan dat voor de laaEste poule wedsgrijd plaatsen 2, 3 en 4 nog
mogétiit .-. :- " .

Helaas .resufÈeerde dÍl in een sErijd om de ?e en 8e p1àats van het 12 ploegerl
Eoernooi. Een zinderende wedstrijd, waarbij Í,ENS een 2-0 achtersEand wisÈ om te bui.gen
in een getijkspel, waarna er gloiieus op penaltys gevronnen werd met een stand van 3-0.
iót g.rófgf-*eèr uitnodigingen voor toeinóoien en verzoeken van Duitse clubs om in die
Niederlande Ee mogen komen spelen. 

+

A1s dit D1 volgend jaar, na een seiroeÀ extra groei, I^,eer terugkeerE op het gfavelveld
zal , rnet de jíisCe- insEelling, elke club veislagen kunrien w_orden. Ik denk dat de jon-
gens vele ervàringen rijker zijn geworden. ', '.',

PUBERS

ROB VERGEER

'de LENSREVUE' - 1! -



zaterdag l3 april
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5
3
0
2
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1
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3
4
I
1
0
L
0

de LEN§-revue

vit. Delft À1
vit. DelfÈ 81
LENS 82
RVc C1
BSC'68 C1 -
IJENS C3
I,ENS C4
IJENS D1
I,ENS D2
Oranje B1. D2
],ENS D4
LENSD5.-.
Oranjeplein.EL -
HMSH E1
I,ENS E3 -
LENS E4
OSC E3
IrENS Fl
DT'NO FI
HBS F7
Duindorp sv FI -
TJENS F5

Cromvl iet C2
HBS C5
HBS D1
Zoetermeer Dl
I,ENS D3 . :
DI]NO D2
Duindorp Dl
I,ENS E1 .. .

LENS E2
Quick Steps E4
Quick Steps E2
I,ENS E5
GDÀ FI
I,ENS F2
LENS P3
IJENS F4
DT'NO F4

IrBNS À1
I,ENS -81

HBS 82
LENS Cl
I,ENS C2

li

a.s. zondag is weer io'n"gezeflige

LENS FAMTTIE.DAG

STEUN ONS EERSTE,
ze hebben het nodig!

IENS. OLYMPIA

aanvang

IIoa

I

\

lay-out / graÍische vormgeving :
'C.1. Altlng en A.C.l._Miltenburg
:?

reproduktie"ièallsatie
'venrèrking

: LENS-hulsdrukkerij
: T. van Zlffrout
: woensdagochtendklub
: 5ó0

- 72- 'ae Lpttsnevue'
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DE LENSREVUE

weekilad van de vutbdvercniging LENS

69tfiaryang, numm,er:37

25 april 7996

1920 1995

TERBEIN en NLUBGEBoUW ALGEMEEN SEKRETARIAAT KONTBIBUTIE BETALING

Sponcomplox "Escamp l"
Hongololasn GO0

Tcl.: ÍO7O) 366 13 14

P.F. Grong
R.gontóssclaan 49
2562 CN Den Haag

Tol.r (O7o) 363 54 í I

POST-bank :

RABO.bank :

336711
129924229

SEKO : sènioronsÍdelinq E.E.EI.A.§IIE:
A.c.J. Miltenburg, Tol.r (o7o) 321 32 a5
C.J. Alting, Tel.: IOTO) 389 98 75

BABKO i Barkommissio
mw l. v.d. 8org, Tal,: (070) 325 99 74
mw R. BruiietenÉ, T.l.: (070) 397 97 22

Sonioron zondag / zaal
W. Kouwonhovon, Tel.: lOTOl 391 24 74

senio16n Zaterdag
J.C. Ham, Tel.; (070) 367 98 87

SEKRETARIAAT TOTO/LOTTO AKKO : AkkommodaÍèkommissi6
W.J.M. Hoiinon, Tol.: (070) 346 10 88G. KompeÍman, Íal.t lol741 212802

DAKo : dnmosaÍdolinq SPONSORZAKEN:
G.J. v.d. Klolj, Tol.: (O174) 41S149

JUBILEUMKOMMISSIE
R, v.d. Hook, Tel.: (0182) 52 13 53mei. K. Muns, T6l.: (O7O) 397 54 59

JUKO : ieuqdafdelinq EEqi-ov9!9E989!-!9
mw D. van Strien

TRAINERS:
P. Bos, T6l.: (070) 388 Og 62
E.V. G6ns, Tel.: (o7O) 397 55 59

P.J.M. v.d. stoon, Tol.: (07o) 397 ol'54

WE GAAN NOG NIET NAAR HUIS
. (LENS - spehbakel )

'En we gaan nog niet naar huis
nog Tadge níet, nog Tange niet
nee. we gaan nog rieE naar àuis

want moeder is níeE thuis'

'En als was me moeder tbuis
dan gingen we níet, dan gingen ere niet'

HeE bekende liedje dat een ieder uit.voIle borst kan meezingen en onwilLekeurig vraag
je je af waar je moeder dan we1 is als ze niet thuis was.

HeE antwoord is heel eenvoudig I ze zít gewoon, samen met manlief op Í,ENS en wel op
dinsdag 30 april voor hèE !ENS-spekEa-
keI van dit jaar.

Klokslag 11.00 uuï wordE heE startsein
gegeven voor de iIEUGD SPORT- en SPEL-
DAG. Terwijl de Eeams strijden om de
prijzen, kunnen de Eoeschouv,,ers zich
langs de lijn vermaken meE allerIei
aktivit.eiE.en. om 15.00 uur is dit fes-
tijn afgelopen.

'En we gaan nog níet naar àuis
nog Tange niet., nog Tange nieÈ

r

VAN DE REDAKTIE
i.v.m. de spoÉ- / speldag op dirudag 30 aprtl
wordt de LENS-rtvue door ons €en dagi
gemaakt en wel op zondag 28 april.

wÍizlgingm tot 15.fi1 uuÍ mogeliik !

e eerder

I
I

UIIER§TE IT{LEVERTERMUN KOPIJ :
zondag 2E april 14.fl) uur
in hd klubgebouw

e-mAil : amilten@worldaeess.nl

FAX : (o7o) 32132 ss
' (toÍ zaterdag 20.fl1 uur)

Í,{ant. om 16.00 uur de wedstrijd LENS 1
- OUD NEDERI,ÀNDS EI,FTÀI, MEE TA1 1,AN
bekende namen. Deze maEch der giganEen
van weleer sEaaE onder leiding van de
bekende scheidsrechLer L van Swieten,

'Etrt we gaan nog aiet naar àuis
nog Tange niet, nog lange nieë

IAe LENSREVUE'



rrrant Èerwijl de VIP's zich gaan amuseren in de feesEt.ent sEarE er in onsclubgebouw, Eer afsluiEing, een speLterende DISCO voor ionq en oud. Àisgr.geen muziek meer uiE de boxen schalt. dan pas (en rnoeàer-is r,raarschijn_lijk er ook weer) : ' cÀÀrl vrE lrern nurs r r

Meer informatie over dit spektakel kunt u lezen bij de rubrieken vanrespecEieveLijk íre jubi leumkommissie en de Jeugd, iou slot ,enÀun wiiiedereen,.in het bijzonder de j ubi leumkommiàs ié en alle vrijwilligeié,veel plezier en succes bij dit IrENS - spekE.akel ! uw Íedaktie

^E

Nieuwe leden:

E

3540
3s41
3542
3543
3544

3546
3547
3 54A
3549
3550
355L
3sË2
3553
3554
3S55
3555
3557
3558
3559
3S6 0
3561
3562
3563

Àdre6 wii ziqinq:

Verz
0307
0700
110 3
3073
314 O
3445
3448

34St
3482

LEDENMUTATIES APRIL- I 996

2982 D. Unnu
3296 Z -M. Àlace
3465 M. RoÍnbout r
3532 D. Stuivenlerg

V.C.O-. Wongsodikromo, B, 30-O?-1980, Schedeldoekghaven 318,2511 EiV Den Haag,tei lSeqezq iB. Bektas, c, 02-08-198L, Hoefkade j.47Ot zS2S IIR Den Haag, tel. esafiSt -'
O. Àrag, C, 11-03-1983, GroenCeweg SA, 2S2S JV Dèn Eaag, t.eI. 3g9S943C.S. Michalo1iakoB I F, 23-06-1989, Dr. C.H.. de Gtoot6traài fe, 2SS2 ML Den gaag, teL. 3978481,r.,1.M. Nijhuis, IJEIDER, 25-11-1958, Dr. C.H. dè croor.erf L!0| 2552 MS Den Ha;g,EeI. 397?150!{ v.d- Meer, F. 05-12-1987, Àrch. Dudoklaan 51, 2SS2 MV Den gaag, ÈeI. 397983,P.S.À. Veïduyn Í,unel, DÀI'IES, 2!-01--L9AZ t Laan v.d. Kroft 54, ZSSI,-UZ Oen Haag, ÈeI. 3922652IJ.smic,DÀMES,31-o8-1981,Krayenhoffstraat39,2s15RBDenHaag,t,e1.3s4!,i41
À. Langevè1d, DÀM89, 15-oa-1991, v. ElburgstraaÈ 24, 2ss2 vIJ Den Haag, teI. 3976105Í,. Hoos, DAMES, 25-09-197A, Irn. v. VredesÉein 40, ZSSZ DX Den HaagN, Í{onnink, DÀMES, 01-09-1992, SchouÈendreef, L87, 2542 IJE Den gaa!, tel. aeZtZer IÀ. IÍeidel, DÀMES, 19-02-1981, Meppelweg g.t6c, zs44 CE Den ftaag, tËi. szr:sào i
T- v. Bommel, DÀMES, 28-12-1968, Dr. C.H. de croot.attaaL _!6, _2452 ML Den Haag,.te]. 3J784g1F.!4.,r. Deacendré, DàMES, 08-]-2-L919t Melis-Stokelaan 2596, 2S4t Gt{ Den Haag -P- RijkerE, DÀMES, 03-12-1981, Landzijde 1È3, 2543 Ec Dèn llaag, Ee:-.3671816À.,f.M, croos, DÀl.,tES, 21-12-1990, Méppelweg 972d, 2544 CE Den Íaag, tel. 329?009D.D. Brqin, DÀMBS, 20-10-1982, Zonnèoord ie, ZSt+ KG Den Haag, E;I. 36?6303K. Muns, DÀ!4ES, 19-06-19aO, O. v.d. Veenlaan !77t 2SS2 Wn Dei Haag, tel. 39?5459I.D. Eissen, DÀMES, O2-02-1981, Eoorn.luiCer.kade 352, 2511 VH Dèn-Haag, Eet. 3A372A6M.R,.r.P. GuÈh, SEZO, o?-o7-L965, Nijkerklaan Lo, 2S-t3 BE Den Haag, reÍ- :eeE+Sa\r. de Jong, DÀMES, 20-08-19.., HoutCuinen 6, AS51 Vp Den Haag, tÉi. :sZeZzoK. M'hamdi, c, 04-o6-f992, De tannoyatraaE 22a, zS33 XZ Den Éaag, te]. 3296910J, IJuyten, C, 29-07-!983, Het Zicht r.06, 2543 Àp Den Haag, ÈeL 366532AiI. Baytsek, DÀMES, 22-05-1991, Randveen 32s, 2544 RM Den Àaag, tel. 366195L

L.À. Pennings wordt iiergaarde LL, 22eS JD RijEwijk(ZH). Èel- 3360564P.À, KroI wordt Koningsweg 246, 35A2 OM Ut.recht
R. v. Bergenhenegouwen woïdt Mozartstraat L4, 29OL ET Capelle a/d yssel
R.!r. Han h,ordt. Renewoudelaan 60, 2546 X,f Den Haag, tel. 32L36OBB. Laners wordE Schoonoordgtraat 1S,. 2S4S tIC Den Haag, ÈeL. 3OBO432Th- Booms wordt 9larande 5'7, 2285 ,rC Rijsrrijk, tel. 3t632SO,J, Jahangir wordÈ TerlregÈenpad 22, 2S2S BD -Den l{aag, te1. 3451,840c.S. de .rong wordt Jan BronnersÈraaÈ 96, zSSzWT Oei ttaag
M. dé ,fong wordt Jan BronnereÈraag 96, 2SS2 9lT Den Haag
E- Terrones rrordt L. v. Mèerdervoorb a26j, 2SS5 BE Den Haag, ÈeI. 32S7BB?D- Tèrrones Eordb IJ. v. Meerdervoqrb 126?, 2SSS BE Den Haaà, tèl. 32S7AB?

Wii zioino lidmaatsëhao :

0605 ,f.,I.M. Í{itting van SEZO naar Ns

Àfvoéreh ale lid:

2700 À. Àkkabi
32?1 .f. RieEhoven
3428,r. t'íolenaar
3507 S. ÀkbuluE

6235 J. Frij t.er6
3402 À. v.d. vècn
3497 R-M- de Munnik
3537 R. Thagai

-2-'aentsaewe'
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adveÍtertië BUFFET NIEU

BUFFET ROOSTER
zaterdag 27 aFriL

MarÍan HouEman
.looP de Roode

openen

09.00 uur

11.00 uur Eric Rietveld
Henk Kouwenhoven

13 .00 uur Jan Lamers

Bijspringers: ouders v/d elfEa]lenl ! !

sluiEen Jan Lamers

BIIFFET BOOSTE.R
zondag 28 apri I

openen

11.00 uur

Tinus en 'foop

Jenny de GrooE
Inge v/tl Berg

, Eric en Henk
Nancy en Rina Bruij sÈens

Inge v/d Berg
í

)ar)ur21'r'r?74sluiEen

L

innengevlogenB herichten

aclrepak

@grafu"

Fotokopíeseryíce

formoot A5 tot 42
sne lle uerwerking stij d

uergaren, uouwen, nieten
. lage prijzen!

voor kopiegemak

/,

Kerketuinenweg 6 2544 CW Den Haag
Tet. (07013590?16 Fax lo7ol3295l68

T het. weer zover en sluiEen wij onder bovenbesEaande tiEel,
heE seizoen af met. de uraditionele en unleke ediÈie van

ONG-LENS ..... HOUDT LENS JONG >>>>> binnenkore is ,

de LENS- revue, de IIONG-LENS. Àfgelopen seizoen is de redakEie
gesEarE om heÈ accent nieE alleen te leggen op n.IONG',

É een tot.aal seizoens overzicht. aan Ee bieden van voe
, maar ln aii

ging
(i . s .m. de ,ruKo)

tbalverenijaarblad de lezer
LENS en derhalve boordevol wetenswaardigheden en leesplezier voor jong en oud.

HuIp is hierbij ononrbeerlijk en wlj verzoeken een ieder ieEs op papier Ee .zetten
(waarbij'aanlereren tp flop onze voorkeui geniet, maar dit is echEer geen musg'"). om

deze edit.ie wederom tot een succes Ee maken.

ÀINLEVEREN KOPII
rn verband meE de r,ENs-DÀG vÀN oRÀNJE (jeugd sporE- en speldag en de wedstrijd LENS 1 -
óuo ttsnpnlÀr'tos EIJFTÀI) op dinsdag 30 apiil vezoeken !,rij om de kopij voor de aankomende
LENS-revuo aan te leveren op Eo[dag 28 aprLl en wel vó6r 14.00 uuÍ.- - vooi mier informatie virwi j zei wiJ ïaar pagina 1 van deze Rerrue en dankeà.u bij

dé redakt.ie
voorbaat voor uw medewerking.

'cte LENSREWE - 3 -



. SPELEB VAN DE WEEK

Het is zondagÍníddag 75-45 uur en er staat een fotogÍaaf
eenzaam en veÍ7aË,en, met d,e camaÍa in de aanslag, óp deniddenstip vall ons hoofveLd. i .

Terwijl de 
_ 
spe--Z ers d.e douche opzoekén loopt heË. Ë)ubliek7a_ngzaafi Íichting .kantíte en terias. t angÉ tle liln wordt.ogÍaaf geÍoepea ot hiJ gtaspoLletjes aaJ. het.-fotograËerea is.ex gekscherend naar de fot

Switchen van klein naar-een grooE veld is alEijd een moeilijke overgang, maar hec 1ijkt.,wel of onze E-selekEie daar de hand niet voor ómdraaiE. oriaór ae ueiieÍae leiding vaiTheo Hoefnagel (enÈhousiaste, fanaEieke trainer/leider) lijkt diu voói àeze boys-eenpeuleschir .... Het 'rijkg", vranE zo moet je opeens nèg beÉer je praats houden- en legje vele Íneters meer af dan je gewend bent.;oot-de reepór heefr"he'É *óÀiriit tn een jizo 9fo9!,_ breed en hoog doe1. wÍj zwijgen nog maar. ovèr de bui Eenspelregei, la.,gerespeelEijd, het nemen van corners eEc.
Eni_ge vreken geleden h-ebben wij tot t.kee maal. toe kunnen. genieten van een optredenvan een E- coÍnbinaL ie - e1ftaI,/Eeam. Daar werd een "wereldpartijn: op de gràsmat neérgelegd

om van t.e wat.ertanden. u begrijpt dat onze verivachEingen dan ook- hoog gespannen warenvoor.de voorwedsriJd t.egen de jeugd van cpponenE. IrBNS 1, n.1. Olympià.-Wij r^,erAen, neta1s de_ve1e supporEers, nieÈ teleurgesteld en in een prima, uiteisL sportÍeve poc'voetbal werd er, doordaE Olympia ieLs beEer combineeràe, neE. werloren'(O-1). ,'
_ Na de wedstrijd even snel op de foEo met onze selekt.ie en en dan loopE het. nietzoars $re gewend zijn. op onze vraag wie deze'zondag de speler van de week-is. rrordt. de

kleedkamerdeur voor onze neua dichtgedaan. Later vernemen we d,at JOHNNY BRIJIJSTENS
de gerukkige is geworden. - we zien _,Johnny nog samen met onze setekEie de warming-up
doen en keeper Àrno inschieten en dan is .Tohàny ..... verdwenen M
op.de /,Iiddenstip kijkt de fotograaf nog eert keer in het road, berqL danzl1n cameta op en verTaat scàouderopàa-Z @d als JaaÈste heE .vel.d. r

Een halfuur na het laat.sEe fluiÈsignaal t.reffen we een diep Eeleurge-stelde speler van de ereek aan in de adminis Erat.iekamer - hij wiÍde foch -we1
gnaag op de foEo meE zijn favorieEe spelerÍ Nou ,Johnny, daE kan en we
spreken af daE dit gaat gebeuren bij de laatsEe t.huis;edstrijd van LENS.

,tot
door

.Wij danken natuurlijk-de sei.ektie, .traineÍ, ,""rorg.r en begelelding
hun immer spontane medewerking. De, foEo,s werden ook nu weer-lbeschikia
EÀFO - SPECIÀÀIJZÀÀX VOOR FOTO EN VTDEO. .' .'-

l

ar gesr.eld

Tot-s1oE vermerden vrii daE_er edlcatief lrerd gefloten - bij t.e veeL (ouderlijke) op-winding Eijdens een voorwèdsErijQ d9 kans op harEklachEen Ëan toenemen en er-geruc-htende ronde doen om ons DÀMES -TEÀM de laatsEe iroorwedstrijd te laten spàIen.

de redakiie . ï.., :: j*- .'..; l:. 1,..f

juhileum Kommissiet

medewerkersb ijeen komst

Op maandag 29 april ÀÀlIvÀNG 18.00 uur is er een bijeen-
komsE in ons klubgebouw voor ÀLLÈ medewerkers, welÈe

De onderstaande personen worden op deze avond verÍ{achE :

Tinug-van zilfhouÈ, Marian en Jeroen HouEman, ilenny de Groot, Ellen en KrisEe] Muns,
iloop de Roode, ÀsÈrid en Harry Èer Linden, Elren kuik. cees ÀlEing, Henk Kouwenhoveà,Eric RieEve1d, Rina, Nansy en ceïard BruijsEens, Carla en Àngeligie croos, EI en peter
van Fessem, Marcel Keus, Diana van SÈrÍen, ReÍn en Àngela Heidel, Ronald en Leen v.d.
Berg, 'Jacky SandiforE, Laura v.d. Steen. Sofia en Huub ter Berge, Marian Oemed, DonHeins, Melis Klpp, André de KeE, Hans van ReiÈhoven

t-4-'aeuusnewe'



Kunt. u/kan je
vergeten, dan

Namens de j ubileumkommiss ie
rnge v. d. Berg

be1 d
u/ben

niec
benE

an even bij mij af (te]. I (0?0) 325 99 ?4. Ben ik iemand
je natuurlijk-van haÍte uefk_om. .. .. .._ , , ..'

!dveíentio

HET "GEHEIM VAN LENS" WORDT OP I JUNI GEPRESENTEERD
-.t,

De iubileumcommissie i<oesiert al sinds de start van haar werkzaamheden 'Het geheim Van LENS', het

Jubileumboek. Maar nu kan er na overleg met het bestuuÍ toch een tipje van de sluier wordan opgelicht,

Op 1 iuni bii de staft van de Jubileum Seniorendag zal het Jubileumboek woÍden gepresenteerd. lnmiddels

draaien bii irukkerij EDAUry+J9HANISSEN de persen op vollo toeren om dit prachtige boek op tiid

beschikbaar te hebben.
Alle leden en bekenden van LENS ontvangen binnenkort een brief mst accept-giro, waarmee het boek

besteld kan worden. Op 1 iuni ligt het dan voor u klaar. Samenstoller Guido Halleen heeft tal van bekende

(oud-)LENSers ertoe weten te bewegen hun diepste zieleioerselen over LENS in het boek te publiceren.

Enkete grepen uit de inhoud:

' vooÍzitter Jaap Colpa tuun in zijn glazen bol naar het laar 2O2O;

" oud-international Peter Kemper vertelt over zijn debuut in LENS 1 in het Beierse ldar Oberstein;
. Tv-presontator Cees Grimbergen vertelt over zijn Íavorieten in LENS 1 en over feestelijke

kampioensliederen;
: oud:voóaiftaÍ Hans van deÍ KleU vertelt over zijn relatie met Graaf Willem ll;

' Jos Janssen-Hoppenbrouwsrs legt uit,hoeveel Íamilie ze in LENS heeíU

' traineÍ Peter Bos onthult de strategische geheimen van de A'selectie;

" Joop Wiistefeld snikt na orer gemiste prómotiekansen in de sO-er larsn; '' Joop Willems doet een boekje open over de Stille Kracht van LENS;

' roportages van alle kampioenswedstrijdsn vanaf 1928;

' verhalen over ooÍlog, moffen en LENSors in het Verre Oosten;
* het geploeter bij het bouwen van klubtenten en het verhuizen naar nieuwe velden;
* overzichten van de 106 meest trouwe lsden, alle bestuursledsn sinds 1920. aantallen leden 8n

elftallen, hoogte- en dieptepunten;. nièer dan l0ó foto's en illustraties, waaronder die ene waarop heel LENS op 3O april samen met Oud-

Kortom, alle Oeheimén van LENS worden mst een lach en een tÍaan onthuld.
Dat boek moet je zien te krijgen,

edve,.ëeDtlè

SUDMEIJER ZONWERING

ZUIDEBPARKLAAN 25 DEN HAAG Tel. 323 35 62

'daLENSREVUE'-5-



S(elf,@ Voor Eelefoonnummers : zie de co ofon oD Daq. 1

In verband met de LENS-DÀG VÀN ORÀN,,E (jeugd sport,- en speldag en de wedstr
OUD NEDERIÀNDS EIJFTÀI) op dinsdag 30 april vezoeken wij om de kopy voor de
LENS-r€vue aan te levoren op zondag 28 aprJ.I en wel v66r 14.00 uur. voor me
t.ie verwijzen wij naar pagina L van deze Revue en danken wij u bij voorbaat
medewerking.

-B--
Senior N TAAL

ijd r,ENS 1 -
aankooande
er informa-
voor u$,

WEDSTRIJDPROGRAMMA
ddtum tiid rhuls ult klasse 2Enl scheldsrechter

vrij. 25.04 19.00 I,ENS 3
19 .45 LENS 2
20.30 LENS L

vrtj. 03.05 19.00 TE VíERVE 1
2r..30 PGS 2
22.15 LENS 3

- SNOEKIE 5
-' vcs 2
- KIJKDUIN 1
- I,ENS 1
-. !ENS'2 .- vov 3

97 r/R3A
9s1lR1À
932 / 3B
932/38
9s1lR1A
97L/R3A

Ockenburgh
Ockenburgh
Ockenburgh
De Schilp
0ranj eplein
Oranj eplein

B. scheids
B. scheids
E. oosterbeek
w. van Gool
H. Hart.gring
B.schèids r

Senioren
WEDSTRIJDPROGRAMMA

w-nf. veld

)

zau. 27.04 14.30 KÀI,ÍRÀÀN I - IJENS 1 .,, L024/O06 H.J. Woerenhout

BU afkeuríng : traiaen oa 12.00 uur / verpltcht. afbelt€n blj nt6t kcoen traÍnen t!

AFSCHRTJVEN : Fred Irancel .":.. , (010) 521 ,, eoi
".. Gerard sinke .. teI.: (079) 362 85 59 '.

LIGGING VAN DE TERRE.INEN i
KÀMRÀÀN : Terrein CeleriEas Le).weg/Noordweg EeI.: (0174) 29 51 51

Í(d
w) Se ioren ZONDAG

.dvedonti.

UITSLAGEN
LENS 1i.
vEr.o 2
],ENS 3
]JENS 4
],ENS 5
vDs 3
ORÀN.JE BLW 3
T,ENS 9

OIYMPIÀ
LENS 2
DSO 4
QUICK 7
}MC 2
LENS 7
I,ENS 8
BMT 5

1 0
0
3

1

3

1
3
1

2
0
3
4

1

WnderYelde
W*ntje dàn'no

YRITIHS

Z;lnkttql2T
2t44 ÉC Der Haag
Td.r07046é1114
Íax.z O70-3675191

Zoc:cmtcr
Td.. On-léloz!3

- 6 - 'ae twsntwle'
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
datum tlid thuls vEld

dond. 25.04 18,45 LENS 4 HMC 2

- IJENS I
- QUICK 2
- I,ENS 3

rltr /52t
t7o2 / 62L
305'7 /543

,r.

J.

van lloerkom
Geers
Àdrichem

BEKER G. Gombault

1
2ond.28.04 14. OO WII,HEI,MUS ].

L0 .30 ]JENS 2
12 .00 HMSH 3

OPSÏELLING I,ENS 3
D. Pool, W. Heijnen, H. Dietz, F. Schuurman, L, Reesink, P. Schulten, F. Disseldorp, E. Perreyn,

H. Kooyenga, J. Zrutendijk, R. van Ovén, H. Hoppenbrouwers, T. Vierling, M. Mol, À. de Groot,
C. de Graaf

Afschrijven: E. Gans, tel. (070) 397 55 59

LENS 4
LENS 5
SEP 3
DI{C 7
],ENS I '
GONA 6

v

:

RIJ
RIJ

O N B E,K E
ONBEKE

10.00
12.00

'.1 ,. 13 . o0
L4.00

I'ENS 6
IENS 7

QUICK 11
I,ENS 9

I,ENS 3

3L22 /s69
4436 / 627
44]-3 / 627
4485/649

6o
88
56
61
43
33
28

10
20
58
79
03
10

325
346
351
323
511

,1e0
323

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

2M.
1 n.n
9 n.n
7 n.n
2 n.n
I n.n

95
70
97
66
7r

55
52
66
01
02

386
367
23L
212
367

ND
ND
ND

2

dond.

z oÍrd.

02.05 r.9.00 Hw 2

05.05 Í,ENS 1
LENS 2
LENS 3
LENS 4 ",
LENS 5
svH 2
GR. W.I I V.
KRÀNENBURG 4
TE WERVE 3

4Ei

I,ENS 4

IrENS 5
IrBNS 6

b

1L.00
1r.00
11.00
14.00
11.00
11.00

3060 /s6
3os8/s5
3090/56
4440 / 62
44L6/62
4487 / 64

ONBEKE
- vcs 5 '.-

- oLrvEo 7
- J,ENS 6
- . 

I,ENS 7
- IENS 8
- Í,ENS 9

sewmangal 2
3

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN: ELKE DONDERDAG 20.45 uur

OPSTELLINGEN
LENS 1
LENS 4

worden door de Èrainers bekend gemaakc
als bekend .

AFSCHRIJVEN

t/m 2
r/m 9

WII,HEI,MUS
HMSH
SEP
DHC
GONÀ

Groen zoom 55
vrederustlaan
Tanthof zuid
Brasserskade
Beresteinlaan

de GrooE
Heij nen
I^lasserman
zupelli

DuivesEeyn
Gungör
Lensink

e1
eI
el

èÈ,
s9

À.
w.
.I.

g.g. À

z-
P.

t.e1
t eI
teI
ÈeI
EeI
Eel
tel

(070)
(070)
(07e)
(070)
(o1o)
(070)
(070)

I,EN
I,EN
LEN

koncaktp,erloon senÍoren zondag

' : wedetriJddag

LIGGING VAN DE TEBREINEN
(starlift.) te1

wiro Kouwènhovèn - iE de komende week w€gens be-
zigheden bulEenshulg n16È baEchLkbaar.
Bert vlerlÍng - TeI.: (070) 391 37 49

' 06 - 596 79 3s5

t
E
t
t

'de LENSREVUE'

DEIfE
DelfE

e1

(070)
(070)
(015)
(01s)
( 070)

7-



OGGETUIGEN SCHRIJVENo !ENS OLYIIPI.À , (1-0) door Paul v.d. Steen
Het 6tond overal io mooi omsehreven. Bij winsÈ op olymp ia zou !,ENs een goede aEap aloen

naar handhaving in de Èweede klaBEe. Een 6inPe1 e konaEatering maar de uitvoe ring bleék toch
" heel eat las!ig"

cht
r te zij n.
belangiij ke wedEtríjd. ÍIaE wiI je nog meer' V

voor de toeschou!íers. was het een Perfect scenario. sehiEEerend
weer en een e oor de spelerE.lag heÈ tsoch rraÈ

ander€ . Ten èerEte de epanning, Èen tweede de i,rarmte en ten derde het droge, harde veld meE

veel oneffenheden en zand. Echt goed en lekker voeEballen waE bijna niet mogelijk. De mouwèn

op
direkt hè

Efropen
t initiatief. In de eerste helfE uaE het echter een vLakke weds
en er het besEe van maken was het advieE. Dit deden de LENSSP elerE ook en ze namen

Èrijd net. waE kleine
kansjee voor IJENS. De rushstanden op de andere velden Haren wellicht een Eeken voor de
LENs6pelera om er nog een exEra Echepje boven oP te doen wan! LENS kreeg direkt enkele echte
kan6en. oI].mpia haakte af
vriEE LENS op een 1

de neE op tijd van een zware gr
te komen, Deze voorsprong Yíerd

iep her€telde Han6 verhey
bètïekkel ij k eenvoudlg door

en vJ.a
0 voorsprong

helemaat veilig ieLENg vasEgehouden. Een betangrijke overwinnirtg voor LENS naar
LENS nog nieE. ÍíeUicht na zondag t eI. wilhelnue ie dan de Eegen- BEander en daar ligt een
prirna graamat en de nodige

niec bij.
rnoÈivatie om er maar eene drie punEen lJeg Èe Efepen. GerusÈ doen

ook a1 ben ik er wie weet geefu iemand andel8 dan een kraÈje weg. Laat heE darl nieE
door Èrian Brunings halen wanL die kan nog niet een6 foutlooa tot één Eellen. Heel veel
BUCCee.

O

)

T R A I N I N G : vrijdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur
íverzameftiid : 18.15 uur)

AFSC ï f- !! Y Í Y : : Í!-i!-leJ Y.v!:. :e!: : !!7-9.! ?9?- -l-4" ?.2

WEÉSTRIJDPBOGRAMMA DAMES

etft;l da eenverrd ]èdenslendef sdm- tF S

rJENS 1 26 apr 19.00 RKÀw meisjes . .. thuis v 2 - . ..1S.00

af ol A!-LEMAAL >r>r> uij begonnen diE keer meE een preek van +/- 1 uuri Edwin was

H xwaaa omdat we tse druk 
-rut&t. 

woooxnuET : w].e wr. J- de damea Erarnen ?? rr v,arrE'
E Ed*itt snapE de ballen van deze dames. Nou ja, daarna gingen we nog een uurtje
Eralnen, waE we1 goed ging. IJinda goed gekeept. De mazzel. DE DÀMES

Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT "

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
Hoofdleider. A/B/C leugd:,Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01 .5

HooÍdleider E-jeugd: RuudVereecken

Hoofdleider - D-ieugd: Edwin Kuik
telefoon 367.73.00

' telefoon 391.04.89
HooÍdleider F-jeugd: Harry tar Linden

telefoon 361 .61 .43

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

elítal lum aanvdno lander sam.k

13.30
18 .45

27 apÍ
29 apr
30 apr

. vlOS - zwatuwentournooi
verburch A1 . uit v. ÀÍkelweg

SPORT / SPEÍ,DÀG ],ENS 75 \TÀÀR

À1

- 8 - 'ae utusnevue'

].2.L5
17.00 (auLo)



WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD (vetvotg)

elÍlal aanvano ledanstander uiUthuis veldltarreín sam. LENS

B1

B2

c1

c2

UJ

c4

D3

11 .00
11.00
11.00

18 .45
13.00
11 .00
13 .00
11.00

vcs

10.30
10.30
10.30

L7.45
11.45
10.30
12.00
10.30

27
30

30

apr
apr
apr
apr

apr
apr
apr

.vRrJ zie bij À1
SPORT / SPEI,DÀG I.ENS 75 .'ÀÀR
. IrENS - zwaluwentournooi

SPORT / SPEI,DÀG I,ENS 75 JÀÀR

en B2

25 apr
27 apr
30 apr
27 apx
30 apr
01 mei
27 apr
30 apr
01 mei
27 apt
30 apr
01 mei

apr
apr
apr
apr
mei
apr
apr
mei
apr

27 apr
30 apr
27 apr

apr
apr
apr
apr
aPr
apr
apr

27 apT
30 apr
27 apr
30 apr
27 apr
30 apr

11.00
11.00

11.00
11.00

CL thuis V 1

. . VIOS - zwalusenEournoo i

. SPORT / SPEI,DÀG LENS ?5 iIAAR
BMT- zwaluvrenEournooi

. SPORT / SPEIJDAG IJENS 75 JÀÀR
eventueel tussenronde HvE|-tournooÍ
. LENS - zwaluwenEournooi . .

. SPORT / SPEIJDÀG LENS 75 .rÀÀR
eventueel Eussenronde HvB-tournooi
, LENS - zv,taluwentournooi
. SPORT / SPEI,DÀG I,ENS 75 JÀÀR
eventueel tussenronde HVB - E.ournoo i

ADO- zwaluerenLournooi
. SPORT ,/ SPE],DAG LENS 75 JÀÀR
. ouick Steps - zwa luwenEornooi .

. sPoRT / SPET,DÀG LENS 75 JÀÀR
evenEueel tussenronde HVB-tournooi

RÀS- zwaluwenEournooi
. SPORT / SPEI,DÀG I.ENS 75 .'ÀÀR
eventueef Eussenronde HvB-tournooi
. vE!O- zwalu$rentournooi . .

. SPORT / SPE],DÀG LENS 75 .IÀÀR

. \rELO- zwaluwentournooi . .

. sPoRT / SPELDÀG LENS 75 ,rÀÀR

LÀÀKKWÀRTI ER - zwa luwentournoo i
SPORT / SPEI,DÀG IENS 75 .JAAR

. DIE HÀGHE- zwal.u$rent.ournooi
SPORT / SPEI,DÀG IJENS 75 

'TÀÀR. DIE HAGHE- zwaluwentournooi
SPORT / SPBLDÀG I,ENS 75 JAÀR

. vlos - zvraluwenEournooi
SPORT / SPEI,DÀG IJENS 75 'JÀÀR. DfE HAGHE - zwaluwentournooi
SPOR'I ,/ SPELDÀG ÍJENS 75 'JÀÀR

QUICK- STEPS- zeraluwenEournooi
SPORT / SPEI,DAG LENS 75 'JÀÀR. DIE HAGHE- zwalulrentournooi
SPORT / SPEI,DÀG LENS 75 ,JÀÀR

' S -GRÀvENZÀNDE - zwaluwenEournooi
SPORT / SPEI,DAG I,ENS 75 .'ÀÀR

. REMO-zwaluwenEournooi
_ sPoRT / SPELDAG LENS 75 .lÀÀR
. DUINDoRP-zwaluft,entournooi

SPORT / SPBLDAG T,ENS 75 .JAAR

10.45
10.30

10 .45
10.30

D1

D2

10.30
11.00
11.00
11.00

10.00
11.00

)1
30

30
01
27
30
01
27
30
2',1

30

30

30
27
30

30

09.00 (auEo)
10.30

09.15
10.30
09.45
10.30

10.00
10.30
10.00
10.30

(auto)

(auco)

(auto)

(auÈo)

(auto)

(auco)

(auto)

'(auto)

D4

D5

11.00
11.00
1.1.00
11.00

E2

E3

E4

E5

13.30
11.00
13 .30
11.00
13.30
11.00
09.45
11.00
09.45
11.00

12.30
10 .30
L2.30
10.30
12 .30
10.30
08 .45
10,30
08 .45
10.30

F1
F2

Fi
F4

F5

10.15
11.00
09.30
11.00
09.30
11.00
10.00
r1.00
09 .45
11.00

09.15
r.0.30
08.30
10.30
08.30
10.30
09 .00
10.30
08 .45
r,0.30

27
30
27
30

apr
apr
apr
apr

(auto)

(auEo)

(auEo)

(auEo) i

(auto)

: zo snel mogslÍk, doch uiterlilk de avond voor de wedstriid, tuss€n 18.o0 enAlb6ll6n vooÍ e wadstÍiidsn
19.00 uur, bij de desbetreffende hoofdleider. ;

ln uireÍste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS. telsfoon 366. 1 3.1 4 (zaterdags vanaÍ 08.00 uur ' .

en doordeweeks t 30 minuton, en niet eerder, voor veÍzameltijd)

AÍbellen traininoen: + 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366'13.14

Vraoen/o oblÉmen : bel in eersto instantie de hoofdleider op!

I op zaterdag na 08.00 uur naar de LENs'afkeuringslÍn (070) 367 05 22AÍoekeurd of niet ? Bel bii twijÍe

'de LENSREVUE -9'



IJZONDERHEDEN,
aanwezig van de j eugdkommiss ie

op zaE,erdag 27 april :

P. v.d. SEeé[ en ??
meer iníornatie over :

wragen/klachten/suggesEies ?
BeI dan naar de hoofdleider I

' Sport I cprldrg IENS 75 irrr
' Zwrluwrntournooirn

hladzijdr l0
hladzijde l2

zie kopy pasfoE.o's inleveren

op 29 en 30 april vervalfen aIle trainingen voor de jeugd ! ! I

opsEellingen a1s bekenal meE uitzondering van : .

01,
OL

ENS 82
ENS C3

O I,ENS A1 zondef
meL
met
zonder
meE '

zonder
zonde,
zonder
zonder

R. v.d. Berg en v. wongsodikromo
A.Àkkabi, À.sen en r. eI Haddioui
D.Lor.sheij d
M.Tut., N. Siliakus
J.v.Luyten, K.M'hamdi en J. veldema
leider : R. Vorkink
G.Yildirim
À. Dunn
N.Bakker en Ch. Dunn

O LENS
O ],ENS
O I,ENS
O I,ENS

D2
D5
5
F5

KADERCU RSUS I ELIGDVOETBAL
., FGEKEURD OF NIET ??

Iil sii rwiifelachtiq weer
' 

r*óóu" aire speleis
367 os 22 bellen om te horen
of het voeEballen doorgaaE
of niet. MoeC je voor 08.15
uur verzamelen dan kan heE
zijn dat wij nog nibts we-
Een. Kom dan maar gewoon
naar LENS Èoe. Speel je
1aac, be1 dan ook later om
overbelasÈing van de Eele -
foon te voorkomen.

EEN TRAINING OP !!! >>>>, op maandag 29 april en op dinsdag 30 april is er in
verband met de voorbereiding en de sport/speldag zelf geen Eraining voor de jeugd.
Op 1 mei starEen a1le trainingen weer gewoon en deze gaan EoE nader bericht gewoon

door t/m 23 mei.

s
scha
afke

CHADUWPROGRAMMA In principe doen we meE ingang van deze week bij afkeuring
van de wedsErijden nieEs meer. Echter a]s jullie Èrainers andere afspraken met
juIIÍe maken dan geldE dat natuurlÍjk wel. In de I,ENS-reu-re zullen !ri.j echEer geen

duvprogramma meer vermelden. Hoor je nieEs van de Erainers dan kunnen jullie bij
uring dus vanaf heden Ehuisblijven.

Op 7 Íilei sEarE Peter Bos (trainer LENS 1) van 19.00
uur coÈ 21.00 uur een kadercursus jeugdvoeEbal.
'Deze cursug besEaaE uiE drie avonden van 2 uur,
waarin een Eheorie- en praktijk gedeelte wordE
behandelE.

Opgeven voor deze cursus of voor meer informatie
kunt u aLEijd be1len meE

Harry ter r,inden (0?0 --351 61 43)

§
PORT/ SPELDAG LENS 75 JAAR ,,,,,
zoals jutlie vasE wel weEen besEaat
I,ENS sinds 20 deceÍber j.l. 75 jaar. 

-
De j ubi leumkonmi ssie heeft voor alle Í.ENS-
ers een aantal akEiwit.eiten georganÍseerd.

LENS Al, doet op 1 juni mee bij het senio-
renfeest maar voor E}l t/m F5 staat. dinsdag
30 april in het t.eken van heE jubileum-
feest.

AlIe spelers worden om 10.30 uur op LENS
verwachE met bij zich een eigen sportEenue

inclusief shirt.. Erainingspak, voetbal- en
sporEschoenen. Kan je niet. bel dan weI
ewen af bij de hoofdleider op vrijdagavond
Eussen 18.00 en 19.00 uur. wij kunnen er
dan bij het indelen van de teams rekening
mee houden. l,IaE we precies gaan doen hou-
den wij lekker geheim. wel zijn er zowel
individueel a1s per Èeam leuke prijzen ce
winnen .

Bij binnenkomst krijgen aIle deelnemers
een presenEje beschikbaargesteld door
lElV§. govendien heefc NUTRICIA wac te
drinken voor jullie aangeboden in de loop

- 1O - 'ae LENsnEvatE

)
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van de dag. Neem echter zelf ook een lunc-
hpakkeÈ mee of wat geld om iets lekkers Ee
kopen want heE wordt een hele dag op IJENS.

ook voor de broerEjes en zusjes is heE
feest op LENS. Iedereen kan zich laten
schminken, een LENs-pasje met ingescande
foEo laten maken of een duik nemen in de
grabbelton. DiE a1Ies Eegen een zeer klei-
ne vergoeding. De spelers van LENS 1 zijn
er ook en natuurlijk is diL een mooie ge-
legenheid om met je favorieEe speler op de
foto Ee gaan.

Kortom : een Ee gekke dag op IENS. De spo-
rt./speldag is om 15.00 uur afgelopen maar
dan gaan we naEuurlijk nog NrET naar huis.
0m 16.00 uur speelt LENS 1 Eegen het oud-
Nederlànds elftal meE tal van beroemde
vedeEEen uiE de jaren 1980. De gebroeders
MÈhren, Àrie Haan, Réne v.d.Gijp,
Ben Wijnstekers, 'Joop Hiele, willy v.d.
Kerkhof, wim Suurbier etc. zullen het. o.a.
op gaan nemen tegen IENS,1. '

wie tussentijds naar huis wil moet zich
wel realiseren dat het LENS-komplex alleen
grat.is mag e,orden betreden op verLoon van
je LENS - l idmaatachapskaarE . Denk niet van
ze kennen me wel wanE er staan onbekende
mensen bij de poort. Geen lid van IrENS en
wel interesse om deze wedsurijd Èe zien
koop dan nu alvasÈ een kaartje in de voor-
verkoop op LENS voor Í 3,50 per stuk. Op
de dag zelf kosE een kaarEje Í 5,OO.

Na afloop van de wedstrijd nog sEeeds NIET
naar huis. Koop een lekker paEaE.je oP LENS
want als de sponsors, genodigden en spe-
lers zich vermaken in de feesttent op veld
2 barst er voor ju1lie een geweldig feesÈ
los in ons klubgebouw waarbij ook weer
iedereen welkom is.

KorE.om het moeE een geweldig feest worden
op 30 april op IJENS. : '

I UBILEUMWNKEL. EN LOTERIJ >,>,>
I op so april zal ook de gehele dag de

* jubileumwinkel geopend zijn. Te koop
zijn o.a. LENS-sweaters, T-shirt.s, pennen,
bierglazen, mokken et.c. eEc. Loop er eens
Iangs en koop gerust eens erat.. ÀItijd leuk
om ce hebben denken wij. DaarnaasE is op
deze dag ook de trekking van de jubileum-
loterij. NaEuurlijk zijn er deze dag nog
loEen Ee koop voor .f 1,00 per stuk.

De prijzen liegen er niet om, zo is de
hoofdprij s een schiEterende personal
compuEer en ook de Eweede prijs is niet
mis t.w: een vliegreis naar een exoEisch
warm land.

Daarnaagt nog vele andere mooie
prijzen. Kopen dus die loEen want je rnaakt
kans op een mooie prijs en daarnaasE sLeun
je je eigen vereniging er ook nog mee.

,G ALENT OP LENS >>>>> heÈ wordr een
I steeds Eeruqkerend verhaal, maar err btiitt Ealeic genoeg te zit.t.en op

IJENS, Soufiane Bouati van LENS El speelde
afgelopen zondag een test.wedsÈrijd bij FC
Den Haag en .fordi vexsEeeg (ook E1) speel-
de zondag bij Fc Den Haag en woensdag bij
Feij enoord.
voor de jongens hele leuke ervaringen. Of
heE ook echE iets wordt. weeE je maar
nooit..

t9"
we1
dan

ding is echter zeker :
de irEuGDoPÍ,ErDrNG bij Í,ENs moeE- echE

goed zijn. wordt je nieE uiEgekozen -zit je alcijd goed.bij LENS. , , ,

ASFOTO INLEVEREN >>>>> de onderstaande spelers worden verzocht om z.s.m. één
pasfoEo ln Ee leveren met je naam op de achterkant -bij Paul v.d.sEeen. De foto is
àodig voor een nieu$, sPeterskaaxEje voor komend seizoen.

Daamen,A.eI Haddioui, P. eI Haddioui, J. Houtman, M. MatEheij er enA-klassers:

B-klassers:

c-klassers:

D-kLassers:

E-Klassers:

. StÈger .

.Àkkabi, K. Boua

.NiamaE,À. Sen

. eI Boustati,
, Gunay, D. Hoos ,
.v. d.Bosch,À. e

w
D
À
R

D

R
R

Ii, P
enC
t,I. de
o. La
1Bo

.Dahoe, R. FeEtouch, fbrahim eI Haddióui,

. Sprockel .
Bru in, À. Drissi, z. Elbouj amai, F. elkadiri,

gadeau .

ustati,M.Bout.ier, B. BriEt ij n, M. DrosEen,
. Hoogerheide, S.v. d. Kruk, F. Kuik en B.NeEten.
.ten Berge

a aET SETZOEN ZIT ER BIJNA OP MAAR................:

-ffrroor de meesre teams zit. de kompet.itie er op. slechts een k1e{n aanEal tearns komE-

nos in akEie. Zo speelÈ LENS À1 op maandag 29 aprí] nog de laaEsEe kompeE it iewedsErij d
op-en tegen VerburËh. Dit kan nog een hele belangrijke wedsErijd zijn voor LENS À1 om

dàgradafíe Ee onElopen. ÀIIes hangt. af van de uitslagen van de andere Eeams in de loop
,aí de.e week. Mocht heE er tegen Verburch Op aankomen dan hopen wij op veel ateun van
onze r,ENsers in Poeldijk (18.4É uur) en op een positieve instelling van de spelers'
Í,ENS C1 speelE op dondérdag 25 april thuis Èegen VCS. Bij winsE wordt LENS Èweede in de
poule en iro*o.reèrt dan naàr de hoogste landelijke klasse a1s deze er Eenminste komt.
'I.SNS Cl wèrd afgelopen zaEerdag ....... RÀIíPIOEN I I I DiE gaan juI1ie zaterdag na het
toernooi natuurÍ i 5 k- .rieren. tIe vervrachEen aIIe spelers (ook de geblesseerden) en de
leidèrs op LENS. ót f,aUS C4 ook kampioen gaat. worden hangE af van de laatsEe wedstrijd
in de pouie Eussen HBS en RÀVÀ op L-mei oà fg.OO uur bÍj RÀVÀ. WinE FtAvÀ dan ziln zí1
kampioèn op basis van een beEer doelsaldo. spannend hoor.

'de TENSREVUE' ", 11 '



Tournooi bijzonderheden @
De kompetitie zic er op en de Eoernooien gaan lreer van starE. Het
hoorE er echE bij aan ttet eind van ieder seizoen. HeE organiseren van
toernooien kost iedere vereniging echter veel Eijd en qe1d. Voor ons
een extra reden om de spelers, ouders en begeLeiders van LENS Ee
benaörukken attÍjd sportief te blijveil tijdens deze Eoer-
nooien. Natuuxlijk zorgen de teiders er ook voor dat. aIIe spelers bij
de prij suitreiking aanwezig zijn. veel plezier en doe alt.ijd je besE
om te winnen. LukE het nieL srees dan een goed verliezer

JEUGD VOETBALT VOOR.... JEUGD
(fi{ÀLUflBN JEUGD ÀISIE oD zaE6rdEg 27 april)

}Je hebben het met de laaEst. genoemde jeugd over jongeren welke allen tijden aan een
Iichamelijke (spierziekEe) of verstandelijke handicap (soms belden). om deze jeugd nu het
leven waE Ee veraangenamen voeEballen wij, a1s voetbalvereniging LENS, al sinds jaar en
dag, mee in de z.g. zwaluwen- tournooien.

waren de zaal-Eournooien niet zo'n succes (te weinig teams schreven in) , de veld-
Èournooien liggen ons beter, want. alit jaar doen er aan deze akt.ie maar liefst 22 Eeams
mee ,

De opbrengsE van deze tournooien worden Eer beschikling gesEeld aan heÈ Prinses Beacrix-
fonds . (toenmaals heE Prinses BeaLrix-pollofonds geheEen). Dit fonds draagt zorg voor een
goede besteding van heE geld aan de jeugdige gehandicapten.

Dus als de vrijwilligers langs komen meE de collectebus',. aarzel nieE, maar tasÈ even in ur,r
buideL. Ook de spelers vragen wij om minimaal / 1,00 (de prijs Van een "Krukkie) in de
klaarsEaande bussen Ee deponeren.

3

À1
B1
B2
c1
c2
c3
c4

speelt tegen vios,ADO en Lyra. Einde:16.30 uur.
speelE tegen BMT, ODB en TAC'90. Einde:17.15 uur.
speelE Eegen RCL, Quick,l{BS en DeIfE. Einde:17.00 uur.'
speelE tegen RCL,Quick,HBS en Delft. Einde:17.00 uur.
speelE Legen ÀDO,HBS en RKÀVV. Einde: 13.30 uur.
sÈee1E Eeàen Quick Steps,vlos,ÀDo en L)rra. Einde:L7.x5 uur.
spee1E legen RÀS,Quick,VCS en DWO. Einde:ls.00 uur.
speelt tegen velo, zoeEemeer en vredenburch. Einde:14.30 uur.

speelt tegen vios,Die Haghe en Quick sEeps. Einde:17.00 uur.
is vrij zie opsEellingen A1 en 82.
speelE tegen RCL,Quick,HBS en De1ft. EÍnde:17.00 uur.

veto. zoetermeer en Lyra. Einde:14,30 uur.
LaakkwarEier, Duno en DSO. EÍnde:16.30 uur.
Die Haghe,Devjo, Ansvorde, DSO en Scheveningen. Einde:17.30 uur.
Die Haghe, scheveningen, Devj o, Rava en Àmsvorde. Einde:17 .3 0 uur.
vios,Quick SEeps en HBs. Einde:12.00 uur.
Die Haghe, CromvlÍeE, Kagia, DSO en ScheveninEen. Einde:13.30 uur.
Quick SLeps,Quick en HBs. Einde:12.15 uur.
Die Haghe, Duno, Kagia, cravenzande en Devjo- Elnde:13.30 uur.
Gravenzande w,Hoekse Boys en Honselersdijk. Einde:12.15 uur.
Remo, Monster en Quick Steps. Einde!12.45 uur.
Duindorp sv, Gravenzande w,verburch en Duno. Einde:12.00 uur.

gen -):: 
zaterdag20

D1ZWALUWEN
TOURNOOI

D2
D3
D4

D5
E1
É2
E3
E4
E5
F1
F2
F3
F4
F5

: speeIC
: speelE
: SPeeIE
: speeIE
: speeIE
: speeIE
: speelE
! speeIL
: sPeelE
: speelE
i sDee1t.t-

Eegen
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen
Eegen
tegen
tegen

apuitsla Íil

I,ENS A1
I,ENS 81
Postduiven 81
Lakwa CL
I,ENS C2
KMD , C2
ouick steps C2 -
vit.. De1fE. D1 -. -
Lakwa D2
IENS D3
LENS D4

HBS À1
Laakkwart.ier
I,ENS 82
rENS C1
Toofan Cl
LENS C3
LENS C4
],ENS D1
],ENS D2 .
HBS D4
scheveningen

VvP D2
EUII Speed E1
],ENS E2
LENS E3
ÍJENS E4- .

PEC D.H. E2
],ENS F1
HDV F1
vredenburch F3
Quick SE.eps F6
I,ENS F5

I,ENS D5
I,ENS E1 '

Laakkwart.ier
vcs E4
Scheveningen
IJENS E5

IJENS F2
I,ENS F3
LrENS F4 . .
Cromvliet F2

B1

D3

6
1
0
L
2

3'
6
2
0
1

2
2
2
5
4
1
0
1
5

3
2
3
3
1
1
0
1
I
0

B2
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ïERREIN .n KLUBGEBOUW ALGEMEEN SE(RETARIAAT KONTRIBUTIE BETALFIG

sportcomplox "Escamp l'
Hongelolaan 600 _

Tol.: (O7O) 366 1314

P.F. Gronr
R€gentess6laan 49
2562 CN osn Haag

T6l.: (070) 363 54 18

POST-bank : , 330711 .-'
RABO:bànk | , .129924229

SEKO : soniorenafdelino
Senioron zondag / zool
W. Kouwenhovon, Tel,: IOTO) 391 24 74

REDAKTIE:
A.C.J. Miltonburg, Tol.r (070) 321 32 85
c.J. Alting. Tel.: (070) 389 98 75

EAEÍ!9-i-Ee4e!EE!$&
mw l. v.d. Borg, Tel.: (070) 3259974
mw R, Bíuijstens, Tel.t lOTOl 397 97 22

AKKO : A*kommodatiekomfnissio
W.J.M. Hoijnen, Tol.: IOTO) 346 10 88

Sonioren Zaterdag
J.C. Ham, Tol.: (O7O) 367 96 87

SEKRETARI AAT TOTO/LOTTO
G, Komporman, Tol.,lO174) 212AOz

DAKO : damesaÍdeliho
moj. K. Muns, Tol.: (070) 397 54 5S

SPONqOEZAKEN r JUBILEUM oMMtsslE
G.J. v.d. Klcii, Tol.: (oI74) 418149 R. v.d. Hook, Tol.: (0182) 52 13 53

JUKo:iouqdaÍdelino..':
P,J.M. v.d. Steen, Tol.; (O7Ol 397 01 54

EKO : ovonEmonten kommissio
mw D. van StÍign

TBAINERS:
P, 806, T6l.: (o7o) 368 03 62
E.V. Gans, Tol.: lOTOl 397 55 59

i
DE GLAZEN BOL

(kofftedík ktjkeö)

Tefl,rÍj1 heE voetbalweekend nog in aIle hevigheid woedE zijn wij, door omsEandigheden
',gedwóngen" (immers de LENS-dàg van ORÀNJE ètaat voor de deur en dan is er helemaal'--
gèen cija.en rusE om relaxed aan de revue Le werken) nu al 

-een -redàktiestukje t.e ;
produceien. Het zal een blik in de toekomsÈ werpen - en koffiedik kijken worden. .', .

. ', '. l
Toch waagt uw redakEie zich hieraan en de benodigde. ingrediënten, ,. 

attributen hiervoor-
zijn,' naàst eèn piortie durf en 1ef, ook een gtazenbot èn koffiedik.

Terwijl de ene helft. van de redaktie in het klubgebouw een glazenbol van de pilaar
naasE de Eelevisie p1ukE,. schieE de ander de keuken in.en duikt in de afvalbakken op
zoek naar koffiedik-. TroEs meE onze. vangsE lopen we naar onze stek en staren in de boI

We zien heE volgende : ons vlaggeschip
sleepE in de moeilijke vredst.rijd Eegen
.Wilhelmus een puntje weg. Senioren en
jeugd "cuppen" rusEig verder en C4
wordt ook kampioen.

ook verschijnen er zweeEdruppels in de
bol. HeE beeld is waE troebel Ínaar het
koffiedik btengt uiEkomst en vertelE
ons dat. dlt druppels zijn van de jubu-
líeumkommissie. zij sEaan aan de voor-
avond van een groots spekEakel en vo1-

r-

. VAN.DE REDAKTIE
Lcver uw kopij vóór maandag in :

- Redaktiebrievenbus, klubgebouw
- Hengelolaan 9tl, 25t14 GG Dm Haag

,.]
wijziglngen tót maanÍlagavond mogelijk !

UIIERSTE INLEVERTERMUN KOPU :

masndag 20,fi) uur in het klubgebouw
wedstriidverslagen ; zondag 16.fl) uur

e-mail : amiltenb@worldaccess.nl

FAX : elottzl3zts
(zater-, zon- m maandag *)

gens de bo] wordt diE
een succes dat zi jn
weerga niet kenE.

À11emaa
$raar ?
fiedik
nieE on
de bol.

aar of niet
brij fE kof-

ken, dus geef
e schuld, maar

1w
Het
kij
sd

uw Íedaktic18,30 uur te bereiken

'de LENSREWE' 1



adrepak

w c4'fu"t

FoÍokopieser uic;e

formoot A5 tot 42

voor kopiegemak

' snelle uerwerhingstijd

I

uergoren, uouwen, nteten
lage prijzen!

etuinenweg 6 2544 GW DenHaag
Íel.loTol3sgozlo Fax lo7ol3

Kerk
295t68 '.. -:

adv8rtenliÉ BUFFET NIEUWS

BUFFET ROOSTER
zaEerdag 4 mei

openen

09.OO uur

11.00 uur

. ,foop de Roode

Marian Houtman
,Jenny de Groot
fnge v.d. Berg

Jeroen HouÈman'
,Jacky Sandifoït

12.00 uur , Henk Kouwenhoven
Nel en ,fan Lamers

, : . .. E11en Muns

BIJSPRINGERS GEVRÀÀGD It ! !T

,fan Lamerss1uÍten

BUFFET ROOSTER
zondag 5 mei

oPenen Tinus en Joop

10.00 uur Eric RleEve1d
Rina en Nancy Bruij sEens

Henk Kouwenhoven en Rein Éelde1
Angelique en Carla croos

sluit en 212?1)

f,innengeulogen herichten

POSTERS, BILLBOARDS........ EEN MANIE :

DrKKE PRET >>>>> daE hadden die rwee gezellige kLeine Bijfies I '
bij het ophangen van bÍt1boardg op ae-iàÀ!àiËiu"n. ,,cewapend,.,
meE.tousr, (gepikte redaktle -prit.tËtifcen) -un iàÀuar werden erludieke pogingen ondernomen óm de dingen .u' iàrrta"r.rpar.en te bevest
91"?! :l 9:,T:i:k": klein. en zo werd Éer dus op erranàerÀ--nà"aèi'Ë"-zo rn oe palen Ee kunnen klimmen,- Daarbij werden er zulke vreemde àkcapriolen uiEgehaald dat. de buurEbewoneri vast. gedacht no"cu"-ËàÀilde sEad was.

.rl

igen. Dè pa
schouders s
robat.ische
daÈ heÈ cÍ

:

len zij n
Eaan om

rcus in

DtÀÀIrE >>>>> naast de openbare weg ont.komÈ'bns klubgebouw ei ook niet aan dezeinanie.Een ieder heef E kunnen consta..erÉn dat., d€or z . g. fos.erof iere", 
--muieil".àiËi 

;ïï;" '
behangen met. die dingen. Navraag leerdà dat dÍt"zo,hoorde, wanE op de eersEe plaatsmoet.en je. als vereniging aan-de--(openbare) r.rÀs-trÍnmeren en Een Èweede dient debuiE.enwachr re vreren daÈ r.ENs (a1söf ze aàr ,,óq niei ,isr.Ë"i-ËriiJi"ï r ït de heer J.!r.meE deze gang van zaken zo blij is, is nog maaí ae vraat. ---'

TONEEL >>>>> !,rilE u eens een aantal LENS_ers, anders dan op !ENS,. Eonee1 zien spelendan bever.en wlj u aan om de voorsÈelrinq van'her-"mutuu.roàe"Ë;;.i;;Ëi, ,MAseuE" bijl!-I?3li: ï:! .:E:I_1" serireld ',een beeid van een mann en voor meer informaEievervrll zen wr.J u naar ..,.. natuurlijk de posters welke hangen in ;;"-Ëi;ö;;;;,r.

- 2 - uo urusaevut.

de redakEie



a iubileum Kommissie

À1s wij' deze koiry bij de reakEie aanl'evèreniis het sDekEakel van de jeugd

sporE- en sperdas "og 
ËI"kàilËii;t:;;-ai; -; àit rt""t alweer verleden

r-ii.t ne zenrwen rrrn vèrdwenen-en ik weeÈ zeker daE we mec een gerugg

urï-àËi. ïlt?ïËàiË'xil'ren ieàarrie ?) ons kunnen saan richren op heE sluit-hart (of
sEuk van

r-9
di E jubileumjaar en wel' de :

Deze 7-kamp wordE gehouden op zàterdag 1 J,at is bedoeld voor ÀLLE SeniOren, A'klaSSetS

en ons damesteam e bestaat uiE EÍ{'ee de}en E.w' een sportief- en onEspanningsdeel ' Na

heE sporEieve gedeelÈe is er een geweldig slotfeesE, waarbij, onder genoE van een hapje

Ë"-a.àrtiE, à"-féé"È:"" 
-lai" 

à.ar-ae .o.à ,,og voor is) van óe wloer gaan op de muzÍek

"à"-Ëéí Éii*à uànà, iaarvan we de naam nog even geheim houden

Meer nieuws Ín de votgenale LENS-revue ! t !

-namens de j ubileumkommi ssie
Richard van der Hoek

ailvèrtèBtlè

Zeven kamp

senruren
a

SUDMEIJER ZONWERING

ZUIDERPARKLAAN 25 DEN HAAG Tel. 323 35 62

zondag 5 mei
de laaste thuiswedstrlid

rElll s 1 VUSB I
voorliledstriid :

LENS DAI'|ES - IENS C4

AoLENSREVUE''3-

-'t



S(BIÍ@
or tel ummer : zie de

VERA NDERING of BEEIND|GING van. het LTDMAA TSCHA p
OD ao. 1

rndien er leden zijn die aan he. einde van heE aeizoen hun ridmaaEschap van onzeverenigÍng wilren beëindigen, omdat ze stoppen meE voeÈbal of naar een andere vereni-ging gaan, dan dienen zij de onderstaande iËgels in acht tu n"*àr, ,---- -

1. opzeggen kan uitsluibend scHRrFTErJr,rK geschieden bij heE secretariaaEP.F. Grens, Regentesselaal 49, 2562 CN-Den Haag;

opzeggen dient te geschieden VOOR 31 IoéÍ 1995,

leden ilie naar een andere. vereniging gaan, moeEen bij hun nieu$re vereniqingeen overschrijvings forrmrl ier halén én-dat vóór s1 ,Èí ïóíe--i;1;;.;;;";il
G. 

-v.d. 
Kleij of r-:..."?1.:Ou" sEeeni.. 

.: 
-..,, 

i

glg:rElf:lilg 
, ??] al]?en geschieden als u aan uw financiële verprichrinsennebE_voJ.daan (diE geldE ook voor boetes) en/of onEvangen sportsiulLen héefcingeleverd.

op vRr'IDÀG- 31,mei 1996 (de s_1uit. ingsdaÈ.um voor overschrij vingen) kan diE nog russen20.00 en 22.00 uur op tENS. Daarna-beslist NfET meer.

rndien u jieE volgens bovenstaande regers opzegt,..blijfE u in ona :.eae.,iescana en oatvan de KNrrB gehandhaafd met ars gevolg aar i, cóNrnrsÉrsrr.lcnrie-uàne-oàt *,oor tetseizoen 1996 /L997 .

-Ook komt het voor dat leden hun ,rsoorE lidmaat.schapÍ wil1en wijzigen bv:- niet spetend wordt sÉeIend v.v. -
- sel: zaÈerdag wordt. sen. zondag v.v.- veldvoetbal wordE zaalvoeEbal i.v.

2

3

4

rn diE soort gevallen getdt ook vóór 31 mei SCHRTFTEEJ{rK bericht. aan het. secret.ariaat.
HET BESTuUR

k
,ffi-- senloo

n L
UITSLAG(EN)

ddtum

ÀSTRÀNI 1
KIJKDUIN 1
vcs 2

.SNOEKIE 5

IENS 1
LENS 1
I,ENS 2
I,ENS 3

1

2
4
6

I
6
1
I

WEDSTRIJDPROGRAMMA
tiid thuls zaal .sc tet

vrij . 03.05 19.00 TE WERVE 1 -. ;.. PGS2.
- ]JENS 1. LENS 2
- '.vov 3

. 932/38. De Schilp-. "UITGESTELD
971lR3À Oranj eplein

932/38 Oranj eplein

w. van GooI

B. scheids

C. HarEgring

B. schei.ds

maan.

vrij.
13.0s 20.30 rJENs I
17.05 19.00 LENS 3

-4-'doLENSREVuE'

ENGE],SMAN 1

DUINDORP SV 5 971lR3À De Blinkerd

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN zijn BEKEND

r -i



a
enroÍe É

UITSLAG(EN) KÀMRÀÀN 1

KSD 1

De weilsErijd Legen Kamraan was onze 2
HeÈ eindreÉultaàc van de zaterdagafde
schriJven gevJeesE. we zullen ons in d
wolgeàd seizoen door te gaan. voorlop

IJEN

],BN

2 sEe en tevens laatste compet it ier''edsÈrij d '
Iing is dit seizoen ook weer nieE om over Ee

e kómende Eijd maar eens rustig moeten beraden hoe
ig kunnen we nog wel blijven Erainen ! M

s1
s1

2

1
7
5

.]ÀN HÀM

Btj afkeurLEg : tralnen oE 12.00 uur / vetÍ'lichÈ afbel16n bU rlet komen traiíen ll

AFSCHRIJVEN Fred lJancel
cerard Sinke

(010)
(o791

521 39 g0

362 g5 59
t.eI
EEI

@,
a r z

adwarE.DÈL6

.UIïSLAGEN

W]Í,HEIJMUS 1
IENS 2
HMSH 3
LENS 4
LENS 5
SEP 3
DHC 7
Í,ENS 8
GONA 6

I,ENS 1 .
QUICK Z,'
LENS 3
VR IJ
VR I,J
Í,ENS 6
I,ENS 7
ourcK 11
I,ENS 9

0
3
I

0
1
9

6 -1
. n. n.b.
L-4

. n. n.b.

WEDSTRIJDPROGRAMMA

)

Wxntje ffiHffi
Ziakííírl 27
2544 EC Dm Haeg
TGl.l 070.166lll4
Fax.z O70.167519l

Zoeteimcs
Td.t 079-16lo2rl

donal. 02.05 19.30 LENS 1
19.00 HW 2

. ,S-GRAVENZ. 1

- T,ENS 3
t{C-CUP ,f.,1. Oost erling

zond. 05.05 14 .00
10.30

dond. 09.05 19.00 KRÀNENBURG 4

zond. 12.05 14.00 ROODENBURG 1
r0. 30 BLÀU!'I ZWART 2

11.00
11.00
11.00
14.00
11.00
11.00

30s8/s6
3090 /36
4440 / 62
4416 / 52
4487 / 64

rOO9/52r H. Mank
1,102/62L E. r l1eri
3060/562 M. sewmangal

4416/622 n.n.

1-0]-0/521 .r. wezenberg
lrfi/621 À, HeesEeï

I,ENS 1
T,ENS 2
LENS 3
LENS 4 ,

TENS 5'
svll 2
GR.W.TI V.
KRÀNENBURG 4
TE WERVE 3

- v.v.s.B. 1
- D.S.O. 2
ONBEKEND
- vcs 5- ot IvEo 7
- LENS 6
- LENS 7 tl
- I,ENS 8
- LENS 9 '

1
1

2
3I n,n

9 n.n
7 n.n
2 n.n
I n.n

LENS 9

- IJENS 1

OVERIGE ELFTALLEN VRIJ

'deLENSREVUE'5-



TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 20.45 uur

OPSTELLINGEN
LENS 1 r./m 3 :
LENS 4 E/m 9 ,:

AFSCHRIJVEN

worden door dè trainers bekend gemaakE'
als bekend

À. de Groot e1
46
51

11
90
23

4ET

83
64
13
61

90
59
78
83

I,ENS
I,ENS
LENS

I,ENS
IJENS
I,ENS

4i
5:
6:
b..7.

8:
9:

(070)
(070)
(07e)
(0?0)
(010)
(070)
(070)

325 7

e1

I
I

t
t
I
E
E
I
È

vJ.
J.

g.§,. A

Heij nen
Wasserman
. zupelli

G. DuivesEeyn
z. Gungör
P. lensink

3
3
3
5
3
3

29 66 rL

e1

e1
el.
e
e

5

0
0
I
9
3
0

1
2
6
7
0
1

50
88
56
61
43
33
28

kontakËperaoou Senioren zondag
wed6ErlJ ddag

LIGGING VAN DE TERREINEN
Exasmusweg t,/o DedemsvaarEweg
Roggewoning Buurtweg
Sportpark Kij kduin
v. vredenburchweg 105 Rij swijk
v. HogehouckLaan 37

: VrlÍc Kouvrenhoven - TeI. r 10701 39L 24 74
! Bert víerllng - T€1. t (O701 39L 37 49

05 - 596 79 355

EeLsvH
Gr.T,í.VAC IT
KRÀNENBI'RG
TE WERVE
HW' i

(0174)
(o7o)
(070)
(07o)
(070)

517
368
399
324

e1
EI
EI
e1

E
E
E
E

DAMES 'Voetbal Nieuws
t.

r R A t N t N G' "***",',11,!1i,if;t:,i:í;ï":,Ï3o uur'.,

A FSC HRUVEN : KristetMuns tel. : IOTO) 397 5459

UITSLAGIEN) LENS - DÀI.,IES 1 I RKÀw meisj es 3 3

WEDSTRIJDPROGRAMMA DAMES

teoenstand uitlthuis veld/teÍteinelííal datum adnvanq sem-k LENS

LENS 1 05 mei 12,15 LENS C4 thuis

rrENS DÀÀIES 1 - RKÀw nelajeB (3-3) door de redaktie

V1 11.30

ondanks de negatieve publicaEies in de LENS-revue en lreI van de dames zelf (het geblèr
om een andere Erainer) heeft de redaktie genoEen, van deze wedsErijd. Eindelijk eens een
EegensEander wan gelijkwaardig niveau. .#
Lekker voetbal en prima iniet (het kan dus wel) en zo genoEen de Ealrijke Èoeschouwers
van een wedsErijd om van Ee $aEertanden. Er is maar één maar ...... de EegensE,andeï
waren meisjes en wij houden een beetje ons harE vast als er Eegen dames gespeeld gaaE
worden ,

ons advies : ga eens serieus tÍainen - giecheten en melig doen kan allijd na het
iiài"à". tlu nóg een enthousiaste en "faiatiekeí leidsEer en de meiden vàn LENS zijí er
kl.aar voor, zeker weEen M I

-6-'deurusnevue'



Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPEBSOON en

iiootJÈiOur A/B/C jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103. 2551 SV Den Haag, tel' 397'01 '

HooÍdleider

Hooídleider

Ruud VeÍeecken
telefoon 391 .04.89
Haríy teí Linden
telefoon 361 .6! '43

E-jeugd:

" F-jeugd:HooÍdleidet D-jaugd:

Aíbëllen voor de wcdstriiden: zo snsl mogelijk, doch uiteÍliik de avond voor de wedstrijd, tussen 1

1 g."\tur; btid" d.tbet*ffendo hooÍdleider.|nuiterstenoodnogopdedagvandewedstrijdopLENS,telefoon366.13.14
(zaterdags vanaf .08.00 uur en doordeweeks È 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltiid)

AÍbellen traininoen: t 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366'13'14

Vraqen/oroblemen ; bel in eerste instantie de hoofdleider op!

! AÍoekeurd oÍ niet ? Bel bí twiifel op zaterdag na 08.oo uurnaar de LENs-aÍkeuringsliin (070) 367 OS 22

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

Edwin Kuik
telefoon 367.73.00

Loo en

À1

B1

B2

c1

c2

C3
c4

D1

D2

D3

D4

04 mei
06 mei

04
06
04
06

mel
mei
meJ,

mei

10.00

10 .30

14.30
18 .45

10.00

10.00

!2.L5

04 mei
07 mei
09 mei
04 mei
08 mei
04 mei
04 mei
u5 mea
08 mei

04 mei
07 mei
10 mei
04 mei
06 mei
08 mei
10 mei
04 mei
08 mei
04 mei
Lo mei
04 mei

1,0.00
r9,00
17.00

VRI,I
zie kopy nieuwe elfEallen

ITMSH-tounooi
zie kopy nieuwe elftalle;
DIE HÀGHE- tournooi
zie kopy nieuwe elfÈaIlen

vrederust.Iaan

ockenburgh

Exce1síor M. c1 . uit . . Maassluis
RVC C1 t Ehuis v2.

eventueel kwartfinale C-één cup
DHc-Eournooi Brasserskade
. . eventueel kwart.finale IryB-Eournooi '- -

:DHc-Eournooi Brasserskade

LBNS-DÀMES . Ehuis v1.
. eventueef kwarEfinaleHvEl-tournooi

IÀÀKKWÀRTIER.tournooi .

l,aakkwarEler D1 r* uiE
VIER Èegen

VRTJ
Wassenaar D1 Ehuis

eventueel 2e ronde
VfER Eegen

LENS-Ègurnooi
D$rO D4 *rr . Èhuis
LENS- Eournooi

. vert.rek naar
IlENS:tournooi

. {,.. :,f. v. BeerssLÍaaE
iI. v. BeerssEradE

VIER .

v3..
I{vB-t.ournooi
VIBR 

. 
.

. .'t. . ..'.

09.1s (HMSH)

09,00 (fier s)

13.00 (auto)
t'l .45

08.45 (auEo)

OB .45 (auEo).. .

L1.30

08.45*'(auEo)
17.45 (auEo)
15 .45 (auto)

18.00

15.45 (auro)
1ó.',30 

'

18.15
10.45

19.00

17.00
11.00
19.00
11.00

10.45D5 11.00
BelgÍë

v2

'de LENSREVUE' 7-



WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD (vervols)

elftal tum aanvano tandet ' sam.k

E1 04 mei
10 mei
04 mei
10 mei

17 .00
09.30
17.00

vRr,lÍ (zie opsEellingen overige
VIER t.egen VIER

GDS-tournool
VÍER tegen VIER

E - teaÍns )

. Erasmusweg

Erasmusweg

Buurtvreq

srà=,nr"*lg

Leiden

BuurEweg
Muurbloemweg
Muurbloemweg

15.45
08 .30
15.45

09.30
15 .45
08 .45
15.45
08 .30

(auEo)
(auto)
( auto )

(auEo)
(auto)
(auto)
( auEo)
(auto)

(auÈo)

(auÈo)
(auto)
(auEo)

E3

Ë;

.30

.00

.00

.00

.30

VIER

VTER

04 mei
I0 mei
04 nei
10 mei
04 mei

09
l7
10
L7
09

GDS - Eournooi
VIER Eegen

ARCHrPEL\ORNAS- Eournooi
VIER tegen

GDS-Eournooi

LUGDI NIIM- t.ournooi .
VRI.T
ARCHÍPBL\ORNÀS- tournooi
J. }IANUMÀN - tou rnoo i
iI . HÀNLI'IÀN- Eournooi . .

rr = D-één CUP *.r = I{r/B-tournooi

me
me
me
me
me

04
o4
04
04
04

F1
F2
F3
F4
F5

L
1
1
I
I

09.00 07.30

10.00
r.0.00
10.00

08 .45
09.00
09.00

. = C-één CUP

IJZONDERHEDEN.B
aanwezig van de J eugdkommis s ie

op zaterdag 4 mei :

E. KuIlE, iI. Nuns en i, . Taal

zie kopy pasfot.o inleveren I !

opsEellingen als bekend met uiE-
zondering van :

vragen/klacht.en/sugges t ies ?

BeI dan naar de hoofdleider ! . i niruwo elftrlhn

meer infornatie over :
' tournooirn blz 8,9

hlz I
' prelolo's inhvrron , . .. .. ... ' ' hlz I
' trrinrrs niouwr sclzoln blz t0 -

0rr
OI
OL
OL
OIJ
OL
0IJ

ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS

B2
c3
E2
E3
E5
F4
F5

zondex
zonder
meE
meE
meE
meE
zonder
meE

.eI Haddioui en P. Dahoe

.Siliakus en M. Tut

. v, Bunderen

.ltnkhaou en R.Een Berge

. r,opes de BriEo

.w,d, Broek en A. Prahladsingh

I
N
R
N
E
R

E
Badri en N.Bakker
RoÍÈouts en B. Timimi

FGEKEURD OF N1ET.2.2 nij ewijfelachEig weer mogen alle spelers met heE telefoon-
nummer 367 05 22 belten om te horen of heE voeEballen doorgaat of niet.. MoeE je

08.15 uur verzamelen dan kan het zij n daE wij nog nieEs weten. Kom dan maar
gewoon naar LENS toe. Speel je laat, bel dan ook later om oveÍbelast.ing van de t.elefoon
te voorkomen.

G CHADUWPROGRAMMA rn principe doen we bij afkeuring van de Eournooien nieLs
S .r... EchEer a1s iullie Erainers andere afspraken met jullle maken dan gé1dE. dat
t nàÉuurfijk wel. fi de LENS-revue zullen wij echter geen .s.chq9uwprogramma meer
.ur."iàÉr,. noij. 3e niets van de EÍainers dan kunnen juI1ie bij afkeuring dus Ehuisblij-
ven.

Tournooi hiizonderheden @

De kompeÈitie ziE
er echE bij aan h
nooien kost ieder

er op en de Eoernooien gaan weer wan stàrE. HeE hooru
eE eÍàd van ieder seizoen. Het organiseren van Eoer-
e verenÍging echter veeL tijd en geld. voor ons een

- B - 'ae ENsaevue'



ext.ra reden om de spelers, ouders en begeleiders van IJENS te benadrukken altijd
sporÈief Ee blijven tijdens deze toernooien. Natuurlijk zorgen de leiders er ook voor
daE alle spelers bij dè prij suit.reiking aanwezig zijn. veel plezier en doe alEijd je
best om te winnen. Lukt het niet wees dan een goed verliezer.

81:
82,:
C2z
L5:
D1:

speelt
6peelt
speelt
speelt
speelt
In pou
Kruisf
speelt
spe e 1t.
speelE
spe e 1t.
spe e 1t
speelE
PenalE
speelt
speelt
speelE
PenaIE
speeIE
speeLt.

D3
D4
D5
È2
B3
E4

EIE.

F1:
F3:

F4:
F5:

tegen zevenhoven, Hopkins Town FC en HMSH B1. Einde:15.00 uur.
tegen BSC'68,Sv '35,Duno,Dubbeldam,DSO en Die Haghe. Einde:16.00 uur.
Eegen DSo,HBS,DHC en Rijnsburgse Boys. Einde:l-5.00 uur
tegen DSO, DHC, Rij nsburgse Boys en Kat.sijk. Einde:15.00 uur.
EeÉen Laakkwartier Dl,Ommoord en vCS.

le 2 spelen Laakkwartier D2, FC Kray, Duno en RKÀw.
inale en f inalewedsErl j den voor alle Eeams. Einde:16.15 uur.
tegen Velo,vVSB,RKAw en Laakkwartier. Einde:16.45 uur :

teóen veto,wSB;RKÀw en Laakkwart.ier. ELnde:16.45 uur
tegen velo,wsB,RKÀW en Laakkwart.ier. Einder16.45 uur
Eegen GDS,Monster en Velo, Einde:12.00 uur.
legen GDS,Monster en Velo. Einde:12.00 uur.
tegen RI(A\IV, DHC, ZoeEermeer en ÀÍchipel .

ies schiecen doen jullie ook. Einder15.15 uur.
tegen GDS,Monster en velo, Einde:12.00 uur.'Eegen Docos r Lugdunum, Teylingen en UDO. Einder12.30 uur
Eegen Duno, Scheveningen, velo en Archipel.

ies schieten doen jullie ook. Einde:15.15 uilr.
tegen Toofan,Remo,.Tai Hanuman en IJENS F5. Elnde:15.30
tegen Toofan, Remo, ,rai Hanuman en LENS F4. Einde:L5.30

IEUWE ELFTALLEN >>r,> op maandag 6 mei spelen we alvast wat wedsErijden meE de
"nieuwe" À- en B-e1fta11en. De tegensÈander is Quick Steps en de beide wedserij-
den beginnen om 18.30 uur op ITENS. We verwachten de onderstaande spelers en.

leiders om 17.30 uur op LENS:

À-kLassers: À.Àkkabi,W.Daamen,F.Duran,S.Essiad,J.Garcia, f.eI Haddíoui, T. Harmsen,

. .I.Koolhoven,R.NiamaE,\T.Pronk,A.Sen, M.Sew1al,C.Sprockel,V.Wongsodikromo.
Í,elder: À, tle Ket

B:klassers: R.Àqyemai.trS.Àlaca,BrBekEas,K.Boua1i,K.el Bouyoufi, F.Cijnt.je,p.Dahoe,
F. Gasmi, R. Kok, W. Leder, ,f .v. Loon. K.M, hamdi, R. Oemed, D. v. d, SEeen,

. [eLdersr F-OrenE eE g,v.Rljthoven.

Vanuit LENS C1 hebben we deze keer geen spelers opgeroepen omdaE zij nog volop bezig
zijn in de C-éen cup. .

'ASFOTO INLEVEREN >>>>> de onderstaande spelers worden verzochr om z.s.m
pasfoto in te leveren met je naam op de achEerkant bij paul v.d.Steen. De f
nodig voor een nieuw speterskaarE.je voor komend seizoen.

. één
oEo is

A-klassers:

B-klassers I

C-klassers:

D-klassers:

E-KIassers:

W.Daamen,À.eI Haddioui,F.eI Haddioui , T. Harmsen, ,J. HouÈman, M. MeEEheij er en
D. StUger .
À.Àkkabi, K.Bouali, P.Dahoe, R. Ferlouch, R.Niamat ;À. Sen èn C. Sprockel. .,A. el BousEati,W.de Bruin,A.Drissl, Z. Elboujamai, F. Elkadiri,
D, Gunay, D . Hoos , O. IJagadeau .
C.v.d.Bosch,À.e1 Boustati,M.Boutier, B.Brit.tijn,M.Drosten, R. Hoogerheide,
R.Kipp,S.v.d.Kruk en B. NerEen.
R.Èen Berge

EDANKEN ALS JEUGDLID >>>>>> MEr is de maand waarin spelers moeten beslissen
.of ze nog een jaar doorgaan al.s voeEbatler bij LENS of nieE. Wij hopen natuurlijk
van wel, maar toch zijn er altijd spelers die besluit.ep Ee sEoppen of ergenss willen gaan spelen.

,: oe vóIgende regels zijn er

1. r St.op je meÈ voerballen dan moeE je diE VOOR 31 me L996 PER BRIEP kenbaar makenbij ,Paul van den SÈeen, ChopinsEraaÈ 103 - 2551 SV Den Haag.

Doe je dit. NIET dan blijf je automatisch lid van LENS. (mondeling opzeggen is
NIET voldoende I t)

B
, ander

2

Ao LENSREVUE -9-



3

4

wil je bij een andere wereniging gaan spelen dan moet je bij die vereniging een
overschrij vingsformul ier halen, deze invulLen en inleveren bij Paul van den
St.een. (geldE nieE voor D-E-F klassers, zij kunnen opzeggen {zie r) en zich
aanmelden bij een andere vereniging)

ondertekening van een overschri j vingsformul ier zal alLeen
je financièle verplichtingen hebt. voldaan. (dit geldt ook
onÈvangen sporEspullen hebt ingeleverd.

Dit bovensEaande dienE vooR 3-1--rnCj--1-995. geregeld ce zijn, ander ben je Ee laaE. Ons

advies is echEer : BtrJF LEKKER VoETBÀLLEN BrJ LENS en laa! je vriendjes ook lid
worden. 

"

zíjn er problemen ? Probeer deze dan eersE uiÈ te praten i.p.v. op de loop te gaan naax
een andere vereniging. De ileugdkommissie lg iedere maandagavond aanwezig op LENS.

LET WEL : trainen en,/of spelen bij een andere vereniging mag ÀLLEEN met toesÈemming van
je huidige vereniging (voor jullie rENs). DiE is een regel van de KNyB - bij overure-
ding kan je overschrijving door de KNVB worden Eegengehouden M

geschieden als je aan
voor boetes) en/of

F UPPEN C-een / D een >>>>> vooriopig
L uoun c1 en DI het goed in heE beker-
toernooi. IJENS CI verpleEEerde in de eer-
Ste ronde HMSH met 2L - 0. Daarna een ech-
te ÈoppeÍ tegen ÀDO C1. In de kompeEitie
werd er Ewee keer nipE van verloren. In de
óeencup was Í,ENS neE iets beter en won
verdiend met. 2 - 0. De volgende wedsErijd
is op 7 mei Ehuis tegen RVC. Weer een hele
lasEige klus. Bij winst aI weer op 9 mei
Ehuis Èegen RKSVM. DiE is dan alweer de
kwarEfinale. LENS D1 zit aI in de kwart.fi-
nale na ruime overwinningen op Duno, Í,oos-
duinen en Gravenzande sv. op 7 mei uit
Èegen Laakkwartier. Een lastige tegenstan-
der maar het moet kunnen hoor !

'f RAINERS NIEUWE SEIZOEN ,>>,>

I zoals afgesproken hebben we de afge-
Ï-pen periode met een aantal j eugdtrainers
gesproken. Piet. v.cils heefE helaas beslo-
Een om LENS te gaan verlaten. Komend sei-
zoen zal hij de D-jeugd van HMSH gaan
Erainen. PieE bedankE voor je inzeE en
veel plezier bij je nieuwe club. l,Ie moeten
nu op zoek naar een nieuÍre trainer voor 82
en zijn nog sEeeds op zoek naar een nieuwe
Erainer voor D2.

We1 door gaan Ruud van Herp, Peter
Hoet en Í,eo Straub met. de woensdagmiddag-
club (83 c/m F5) . Daar zijn wij heel erg
blij mee.
De komende wèken gadn wq meE de andere
Erainers rond de Eafel ziEEen.

Mochten er per§onen zijn die een of andere
groep wl1len gaan trainen dan kunnen zij

konEakE opnemen met Paul v.d.SEeen.

wellicht ls de Erainerscuraus die PeEer
Bos binnenkorE op IJENS gaaE geven dan een-
leuke eerste stap.

r ENS D2 GAAT NAAR DENEMARKEN

L >>>>> van 16 t/m 19 mei nemen onze
Eó]s deel aan een Eournooi in Denefirarken.
De organÍseïende vereniging (prof . voeE-
balclub Silkeborg r.F.) speelÈ in de hoog-
sÈe divisie net zoals aLle jeugdEeams. De
deelnemende teams (70) komen uit heel Eu-
ropa E. w. Ít.a1íë, .. Engeland, Frankrijk.
Duit.sland. Zweden en Noorwegen. KorEom
LENS D2 kan z'n borst natmaken.

Maar ook u kan aan daE Í{aanzinnige
tournooi deelnemen door í 10 -15 of 25,00
Ee sponsoren. Uw naam komE dan op de spon-
gorposÈer Ee sÈaan en dan maakE. D2 ook
door uv, steun de reis van hun leven. Na-
mens de begeleiding Ruud vereecken en Reno
vorklnk alvasE bedankE ! ! !

de LENS-revue

lay-out / grafische vormgeving :
C.l. Alting en A.C.l. Miltenburg '

reproduktie : LENS-hulsdrukkerij
realisati€ : T. van Zilfftout
verwerking : woensdagochtendklub
oplage ! 5ó0
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9 mei 1996
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TERBEIN en KLUBGEBoUW ALGEMEEN SEKRETARIAAT KONTRIBUTIE EETALING

SpoÍtcomplox "EscsmP l"
Heng6lolsan 60o
Tol.i (O7Ol 368 13 14

' P,F. Grons
Rog€ntossolaan 49
2562 CN DGn Hsag

T6l.: (070) 363 54 '18

POST-bank :
RABo-bank :

33071 1

129524229

sEKo : s€nio16nafdolinq
senioren zondag / zaal -

w. Kouw6nhov6n, Tol.: (O7Ol 391 24 74

EEqAEI]E:
A.C.J. Miltonburg, Tol.: (070) 321 32 85
C.J. Altino, Tol.: IOTO) 389 98 75

BARKO : Baikommissio
mw l. v.d. Borg, Tol.: (O7O) 325 99 74
mw R. Bruijstons, Tol': {o7o} 397 97 22

Sonior€n zatordEg
J.c. Ham, Tol.: (O7O) 387 96 87

SEKRETARIAAT TOTO/LOTTO

c. K€mporman, rTel.: lo174l 212602
AKKO : Akkommodatiokommissio
W.J.M. Hoiinen, Tol.: (o7O) 346 lO 88

DAKO : damesaÍdolinq
moj. K. Muns, Tel.: (o70) 397 54 59

SPONSORZAKEN:
G.J. v.d. Kloii, Tsl.: (O174) 418149

JUEIEIMTgUM§S,]E
R. v.d' Hook, Tè1.: tol82) 52 13 53

JUKo.: ir afd6lino ' EKO : ovenomonton ssto TRAINERS:
P. Bo8, T6l.: (0701 368 03 62
E.V. GEns, Tel.: (O7O) 397 55 59

P.J.M, v.d, Stoon, Tot.: (O7O) 397 01 54 mw D. van Strion

ZO MAAR EEN JEUGD SPORT'en SPELDAGJE
(e6[ korts iEpresaLe van een lango tlag)

zweetdruppels een beeEje stress koepeltenten oPzeEÈen iemand die' er versEand van
hee haringen in de grond slaan en eten koud Eappie wachten op je Patat.je
macaroni in de keuken vlaggen . ophangen ladders sEeekwagen rolcontainers heE

drank en diepvries lachen beeEje boos op elkaar van korte duur vuile handen
te moe om op j e benen te blijven staan toch door gaan lwee dagen vroeg je bed uiE

er laat in helemaaL je bed niet zien t.af e1s, sEoelen neerzetEen veel sj ouwwerk
druk rondrennende coórdinaEoren hec even nieE meer zien ziEEen elkaar oppeppen

IiEers koffie drinken een "fÍisje" is ook nooit weg korEe bij eenkomst trots met
je gekregen E-shixt rondlopen je als konijntj e of clown laten schmincken

een trainer krijgE de bal n ieÈ in het gat en ook geen prij I e eigen VlP-kaart

fE (?)

t

l
IaEen maken gezèIlig in tret zonneEje sEaan proberen je waren aan de man Ee brengen

duiken in de grabbelbak e moeder kwijt zij n de kinderopvang is een succes jel
komc er alleen niet in als je 44 benE j ammer met 200 man op de foEo proberen de

bal achter de keeper van IJENS r in de touwen te jagen snel nog wat posEerEjeg maken
genreEen van de spelers juichen a1s
le l n één schoE 3 kegels omver sehoPt

VAN DE REDAKTIE
mensen n stangen " door de verEellen

daE de concuffenE op veld 2 een kwarE-

Lever uw kopiJ vóór znndag in : je goedkoper ls met z'n drank met Je
f,BPs-pet achter op je bo t het naar je

- RedoldiebÍievenbrs' klubgebouw
zin hebben machtig moo ie wedsErij d
(n) ieLs ge$ronne n heÈben in ale loterij

Ilengelolaan 981,2544 GG Dm Haag de vIP's krijgen de overhand heE
sÈEent lek-

wijzigingen Íot z.onrlagnridrlag 14.00 u. mogel{lk !

IJITER.STE INI,EVERTERMUN XOPIJ :

zondag 14,00 uur in hd klubgebouw

weitslrijdverslagen : zondag I2.íX) uur

e-mAil : amtltenb@worldac{4ss.nl

FAX : @7orx2r328s
(zater- en zonrlag +)

* oo zondas uitediik tot 12.fl) uur te bereikm
-_--:.5----;:s---

zo maa! een jeugd spoiE-
en speldasje ? IIW feíaKtlg

wordt. gezellig in de fee
ker koud buffetje - geze
- speEÈerende disco - oP
huis - op je knieën je
bed inkruipen - je haalE
heE niet - dan maar oP
de bank en met een te-
yreden gevoe] eindel l j k
slapen, slapen, slaPen !

l-Iig muziekj e
je fieÈs naar

L-----
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nieuws uit de bestuurskamer
^[. ^5,

samenstelling Bestuur
f-'

I
I
IVOORZITTER: :

J.G. Colp6
Tol. r (O7O) 394 19 74

1e PEI,ININGMEESTEB :

G.J. van de, Kloij
el. : (0174) 41 81 49

LID IVICE-VOORZITTERI
W.J.M. Hoijnon
Tol. : (07O) 346 10 88

SEKRETARIS:
P.F, GronE

Tol. : (070) 363 54 '18

LID !

P.J.M. van den Stoen
Tol. : (O7ol 3S7 01 54

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I)

2. PENNIttIGMEESTER :

F. Vooron
Tè1. : (O7O) 367 96 30

lD EDANKT >>>>> via deze rreg wi]len wij aIIe medewerk(sE)ers bedanken die zÍch
f) treUUen ingezet voor de festiviteiEen van 30 aoril j.I. in het kader van ons 7s-: jarig bestaan. De dagen ervoor, op de dag zelf en de dagen erna zijn er gigantisch
veeL werkzaarnheden verricht

De dag zelf was zeer geslaagd met a1s hoogt.epunE de wedst.rijd van LENS Eegen heE
Oud Nederlands elftal waarop veel publiek af kwam.

Nu nog de laatsEe klus È.w. de zevenkamp voor senioren. À-klassers en de
LENSdames op zat.erdag l juni a.s. wij weten nu aI dat. d.iÈ !,reer een geslaagde dag zaI
gaan worden. veel succes met de vele voorbereidingen !

KADER GURSUS
i.v.m. HC-CUP verplichtingen
is deze cursus verschoven naar

2l mei

VERANDERING of BEEINDIGING van het LIDMAATSCHAP

Indien er leden zijn die aan het einde.wan het seizoen hun Lidmaatschap van onze
vereniging wilLen beëindigen, omdat ze stoppen meE voeEbal of naar een andere vereni-
ging gaan, dan dlenen zij de onderstaande regels in achE Ee nemen :

opzeggen kan uit.sluiEend SCHRIETETIoK geschieden bij het secret.ariaat':
P,F. Grens, RegenEesselaan 49, 2562 CN Den Haag.

'opzeggen dienE te geschieden VOOB 31 Eel 1996.
leden die naar een andere vereniging gaan, moeÈen bij hun nieuwe vereniging
een overschri j vingsforrm:l ier halen en daE voor 31 mei 1995 inleveren bij
c. v.d. Kleij of P. van den Steen.
ondertekening zal alleen geschieden als u aan uw financÍëIe verplichÈingen
hebt voldaan. (diE geldt ook woor boetes) en/of ontvangen sporÈsputlen
heeft ingeleverd.

Op vRI\rDÀG 31 mei 1996 (de sluiEingsdatum voor overschri jvingen) kan dit nog Eussen
20.00 en 22.00 uur op T,ENS. Daarna heslist NIET meer.

fndien u niet. volgens bovenst.aande regels opzegt, bltjfE u in ons ledenbestand èri dat
van de KNWi gehandhaafd meu a1s gevolg daE u cornrRIEIrTIEPÍ.IcETIG bent ook voor heÈ
seizoen 1996/1997.

1.

3.

4..

Ook komt heE voor dac-leden hun "soort lidmaatschap', willen wijzigen bv;
- niet spelend wordt. spelend v.v.

In dit soorE. gevallen geldt ook voor 31 mei SCBIIFTELITK bericht aan het secretariaat.

,reugdspelers die hun lidmaaEschap wensen te beëindigen vinden informaEie hierciver bij
de j eugdrubriek.

!
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ORANJE BOVEN 
,

TEN ONDER
"Nou, het is ze uiEeindelijk gelukE hoor.

- De 'j ubileumcommis s ie had 30 april omge-.ï dooic tot de T,ENs DÀc vÀN oRÀN,rE en. - ik '

zou liegen a1s heL nieE waar was - toen
ik die àvond heÈ complex vertieE zag ík .

overal gloeiende oranje.bollen, ze zaten
in mijn hoofd, ze schoEen door de lucht
en ze rolden over de velden. Gelukkig
brachE mijn oranje priÍses me naar huis,
waar ik zelfs oranje bollen tussen de
lakens aanE,rof .
In mijn droom werd de LENS Oranj edag als
een film opnieuw afgedraaid. Honderden
LENs-mannekes speelden hun spel let j es,
ze schoEen op leiensgrote dobbelstenen,
op onvermoeibare doelmannen Àrno en Re-
no, op gehokt.e doelen, kropen door oran-
je slurven, dribbelden langs oranje ba-
kens, tennisten met een voetbal en aten
ijsjes. DiË a1Ies Eelkens onderbroken
dóor een soÍÈere stem, die riep daE de
Eijd om was. vaderg en moeders stonden
erbij en keken ernaar. Soms afgeleid
door de lokroep van de haringen in de
viskraam, of de slim daarnaast gesiEu-
eerde bierEap.

een Eechnische Presta!ie
van de eerste orde worden
genoemd. LENS lieL de bal
sneller circuleren, maar
heE. bezit duurde aanmerke-
Ii jk korEer. op snelheid
lukte heE af en loe de Oranj e-de

Een groEe, geheimzinnige blaulre EenE
vuldà veld 2. Niemand wisE waE die Eent
daar deed. LaEer zou blijken, daE de
oude oranjeballen daar na hun sedst.rijd-
je Eegen I,ENS 1 zouden mogen bijkomen
van run inspanningen, gadegeslagen door
een handvol zogeheten VIP' s.
Voor de groEe match van IrENS Eegen Oud
Nederland had zich rond veld l net zo-
veel publiek verzameld als bij a1le
Ehrlisweds tri j den van Í,ENS 1 tesamen. Dat,
had de penningrneesEer moeEen zien, maar
die was even meE vakanÈie.

vlak voor de aanvang van de wedstsrijd
kreeg heE spelleEj es -pÍogramma voor de
LENs-jeugd een toegift in de vorm van
een soorÈ Ren-je-RoE. Het. leek een race
om wie er in de korEste E.ijd de meeste
handEekeningen van de voeÈbalsterÍen van
v,,eleer zou wet.en te vef zamelen.

uiE elkaar te sPe1en.
Bij zo'n gelegenheid was het dat Ricardo
teÉtero vànaf 16 meter een Pegel rich-
t.ing doelman Gerry van GerÍ'ren afvuurde -

Met een jeugdig ogende reflex bokste de
oud-PSV'èr de ba1 uit zijn heiligdom.
ook de rebound van Hans veÍheij Eikte
hij over de Iau. Eeri tweede.vlotÈe com-
binàtie bracht Henk van Wanrooy ter
hoogt,e van de zanderige penaltysEip in
stelling. Henk schooE taag in de hoek en
kon zijn feesEje gaan vieren.

De Oranj emannen lieten hun Eeleurstel-
ling duidelljk blijken. Rlnus Israel
trok snikkend zijn knieband recht. Ben-
nie wijnstekeÍs keek even nieE naar de
schone lENs-dames lang de lijn om Le
verbergen dat. zijn PÍodent-smiIe eÍen in
een woedende grimas was veranderd, Haag-
se Harry vos stak een zware PijP oP,
maar het kan ook een stofÍ,ro1k zijn ge-
ÍrreegE. Gerry van Gerwen wilde onder het
gras kruipen, maar hij stuitte op een
ondoordringbare harde zandkorsÈ. Àrie
Haan kreeg een stuiplach, waaraan je
Feyenoord- t.rainers zo goed kunE herken-
nen: Boeren-met - kiespij n. r,angs dg lijn
vertelde René van der Gijp een zieke mop
en ?heo de ,long tieE zich vervangen door
Fransje Thl j ssen.

de aanvalslinie, vraar Àrie Haan e
HouEman in sterling werden gebrac
uit.eindelÍjk stokte het daar, wan
LENS-defensie is aI wekenlang goe
dreef. vooral in de eerste helft

In de Eweede helfE probeerde oud Oranje
de bakens Ee verzeEEen. Ze hadden diE
seizoen nog geen wedstrijd verloren.
Dat was pech voor de uit het verre zui-
den gekomen Harry Heijnen, die aan dé
zijlijn sEond te popelen. Hij mocht er
niet in, wanc zijn collega's vreesden
voor zijn vorm-crisis. Het mocht. aIle-
maal niet baten. Onze Arno de Jong maak-
te alles onschadelijk: een schuiver van
wim Suurbier, een zachte kogel van Àrie
Haan en een kopsEoot van PeEer HouEman.
zo lieE oud- internat ionaal scheidsrech-
EerJan geck uiteÍndelijk meE een 1-0
sÈand definicief inrukken. De gele en
rode kaarEen had hij op zak kunnen hou-
den, maar de blauwe VIP-kaarEen kÍ,íamen
weI. t.evoorschijn.

De oranjeballen bleven nog lang in de
blauwe EenÈ om zich t.e goed Ee doen aan
de vIP's en andere onderdelen van het
koude buffeE. Langzaam drong bij de

- ITENS-efs het. besef door dat ze een his.- :f

Èorische zege hadden behaald: g'le hebben
van Nederland gewonnen !

Oranje boven.
Leve de koningin, leve LENS 1

oud Oranj e begon. in Àjax-stijI. Minuten-
lang werd de ba1 rondgespeeld zonder dat
er een blauw been Eussen kon komen. zo
konden we "Ij.ve" genÍeEen van de bril-
janEe hakjes-Èrapjes-Èikjes van de vo-
lendamse gebroeders Miihren, die zowaar
de knoesEige Rinus Israel, de bonkige
Niels overweg en de sLevige Theo de 'Jongin dÍts vederlicht.e speltype beErokken.
Via wim MeuEsEege, Pier To1, Bennie
Wijnstekers, Harry vos en I'lim suurbier
weid het spel zoeEjesaan verplaatst naar

PeEer
:
de
op
aag-

den de oud-Oranj,emannen erin regelÍnaÈig
langdurig in balbezit. te blijven. Gezien
de legendarische hobbel-kt'ral iteiE van
het gèmeentetijke voeEbalveld, daÈ LÉNS

mag óebruiken, mag dat balbeziE toch als

n
ht.
t
d
s1

s)
sonI

de ll n

?..,
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aÍlrePak
6é*(fur

FoÍokopíeseryrce

formooi A5 tot 42
sne lle u erw erking stij d

. uergaren, uouwen, nieten

erketuinenwej 6 .' 2544 cW Den Haag'
Tel. to7ol359o7f 6 Fax tOZol3ZgSt68

k

voor kopiegemak

lage prijzen!

adueíenlië

openen

BAR NIEUWS

BAR ROOSTER
zaEerdag 11 mei

,Joop de Roode

. Inge v/d Berg, CarLa croos
Eric Rietveld, Henk Kouwenhoven

. i .,Jan en NeI Lamers
E11en Muns en ,fac. Taal

§luiEen ?11a't.).r»

BAR ROOSïER
zondag 12 mei

openen Tinus en .foop

. ????????2

. ?? ??? ????s IuiE en

MENSEN BEDANKT VOOR JULLIE .TOMELOZE INZET !! Het was in één woord gewetdig !!

ToE sloE een grooE compliment aan de j eugdige medewerkers die, in de soms hektische
EoesEanden die ont.st.onden, z|ch kranig geweerd hebben. Oh ja, het panneEje met macaroni
was overheerlijk ! !

RINA BRULJSTENS (bar,/keuken coördinar.or)

I EKKERE JONGENS, >>>>> die van de redaktie en de JUKO. Schrijven rusEig ,'er ft/e

L S"uI nog niet Daar huis,, g\ ,'Plijt Tekker een patatje eËe/r op trENSr,. Nu dar hebben':' we dus geweten afgelopen dinsdag. Niemand ging naar huis en èr wèrd paEat. geget.en .
Maar dankzij de hulp van veel bar-en keuken medewerkers liep aLles op roltetjes en kon
iedereen van een natje en droogje worden voorzien.

Er schieten woorden te kort, mqar voor ledereen, achEer de bar en in de keuken, alsmede
voor de veldmedewerkers , de boys in de vIP-Eent, nieE te vergeten de af- en aanvoer-
troepen en iedereen die op enige andere wi-jze hebben bijgedragen aan het. bar- keuken-
gebeuren geldt :

linnengeulogen berichten

JONG-LENS / (aanvulling op bovenstaand scukje) >>>>> je
hoorE vaak nkLagenn daE heE kader vàn LENS zo langzamerhand
uiE allemaal "dikke" veert.igers best.aat. en dat aanvuLling van
onderaf vrijwel nihil is. De jeugd zou niet neer zo snel iets
willen doen voor de verenigiàg.

-4-'deLENSREWE' lvm Hemelvaansdag ZONDAG kopii inleveron I



Nietss is minder waar, wanE als tr,e nu terugkijken op dinsdag 30 april dan kan ;
geconcludeerd worden daE veel jongelui, jong, maar zeker nieE lui waren. wie goed z'n
ógen de kost heeft gegeven kon oP veel plaatsEen JoNG -LENS aan heE werk zien-- De dag voor het ÈpekEakel helpen meE o.a. het opbouwen en tijdens de dag zelf
presenEeerdien zij zieh-op meer dan prima wijze aan de buiEenwacht v.w.b. kinderopvang -
iret bar- en keukéngebeurén, achter diver§e scandjes, vlP-tenE, grabbelbak, op het veld
eEc etc.

iIONG LENS - houdÈ LENS aIoNG ?? Zeker wèteE ll -

(wij hebben het de afgelopen dagen vaak gehoord en konden het. alleen maaÍ
ulLié vervulden op dezè dag een voorbeeldfuncEie voor anderen van jullie
Ere wie ere toe komÈ en van ons niets anders dan tof ! !

Jongelui
beamen)
teeft ij d

l

JONG-LENS ll ,rr» even een kleine herinnering : u heefÈ nog 21 dagen de Eijd om uB,

kopy aan te Ieweren voor de ,]oNG-TJENS -revue. Eén en twintig dagen lijken lang, maar
voói u het weet is het. zover ! l! Het klinkE waE cru maar (we schrijven dit. uiÈ
ervaring) na donderdag 30 mei wordt er echt §EEN kopy meer geaccepteerd woor de JoNG-
LENSrevue. HeÈ is maar daE u het weeE lll
de redakEie

BEKEURING of niet >>>>> dat er 'over de brug' niet geparkeerd mag worden Ís zo
langzamerhand wel bekend. Op de ,Jubileumdag slonden toch daar alle auÈo's van onze Oud-
IntérnaÈionals, want je laaL deze gasten t.OCh nieE vanaf de Dedemsvaartweg meE hun -

Eassen sjouwen. Bovenaien r,raren heÈ nieÈ bepaald misselijke auEootjes.... (heb je die
van Àrie Haan gezien? ) .

Maar naEuurlijk moesten de heren van de Boswachterij roeE. in
heE 'boekje' in de aanslag slopen zij over de brug. Gelukkig
paraaE en konden beide heren getackeld worden. veel bIa, b1a
àonder bekeuringen uitgedeeld Ee hebben. zo zle je maar waar
dienen !

Wij blij en oranje blij!
:.É

I
OVER 'POET' GESPROKEN >>>> enkele LENs-revues geleden vrerd er, onder de Eitel
, POETBÀI, door de redaktie behoorlijk wat. aandacht besEeed aafl heE nieuwe voeEba'Inet.
De.heer G. Halleen maakÈe zich, overigens terecht. boos over de 'poee' die er door deze
commerciëIe zender verdÍend gaaE worden over de hoofden van bij de KNUB geregisEreerde
(LENS) leden heen.

Echter nu blijkE daE anderen ook nieE vies zijn van een centje, er is namelijk veel
coÍnmot Íe onEsEaan oveÍ heE jubileumboek.

Een aant.al LENS-revue geleden kregen Í,ENS- leden diE boekwerk graEis aangeboden. Op mijn
vraag, toen ter tijd, of het niet versEandig was om ook leden Ee laten intekenen uas
heE àntwoord daE. dit volsErekt overbodig was. Nee, ieder LENS-Iid kreeg hec boekwerk,
miEs persoonlijk afgehaald, grati8 ! ! I

ToE zover niets aan de hand, maar waÈ schets nu mijn verbazing toen er een LENS-
enveloppe op de deurmaÈ viel met als inhoud een informaEie À-4t.je over het boekvrerk meE

daarbij een accepEgirokaarE van Í 25,OO ll!
AIs ik gelnEeresseerd zou z1!Íl in het jubileumboek, zou mij diE nu, a1s LENs-Iid, tle
lieve somma van vijfenEwinEig piek gaan kosEen. Over 'POE'I' gespxoken !ll

Cees AlEing

heE eEen komen gooien. Met
waren enkele IJENSeTS
en ja hoor: terug naar af,
goede konnekties .voor

adverteDciè

SUDMEIJER ZONWERING

ZUIDERPARKLAAN 25 DEN HAAG Tel. 323 35 62
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t iubileurn Kommissie

Deze 7-kamp wordt gehouderi oP "'
zateÍdag 1 Juri is bedoeld voor
ll;r,s senioren, /-/</assers en ons

damesteam en bestaat uiE Èvree delen E.w. een
sporEief- en onEspanningsdeel . Na het sporEieve
qèdeelEe is er een geweldig slot.feesE, waarbij,
ónder genot van een hapje en drankje, de been-
tjes (à1s daar de moed nog voor is) van de
vloer gaan op de muziek van een prima band.

DE LENS-DAG VAN ORANJE.

Eindelijk was het dan zover, de meeste
zware dag om Ee organiseren en in goede
banen te leiden, waa aangebroken. Span-
ning alom, wanL Erwin Kro1l voorspelde,
na een droogteperiode van meer dan een
maand, precies op Koninginnedag de eer-
sfe regen.

Met. frisse moed werd 29 april be-
gonnen met heE opbou!,ren van allerlei
zaken om de 30e april tot een ware hap-
pening te maken. zonder de hulp van
tienEalle vrijwilligers was diE zeker
niet gelukE, want van 07.00 uur 's mor-
gens, sommigen nog eerder, t.oE 23.00 uur
's avonds werd er keihard gewerkE om heÈ
LENS terrein om te toveren EoE een echE
feesEterrein.

op de dag zeLf bleef het gelukkig
droog, maar telefoonEjes uit Àmsterdam,
vraar heE af en toe keihard regende, ble-
ven Eot. de spannig erin houden.

Allereerst begon de sportdag van
jeugd, waarbij in een vaste tijd zoveel
mogelijk punEen moesEen worden gehaald.
Het i.ras weer ouderweEs druk op LENS en
de jeugd deed hun uiEerste best om, met
hun team, zoveef mogelijk punEen bij
elkaar Ee verdienen. 'Omdat iedereen
naar eigen mogelijkheden zo'n sportdag
speelt. vond de jubileumkommissie dan
ook daE iedereen een aandenken aan deze
dag zou moeten krijgen. Daarom kreeg
iedereen een pakket met foEo's,sEickers,
LENS-peE en een oorkonde Eer herinnering
en van fÍraa SchoIEeE kreeg ieder t.eam
een heerlijke ijsEaarÈ, die greEig af-
t.rek vond bij de spelers die die dag
zoveel energie hadden verloren.

Terwijl de sporEdag ten einde liep, be-
gon het terrein vol te lopen meE bekende
en onbekende bezoekers, oud inEernaEio-
nals, leden en vele anderen om de wed-
scrijd van ons eersEe elfÈal tegen oran-
je t.e bekijken. De publ icite iEscampagne
bleek goed Ee zijn geweest, want er wa-
ren veel mensen die nieE eerder iet.s met.
LENS van doen hadden.

De schit.Eerende eponsorborden, die
door Joop Groos gemaakt waren, hadden
veel bekijks, dus ook de mensen die deze
dag mede mogelijk hebben gemaakt, zijn

bij vele mensen bekend gelrorden'.
In heE sponsorhome was EmÍ1e Hoos

van de v.N.P. met zijn apparatuur aanere-
zig om voor een ieder die daE h,ilde een
eigen LENS pas te maken. Onder vermel-
ding van de naam en het e1ft.aI werd er
een foto gemaakE. die direkt op de pas
l,erd afgedrukt.

De v.I.P. Eent was in blauw-wit opge-
Erokken en menig persoon keek jaloers
toe hoe sponsors, genodigden, spelers,
etc. hierin verdwenen om in eerste in-
stantie een lekker kopje koffie te gaan
halen. Hadden ere nu toch maar zo'n VIP-
kaart gekocht, zag )e menigeen denken.

Nadat. de wedsErljd, die door onze
jongens Ínet 1-0 werd gewonnen, door een
doelpunt van Henk van t'lanrooy jr., bleef
heE nog gezellig druk op !ENS. De vèrlo-
ren omàeÈ in de afgelopèn winrermaariien
kon hopelijk nog enigzins oorden goedge-
maakt .

In de tent. zeEEe AIiën Cube zijn
beste beentje voor om de iedereen meE
een goed stukje rn:ziek Ee vermaken. De
jongens achEer de roulettetafel zorgden
voor de nodige spannende onEspanning en
het caÈeringbedrijf van Cees Hoogerdijk
had voor een uitsEekend buffeE gezorgd.

De graEis versnaperingen vloèiden
rijkelijk en alle aanwezigen deelden
prettige schouderklopjes uit aan de men-
sen die heE. verdienden.

fn de kanEine drongen EoL in de
LaEe uurÈjes de geluiden van de disco
naar buicen en menlg jong voetje ging
van de vloer.

À1 met. al denken wij dat de dag, zowel
voor ona als voor menig persoon die op
LENS aanlrezig was, een dag is gevreesE
die nieE snel za\ worden vergeten. Moe
maar voldaan door hel welslagen'van deze
dag, schrapen vre nog één keer aI1e.ener-
gie die we hebben bij elkaar om 1 juni
aanstaande de seniorendag tot een ge-
slaagde dag Ee maken.

UiEeraard kan dat niet met de mede-
Í,rerking van de senioren (zowel zaal aIs
zat.erdag a1s zondag) , de À-jeugd en heÈ
damesceam.

ZeVen kanp

senruren
a
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volgende week za1 er in de bakjes.van de aanvoerders- oP LENS.een formulier lÍggen
;;;;;-;;;-;oiààn ingevurd wié die dag wer en niet komen' Hierdoo' is het voor de
àig""ï"uiiu makketijkér om vooraf de méest belangrijke zaken woor te bereiden.

Nogmaals, iedereen die een sreen(tje) .heeft bijgedragen, harEelijk.dank voor ju11ie.,
inÉet om deze alag tot. een onvergetelijke dag te maken'

JUBILEUM LOTERIJ

ÀIs lid wan de j ubi IeuÍnkommissie werd mij gevraagd de loterij te organiseren. Natuur-
ïi]f ,ài iÈ ;Cat, alleen ik wist op daE moàent niet wag ik me op de hals had gehaald.
r,rr""riÀ" à"r.rtèi à" rug is, kan terlggekeken worden op een geslaagd onderdeel van heE

LENS - jub i leumj aar .
llEÈ-uét 

"ip 
-i;ri veel sponsors kon er een zeer aanErekketijk prijzenpakket worden

"u*.r,ge"tè1d, 
maar de vraag bleef in mijn hoofd _rondspoken: 'Hoe raak_ ik die paar

e;i;;;à iotui, r.*iirz1 Echtér, dankzij eén vriendelíjkè, charmante -verkoopgechniek 
van

fanatieke lotverkópers, liep'de verkóop a1s een trein. Nadat twijfelaars de prijzen
nàaàen gezien, veriochten wè op so april nog eens een kleine 500 loten'--- ioË" àigelopen dinsdag de treging plàrsvond, was het nagelbijEen. gebla'fn.,. wie
,o.., "i *t d; hoófdprtjs (d'e schiErererialé PC) vanatoor gaan?. HeE werd uiEeindelijk de

h;;r oEEerspoor un àe ieaàttie verwachE zijn .IONG-Í,ENs:bij drage en komend seizoen zijn
versLagen o-p floppy aangeleverd t.e krijgen.

wà de'rrekk-iï-g wal er een ware sttlmloop van winnaars in ons sponsorhome, die maar

af te-Éaag nun pr:.i zen mee naar huis eilden nemen. Voor diegene die nieE aanwezig
*u=à",""tuàu is ^hieionder een lijst van de prijzen die nog nieE zijn afgehaald. Deze
lijst komE ook nog in heE. clubgebouw Ee ha.ng-en -" Terwij1, diE.-sEukje Eer velwerking bij de redaktie is -aangeboden, 

àebben aI een
aanEal menien kunnen genieten wan hun priis. zíi zijn namelijk zondag I méi-als

=pónJórg""i aanwezig leweest bij ile weóstiijd van PSV tegen de Go Àhead Eagles'

De Jubi leumkommissie

Tot. slot wil ik iedereen onEzetEend bedanken voor de huLp om deze leuke, zij heE

moeilijke klus, t.ot een goed einde te brengen.

Els van der voort

LIJST NOG NIET AFGEHAALDE PRIJZEN
03 o4
o346
0 418
0428
0795
0905
o907
0945
1033
1093
109{
!L36
119 8
14L6
1598
L7 37
!790
20L7
216 0
2213
2468
2628
2144
2856
3078
3365
3497
3 513
3523
3525
3S56 l,eneinie

B- Netsten . . UhI SPorÈ T-ÉhiïL
À. B.I{. LoÈto Pak
R-À. Baro Pluche hond
À. van zon Pluchè hond
Duyvenstein Àfgtan&neter
van Hertr, VouÍrtaE
M.v Egmond BreÈe1s
P. Thiems PolÉbandje
suse BerBerik . RugtaB
C. vd IJugE ' . . T'ENS set
C. vd Lugts Kookwèkker
.Iongeriue . Lotto trainingspak
v. BlitterBUijk BretelB
van Laar . Fitsne66 aPParaau
schmig walkman
Í,ouis . CD
II. LauwerenE PorEemonnee
G. de Jong scheenbeschermers sr.
N.gchuurman . Leng Eet
ÍIibier . Kookwekker
P. Krol .' LENS T-shirÈ
vd Kruk set bekere met g.rand
J- verwey . Polsbandj e
Fam za1Ín Pluche beer
t. vierling - F.C'J.T BhirÈ

. .. IrENs T-shirc
P. HoeÈ . IJion King Poster
Trooswinke.l LENS S$eater
v.d. Reijden Zonne6chea1n autso
L. Mooiman Pluche hond

- LENS 6ets
33 deLige camPingsec

Keukenldok
. shaker

. Terra coEEa Potten
,. 2 flessen wijn
. UhI Sporc T-ÉhirE

calcu]-ator
, uhl sport T-ahirE

' ParaPlu
PoI6bandj e
. . .. Lito

. LENS Sweaeer

. '. '. - . RugEaa
. Ruglaa

. .-.-. . Àjax seE

. Radio opal Fruic
, seeater

. LEI{S Sweater

. Àjax Heuptaaj e
calculaÈor
' Ring

. LENS T-6hi!t
lleuptasj e

,. - LENS T-Ehirt
Polsbandje
. Horloge

..-.Grootzakmé6
Leren bal

. F. c. J. T-shirt

3A23
3930
39SS
4L62
4324
4365
4555
41AL
4931
4993
5023
51s 1
5302
560'7
5624
5125
5726
5757
5762
5906
5908
6240
6 418
6442
6525
65s7
6608
6 61"4
6630
61BA
6804

s chol t en
M. cohen
I. claudemanE
B . .ronker .

G.vd KIey . .schonhèrr.
Tom Spa . .
H. Pierre ,

ToeE
van llasgelE..
Drosten -

M. PireB .. .
verhoef
I'I. Ihops
P. JOEEE
w. celder -
van Gelder
R. Hendriks .
À.rjain
II. DroBEen
H. Drosten
schrier .
de .rong .
Houweling
Donna....
Gelderman
BadIoe
À, MachBum
D. van Rijn ,
Dirlrvenstseín.
Te Blooia . .

Feyenoordr set

. . Pel6jaal

SPELEBS VAN DE WEEK

Dè laatste thuiswedgtsrijd van dig geizoen en auÈomatiech ook de LaatEce 'BPéler van de week'.
wÀ""i. au vele kopii ovàr ae ,rubileumdag, heeft de redakcie beEloten dit iÈem naar volgende week

;;=;;;ui;.". zodal óok ruimtse aanwezig ie voor het pLaatsen van de foEo's'
't{at in hets vat, zits verzuurE_niet', zu.Ilen we maar zegg€n ! 

),-
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S(BIí@
UITGEVOETBÀI,D I

Voor telefoonnu mmers iztede o lnÍon nn nan 1

voor VERANDERING oí BEEINQIGING van het LIDMAATSCHAP
zíe bladzljde 2 van deze revue

de rubÍíeken 'senioren zaterdag' en 'dames tean voe1baT'niéiws' *onen, I

irdien er geen níeuws of kopy aaangelevgtd r:ordt, te- verva-l -? en.

de redakEie

k
Ws--

Senior NZ,AAL
UITSLAG(EN) , ]JENS L

IJENS 2
I,ENS 3

TE WERVE 1

PGS 2
vov 3

n. n. b.
uitgesteld
2-0

LENS 1 KAMPIOEN ???????????
Maandag 13 mei a.§. speett LENS Zaal I de beslissende wedstrijd voor het kampioenschap in de 3e

Klasse B tegen de naaste concuuurent ENGELSMAN 1. De teams van LENS en ENGEIJMAN hebben

het afgelopen seizoen gedomineerd. Zowel LENS als ENGELSMAN stran straatlengten voor op de

andere verenigingen. Helaas kan er maar één ploeg promoveren, zodat dezn laatste wedstrijd de

beslissing moet brengen. LENS staat 3 punten voor op ENGELSMAN en heeft dus aan een gelijk spel

voldoende. Bij verlies promoveert echter ENGELSMAN. Het onderlinge resultaat is dan in hun
voordeel. De eerste wedstrijd tussen de beide teams eindigde na een zeer spannende strijd in een 1-1

gelijk§pel. :

Het team van LENS is samengesteld uit spelers die in het nabije verleden mede verantwoordelijk yaren
voor de successen van LENS I ZONDAG. De volgende spelers gaan MAANDAG 13 MEI'voor het

kamp ioenschap :

Oscar v/d Laar, Marcel Zaalberg, Eric Warmenhoven, Jan Buitelaar, Ifans Kooyenga,
Ed Perreyn, Claudio Bolman, Maurice Schuurman. :

De izctvan deze 'veteranen' zal groof zijn en zo af en toe zijn zij ook nog tot ondeugend combinatie.-

voetbal in saat. Niet zo verwondelijk als u bedenkt dat wij het altijd al meer van slimheid dan van

snelheid moesten hebben,

Kortom, maandag 13 mei wordt u verwacht in de altijd oergezetlige Sporthal Oranjeplein, gelegen in de

gezelligste buurt van'DE HAAG'. Aanvang van de wedstrijd 20.30 uur, kom op t[jd, want vol is vol.

Na anóp drinken wij graag een bierde met ult!

De andere godenzonen

WEDSTRIJDPROGRAMMA
klasse zaaldatum tlld thuis -. uit

rnaan. L3.05 20.30 LENS 1

vriJ. 17.05 19.00 LENS 3

- ENGE',SMÀN 1 932/38

- DUINDORP Sv 5 971lR3À

oranj eplein

De Blinkend

C. Hartgring

B-scheids

OPSTELLTNGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN ziin BEKEND

I - 'de tmsneVut ivm HomBlvasrtsdag ZONDAG kopl inlov€rsn I



Senioren ZATÉ DAG
Hierbij bedank ik de zaEerdagafdeling voor de attent.ie dle ik mocht. onEvangen
in de vorm van een fruiEmand en kaarE, Eijdens mijn onvrijHillig verblijf in
heE ziekenhuis. . .:

GERÀRD SINKE

r(ffi,
N&)t3

§e ioren Z DAG
.dv.!È.ÀÈ1.

UITSLAGEN
I,ENS 1 . S-GRÀVENZÀNDE vV O -O*

rhnderVelde zh,Weentje ffiffi
Zlnkwert 27
254É ÉC Den Haag
Tct.: O70-f66I lJ4
Ízx.z 07O-1675197

ZoGaaflnccr
Tc{,. 079-16lo2ll

],ENS 1
LENS 2
Hvv2
LENS 4
],ENS 5
svH2
GR. W. II VÀC
KRÀNENBT'RG 4
TE T.IERVE 3

wsB 1
DSO 2
LENS 3 .
vcs5..
OIJMO 7
Í,ENS 6
T,ENS 7 .
LENS 8 .
],ENS 9 .

DOI{DERI'ÀG 9 MEI
7 -2

1

.3

3

b.

1
3
1
2
3
3
n.n

r = HC-CUP (Í,ENS winsÈ na sErafschoppen {S-+})

WEDSTRIJDPROGRAMMA
datum tild thuls uit scheidsrechtef veld

zond. 12.05 14.00 RoODENBURG I - LENS 1
10.30 BrÀIJW ZWÀRT 2 - ].ENS 2

44:.6 /622 n.i.
BEKER

LO70 /521- J. Wezenberg
LroL/621 À. Heester

dond. 09.05 19.00 KRÀNENBURG 4
19.00 J,ENS 4

AFSCHRIJVEN

OVERIGE ELFTALLEN VBIJ
.I. Ma j or

worden door de trainers bekend gemaakc
als bekend

LENS 9
POSTÀT,IÀ 2

À. de Groot
t.I. Heijnen ''
J. Wasserman
A. zupelli

G. Duivesteyn
z. Gungör
P. Lens ink

(070)
(070)
(0?9)
(070)
(010)
(070)
(070)

346
351
323
511
390
323

325, 1s 50

zond. 19.05 11.00 LENS 5 - ÀIBION
11.00 TOERNOOI IJENS 8 EN 9

OPS"TELLINGEN
r,ENs 1 t./m: ,
],ENS 4 E/m 9 :

3
1

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 2O.45 uur

tENS
IJENS
I,ENS

LENS
IJENS
],ENS

4t

6t
b.

8:

I
L
I
1
I

t-

L
L
E

E
E

s.g

eI
el

e
e

88
56
61
43
33
2g

10
20
68
79
03
10

kontaktperÉoon Senr.oren zondag
weal6tríJddag

: Wl-o Kouvrenhoven - Tel.:
r BerL vlerling - TeI.:

(070).
(070)
05 -

74 .

49
355

24
37
79

391
391
595

. ivm HsmolvaaÍtsdag. ZONDAG kopij inleveÍon I ?te LENSREVIJE' ,.- 9 -
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LIGGING VAN DE TERREINEN
'' ce1 .

tel .
t.eI .

(071)
(o7o)
(070)

521
511
368

ROODENBURG
BI.ÀT'W ZWART
KRANENBURG

P. BoEhsE.raat. IJe iden
Dr.MansveIEkade Wassenaar
sporÈpark Kij kduin

OOGGETUI GEI SCHRIJVEN

00
87
64

69
57
s9

LENS - WSB (1-1) door Paul v.d- SEeen

Na het gelijke spel van vorlge week tegen wilhelmus was LENS veilig en kon
heE heerlijk ónEspaniren voetbalLen tegen VVSB. De bezoekers hadden nog een
punE nodig om zich echE veilig Le mogen noemen. zij namen aI vrij snel een
voorsprong maar LENS wist via Brian Linger ook weer snel op gelijke hoogte
Èe komen. Hierna een wrij gezapige parEij voeEbal waarbij de t.oeschouweis ook
konden genieÈen van het mooie weer. KorEom het was weer fijn langs de }ijn. L
komende zondag naar Roodenburg voor de laatsEe kompet it.iewedstrij d. Bij yrinst
keurige vijfde plaaEs. Doen zou ik zeggen en als er afgelopen dinsdaq óok van
tier gewonnen is dan wacht na Roodenburg een zeer zware tegenstander in de ha
van de Hc-cup. HeE spreekt voor zich dat Í4,e dan heel veel supporters van LENS
Een. vóor meer nieuws zie de Haagsche CouranE, infoEhuis (paàina 680) of
be1 even naar IJENS.

LENS 2 &S rrrrr I,ENS 2 speelde afgelopen zondag een hele leuke eedstrijd Èegen DSO.
De 3-2 erinst was dik verdiend. Helaas wist ook vredenburch op heE laat.sÈe moment met 1-
0 Ee winnen. Hierdoor moeE LENS 2 zondag bij Blauw zwart ook weer winnen en hopen dat
vredenburch dan verliesE vanrde nummer laat.st Drfir. Mocht dit a1les zo lopen dan heeft.
IJENS 2 nog de kans om zich wia een besl iss ingswedstrij d veilig Ee spelen. Begin dus merzelf Ee winnen a.s. zondag.
veel succes.

d
rust.ig

ENS 1 gaat
een
Í,aakkwar-

lve finale
verwach-

IJENS 3 $,on de laatsEe wedst.rijd tegen HVV meE 1-3. Een knappe prestaÈie maar helaas
Eoch gedegradeerd. Een te kort aan spelers heefÈ diE team in diE seizoen de dds om
gedaajn. Dank gaat. toch uiE naar diegene die zich hebben ingezet om dit e1ft.al wekglijks
kompleet het veld in re krijgen. HeE was een hele zware klus die eigenlijk nleE Eè ,

winnen was.
. Volgend, seizoen zulIen we moeten proberen om.ee1 herhaling te voorkomen.

HET BESTUT'R

JuIÍ@ VAN I-IET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPEBSOON en
Hooídleider A/B/C jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01 .5

HooÍdleideri D-ieugd: Edwin Kuik
telefoon 367.73.00

HooÍdleider

Hoofdleider

E-,ieugd:

F-leugd:

Ruud Vereecken
telefoon 391 .04.89 

".Harry ter Linden '

teleÍoon 361 .61 .43

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

elÍlal datum adnveno leodnslandeÍ veld/tarrein sam-k LENS '

A1 11 mei
13 mei

J
opy nieuwe elfEallen

i ., VRIJ
i zie kopy nieuwe elfEa11en
i 10.00 DHC-Eournooi
i zie kopy nieuwe e1fEallen

Brasserskade 09.00 (auEo)

VR I
zíe k

11
r3
11
13

me
me
me
me

B1

B2

- 1O - ua ttusnevur ivm Homelvaartsdag ZONDAG kopij lnlsveren !



WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD (vetvolg)

c1 09 mei
11 mei 10.00

evenEueel kvrarÈfinale C-één cuP
LAÀKKt{ARTIER-Èournooi . . .,r-
eventueel halve finale C-één cup
vertrek naar Belgié
LENS-tournooi , . :
VR IJ
HTSv-Eournooi

ïÏ:"i
":i""."t
volgénd

volgend

""f'g'""d

v. BeersstraaE 0g .45 (auto )

14 mei
16 mei
L1 mei
11 mei
11 mei

ez
c3
C4

D3

D4
D5

D1

D2

E1

E2

E3

E 4!

E5

F4

F5

me
me
me
me
me
me
me
me
me
me
me
me

mei
mei
mei
mei
meL
me1
me1
mei
mei
mei
mei
mel
me1
mei

18.00
10.00

10.00
1S.00
11.00

10.00

05.00

10.00
11.00

15.30
08.30

08 .30
16.30
10.15

13.00
12.00

(auto)
( auEo )

10.30
11 .45

Erasmusweg

VIER Eegen VIER v.v. NooÈdorp
LUGDITNUM- Eournoo i . . Leiden
evenEueel halve finale D-één cuP
wSB - tournooi
VIER tegen VIER v.v. NootdorP
IrENS -tournooi
evenEuele kwart. finate HvB-tournooi
vertrek naar Denemarken . . .

VRIJ
evenEueel kwarÈ finale HvB- tournooi
verErek naar België
I(MD-tournooi Noordweg

VIER tegen VIER
VRIiI
zie kopy E-klassers
VfER Eegen VIER .
VRIJ
zie kopy E-klassers
VIER Eegen VIER
V R Í,f .zie kopy E-klassers
VIER tegen VIER
RKDEO- Eournooi
zie kopy E-klassers
RKDEO- Eournooi
zie kopy E-klassers

t.lestlandia

seizoen
,. westlandia

LENS-Èournooi
zie kopy E-klassers volgend
Í,ENS- Eournooi
zie kopy E-klassers volgend
Í,ENS- tournooi
zie kopy E-klassers volgend
canzenbordspel bij GDA
LENS- tournooi
zie kopy E-klassers volgend
NKS-Lournooi
zie kopy E-klassers volgend

09.00 (auto)

10
L1

16
10
11
15
t5
11
15
10
11

10
1I
15
-tu
11
15
10
11
15
10
11
15
11
15

11
15
11
IE
77
1L
15
L1
15

I
]"

I
I
1
1
1
l-
I
1
]'
1

(auEo)
(auto)

04.30 (auEo)

13.30
13.00

seizoen
. westlandia

seizoen
.. Í{estlandla

Nootdorp
seizoen

NooEdorP
seizoen

aeizoen

seizoen

""iro"n 
"

MadesEein

seizoen
. wP/zuiderpark

seizoen

r.5.30

( auEo)

(auEo)

16.30 (auto)

16 .30 ( auto)

1S.00

1S.00

18.00

18.00
09.30

15.30
08.30

(auEo)
(auto)

(auto)

(auÈo)

09.30 08.30 (auEo)

F1

F3

me].
mei
mei
mei
mei
mei
mei
me1
mei

74.

10.

ög.
10.

10 -

30

00

oö
30

00

11 mei 14 .00
15 mei

13.30

L3 .45

09.30

08.1s
09 ,45

09.00

AÍbelló voor de wed tÍiiden: zo snel mogeliik, doch uiterli,k de avond voor de wedstrijd. tussen 18.@ en

19.00 uur, bï de desbetÍeffende hoofdleider.

ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366.1 3.1 4 {zateÍdags vanaf 08.00 uur

en doordeweeks t 30 minuten, en niet eèrder, voor verzameltiidl '

AÍbellen ttainingen: + 45 minuten vooÍ aanvang van de tiaining, alleen op LENS, teleÍoon 366'13'14

Vraoen/oroblemen : bel in eersts instantie de hoofdleider op!

AÍoekeuÍd of niet ? Bel bij twiifel op zaterdag na O8.oo uur naar de LENs-aÍkeuÍingslijn lOTOl 367 05 22

lvm Hem8lvaansdag ZONDAG *opij lnlevoren ! 1te LENSREVUE' - tl '



IJZONDERHEDEN,B
aanwezig van de j eugdkommissie

op zaterdag 11 mei :

P. v.d. St€6n eD R. Vèr€ecken

!-ragen/klachten,/suggest ies ?
BeI dan naar de hoofdleider !

zie kopy pasfoto's inleveren

opst.ellingen als bekend meÈ uit-
zondering van :

meer inÍornatie over :
' niauarr elttalÍrn
'tournooian
' E.klessrrs volgondr seirorn

' UIER trcrn UIEB

' trisjes

W.Leder,D.Lorsheijd en D. v. d, SEeen
S. Gornbault
iI.Schild (geschorsE wegens niet opkomen)
B . Badri
B . Kortboyer
M.Àbarqi,N.Essiad en M.celderman (op r0l5)
S. eI Ayadi
N. Bakker

hlz 13

blz 13

hlz 13

bh t4
bh 14

0
0
0

0

0
o

I,ENS
LENS
],ENS

I,ENS E5
LENS F5

]JENS E3

meE
zonder
zonder
met
zonder
met
meE
zonder

B2
c2
D5

^ 

FGEKEURD OF NIET ?? ' Bf) rwijfelachrig weer mogen alle sperers 367 os 22 betlen
lnom Ee horen of heÈ voetballen doorgaaE of nieÈ; Moet. je voor 08.15 uur verzamelen
---dan kan heÈ zi jn daL wi j nog niets vret.en. Kom dan maar gewoon naar LENS Eoe . Speelje laaE, bel dan ook laEer om overbelasEing van de telefoon Ee voorkomen.

C CHADUWPROGRAMMA : h principe doen we bij afkeuring van de rournooien niets
! oteer. Echter als_ j u Il ie_t_rainers andere afspraken met. jullie maken dan geldr..dat: natuurlijk wel. In de tENs-revue zullen wij echter geen schaduwprogramma meer
vermelden. Hoor je nieÈs van de Erainers dan kunnen jullie bij afkeuring huisblijven.

D EDANKEN ALS JEt GDL|D : MEr is de maand wàarin speLers moer.en beslissen of ze

fD ""g een jaar doorgaan als voetballer bij LENS_of nieE. tiij hopen naruurlijk van: wel, maar toch zijn er alEijd spelers die besluiE.en Ee stoppen of ergens anders
wi11en gaan spelen.

1

3

De vol.gende regels zijn er

Stop je mer, voeEballen dan moeL je dit VOOR 31 mei 1995 pER BRIEF kenbaarmaken
bij Paul van den Steen, ChopinstraaÈ 103 - 2551 SV Den Haag. :

Doe je dit NIE! dan blijf je auEomaEisch lid van IENS. (mondeling opzeggen is
NIET voldoende !!)
wi1 je bij een andere vereníging gaan spelen dan moet je bij die vereniging een
overschrij vings formul ier ha1en, deze invullen en inleveren bij Paul van den
SEeen. (geldE nieE voor D-E-F klasserà; zij kunnen opzeggen {zie 1i en zich
aanmelden bij een andere vereniging)

onderEekening van een ovèrschrij vingsformul ier za1 al1een geschieden als je aanje financiëIe verplichtingen hebt voldaan. .(diE geldt ook voor boeÈes) en/of
ontvangen sporEspullen hebE ingeleverd.

Dit bovenstaande dient VOOR 31 mei 1995 geregeld Ee zijn, ander ben je te laaÈ. Ons
advies is echter : BLIJF LEKKER VOETBALIJEN BI,, IJENS en 1aat. je wriendjes ook lid
worden.

it te praten i.p.v. op de loop te gaan naar
edere maandagavond aanwezig op ÍJENS.

ÍJET !íEL : trainen en,/of spelen bij een andere vereniging mag ÀLIEEN meE. toesEemming van :

je huidige vereniging (voor ju11ie LENS) . Dit is een regel van de KNVB !!!

4

zijn er problemen ? Probeer deze dan eers
en andere vereniging. De ,feugdkommissie i

Cu
si
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l^atEUWE A/B-ELFTALLEN >>>>> op maandag 13 Ínei spelen we wedsErijden ÍneE de

lll"rrieu*",' À- en B-e1ft.allen. De tegensÈander is nu echt Quick sEeps en de beide
rrrËàIiii:aà";;gi,.,[;;-ó-ia.:o urr-op Í,ENs. we ver!,achren de onderst.aande spelers
en leiders om rz.g0 uur oP LENS:

À-klassers: A.Àkkabi,w.Daamen,F.Duran,S.Essiad,,r.Garcia,T'eI Haddioui 
' 
T ' Harmsen '. J.Koolhoven,i.Niamau,J.Pronk,À.Sen,M.Ser'1a1,C'sn'9tn"','''"*nï?Urïlli?'*..

B-k1aggers: worden door Fred Grens benaderd. Leiders : F.G]:ens eD tl'Y.Bi'iEhoven

A.Alcharad,R.Dayan,J.íle Graaf, Y. Kul , D.IJopes de BriÈo,R.Nijhuis,O'Oredein en

latEUWE E - ZEVENTALLEN ,>r>> ook met de nieuwe E-Èeams gaan we waE voeEballen

Ih EI'Ëiil;""El,xïH=liiïr:i'.i"ff:öàjÍ:l ii3"in*ïi*i';"T"ffi:H::: à: s:ài::à:l
de spelers om 15.45 uur op Í,ENS en ere rekenen op voldoende vervoer '

TEAM À:

TEAI'í B :

TBÀM C:

. VersLeeg .

.*iiài,ó.cu*eron,R.Duindam,N.Essiad,R.Nandpersad,R-oosterveer,o'UraI en

.de wiE .

.v. al. Broek, K. Hendriksen, S . v. d. Kruk, t{f. v. d . Meer,À- Prahlads ingh, R ' RasEa,
,Sahin en L. SEraub,

ASFOTO INLEVEREN >>>>> de ondersEaande spelers worden verzocht om z.s.m, één'
pasfoto in Ee leweren met je nEam op de achterkanE bij PauI v.d. stseen. De foto is
nodig voor een nieuvJ spelerskaartje voor komend seizoen.

.Daamen,À.e1 Hadatioui,F.el Hàddioui.T.Harmsen,iI.HouEman,M.Mattheijqr en

. SEUger.

.Àkkàbi, K. Bouall i R. Eettouch, R. Niamat, À. Sen en C. Sprockel.

.Àkdoga; ;A. eI Boustat.i, w. de Bruin, À. Drissi, z. Elbouj amai, F. Elkadiri,

J
M
R
R
L

Kan je nieE bel dan uiÈerlijk op 14 mei af bij Ruud Vereecken. Hij is de hoofdleider
van óe E-jeugd en , s - avonds- tusËen 18.00 en 19.OO uur t.e bereiken op Eelefoon: 3910489.

op 22 apriL komen de andere E-klassers voor volgend seizoen aan de beurt. op 20 en 29
mèi traint Theo Hoefnagei ook nog meÈ.de nieuere-E-klassers. Meer nieuws in de wolgende
LENS- revue .

À-klassers: W

D
À

o

R
R

B-klassers t
C-klassers,

D-klassers:

E-KIagsers:

. Lagadeau en R.Postma. l

.v.d.Bosch,A.eI BousEaÈi,B.Britcijn,M.Drosten,

. Hoogerheide, R. Kipp, S . v. d. Kruk, F. Kuik en B'NetEen.

. E.en Berge

Tournooi bijzonderheden

B2z

C1:

C2t
C4:
D1:

@

De kompeEiEie zit er op en de toernooien gaan weer van sEarE. HeE hoorE
er echL bij aan het. eind van ieder seizoen. Het organiseren van Eoer-
nooien kosÉ iedere vereniging echEer veel Eijd en geld. voor ons een
ext.ra reden om de spelers, ouders en begeleiders van Í,ENs Ee benadruk-
ken alEijd sportief- Ee blijven tijdens deze uoernooien. Natuurlijk zorg
ook voor daÈ aIIe spelers bij de prijsuitreiking aanwezig zijn. veel p1
alEijd je best om Eè winnen. Lukt heE niet wees dan een goed verliezer.

en de leiders er
ezier en doe

speelÈ Eegen Noordwijk,DSO,DHC en Rijnsburgse Boys ' vervoer oP Í,ENS is nodig'
Einde:15.00 uur.
speelt Eegen Lakwa Cl,Spartaan en Roodenburg- In de andere poule spelen Lakwa

ci , vredenËurch, Duno en ZwB. KruisfÍnale en een finale Í{edstrijd voor arle teams'
Einde: 15 , 15 uur'.
speelt Eegen DHC,RcL en velo. Einde:15.30 uur.
sbeelÈ Eeàen HTSV,Kijkduin en Quick steps. Einde:13-45 uur.
sleelc op-11 mei tegen Lugdunum, r,i sse, Oliveo, verburch en Àlphense Boys'
Einde:15. 00 uur
speelt op 15 mei t.egen wsB D1 , DEtÍ, ÀSC, Kacwij k en BernaÍdus.In de andere poule

"iére.r 
vËp,s,rC,Quic[ Boys , r,eiden, Dosr en wsÉ D2. Een finarewedstrijd voor aI]e

teams , Einde 316 .30 uuï
sDeelt Eesen DHC,RCI, en Velo.'Einde:15.30 uur.
sbeelu ceöen Duindorp Sv,HBS en KMD. Einde:15.30 uur.
speelE t.eóen RKDEo, Leonidas . velo en voorschoten. Einde:12-30 uur.

I3
1

D2l.
D5:
E4:

lvm Hemelvaansdag ZONDAG kopij inlsyeren I 'dè LENSREVUE'



E5r
FI:
F2t
F3:

speel
speel
speel
speel
gaat.
Sport
nog e

t tegen RRDEO,SEV,VeIo en Voorschoten. EÍnde:12.30 uur.
E tegen wc,GDÀ en velo. Einde:17.00 uur.
E Eegen WC,GDA en velo. Einde:1?,oO uur.
t, op L1 mei Eegen WC,GDÀ en ve1o. Einde:1,3.00 uur,
op 17 mei naar GDA voor een spellencircuiE bestaande ui
schoenen, IJENStenue en txainingspak thuís aan doen. Àan
en leuke verrasssing.
t EeEen vUC,GDA en velo. Einde:13.00 uur.
t Eegen RÀvÀ,ve1o en RKÀw. Einde:12.30 uur.

F4:
F5:

I f Cn TEGEN VIER ,,,,, op vrijdas 10
It mei doen meerdere D- en E-Eeams van
--!-- LB11g mee aan heE vier Eegen vier
voeEbal georganiseerd door de Haagse voeE-
balBond. Í,[e rekenen op voldoende vervoer,
Kan je nieE spelen bel dan uiterlijk op
donderdagavond 9 mei af bij de hoofdleider
want er moeten echt voldoende spelers aan-
wezig zijn. De ouders, verzoeken wij drin-
gend om zich niet met heE spel Ee bemoei-
en. De bedoeling van het vier Eegen vier
voetbal is namelijk dat de kindexen heÈ
zelf met elkaar uitzoeken. Lukt diE nieE
dan sÈaaE er bij ieder veld een waarnemer
om als heE moeE in te grijpen. Ga lekker
ziEEen kijken en genieE van heE voeEbal-
len. De leiders worden we1 verzochÈ om de
originele LENskleding mee Ee nemen. Einde
van het toernooi is om 20.00 uur. Terug op
I,ENS omsEreeks 20.45 uur.

.I OMPETITIENIEUWS|JONG LENS >,,,,[ ;i:]",::":;i'8:"l.ff"liEIEi""BiBï;
is veilig en komt. ook volgend seizoen weer
uit in de promoEieklas die dan echEer de
hoofdklasse gaat heten. IJENS C1 eindigde
aIs derde maar zal door de fuaie van ÀDO
en Den Haag toch uiE gaan komen in de
hoogsqe regionale klasse meE o.a. HPC ÀDO
DEN HAÀG Cl,Spart.a Cl,Peijenoord C1,Excel-
sioÍ Cl en DSO Cl. Een inLeressante maar
zeker ook een zeer zware klus Ee meer om-
daE we enkeLe EalenEvolle speters kwijtra-
ken aan de BvO's Feijenooxd en HFC ÀDO Den
Haag, IJENS C4 greep neÈ naasE heE kampi-
oenschap en moesE de eer aan RÀvÀ laten.
Toch kunnen ju1lie Eerug kijken op een
heel leuk seizoen. voor de overige resul-
EaÈen zal iedereen moeEen wacht.en op de
,,ONG LENS die nedio junl uiE gaat komen.
De lej.ders verzoeken wij nogmaals om de
kopy zo snel mogelijk Ín Èe Leveren doch
uiterlíjk donderdag 30 mei. Maak aIs heE.
kan gebruik van de PC en Word Perfect.
Í,ukt. di.t niet dan is de pen en een vel A4
ook. goed .

I UBILEUMFEEST ,rr» de voorberei-
I ai.rg"., voor de sport,/speioag $raren

+ enorm geweesE. HeE draaiboek loog er
niet om. ,Jammer 1s het dan toch dat een
aantal jeugdspelers en zelfs leiders zo
maar wegblijven of veel Ee laaE komen. De
groepsfoto liet dan ook waE lang op zich
wachten en de sEarE van deze sporÈ,/speldag
was daardoor wat sEroef. Toen alles echter
eenmaal draaide zagen ee veel jeugdleden
echE 1oI hebben. vooral IENS F3 maakEe er
een hele leuke middag van. zo hoort heE
ook. ook bij de s,edsÈrijd van LENS 1 Eegen
het. Oud Nederlands elftaI bleven veel LEN-
Sers kijken. Ja, er werden zelfs handtseke-

t 50 onderdelen.
het eind (12.30 uur)

ningen gevraagd. Leuk om Ee zieí, alleen
de spelers van LENS 1 keken wat sip. llen
werden iÍnmers geen handtekeningen ge-
vraagd. De feesEavond werd nieE al te druk
bezochE maar de jongens en meisj.es die er
waren hadden het besE naar hun zin. Kort-
omi een leuke herinnering aan I,ENS 75 jaar
en mede namens de jeugdafdeling bedanken
wij de j ubi leumkommis s1e .

a, ONTRIBUTIE ,r>r, de ouders van de
f,. leugdsperers meE een Konr.rrDuEre-L- achcerstand over diE seizoen hebben
inmiddels een brief ontvangen meE het ver-
zoek om a.s. zaterdag op LENS te komen
beEalen. wij hopen dat u dit dan ook za1
doen. Het seizoen zit. er immers bijna op.

]l E/§.íES >>>>> ook moeE een aantal
l( ouders nog een oeer van ne. rer.sJerL.-:..-- betalen. Binnen twee weken zi jn a1le
reisjes achter de rug. Een verzoek aan
aIle ouders die nog een achterstand hebben
om ook dit a.s. zaEerdag kontanE op ÍjENS
Ee beEalen. De info over de reisjes ont-:
vangen de spelers binnenkorÈ via de 1ei-
ders .

A ANPASSING TOERNOOILIJST ,,,,,
A o" coernoolJ-r1gE rs en,.gszrns aange-Lr pasc. De wijzígingen zijn:

- het Rcltoernooi :'
voor E1,82 en E3 op 11 mei gaat. we-

. gens kompeE it.ievoetbal-, bij RCL niet
door .

Eoegevoegde Eoernooien

mei lloekse Boys voor D3 en E4
mei Delft voor E3
Ínei Excelsior MaassluiÈ voor Fl

De aangepaste EoernooilijsE. hangt op het
mededel ingenbord in de hal van ons klubge-
bouw. :

de LENS-rewe

e1
e1

pe
pe

s
s

18
18
27

lay-out / graÍische vormgeving :
C.l. Altlng en A.C.J. Miltenburg

ÍepÍoduktie : LENS-hulsdrukkerij
reílisatie : T. van Zilflrout
veÍwerking : woensdagochtendklub
oplag€ : 5ó0
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1920 1995

TERREIN rn l(LUBGEBOUW ALGEMEEN SEI( RETARIAAT, KONTRIBUTIE BETALINO

Sponcomplox "Escamp l"
HongololEan 6o0
Tel.: (O7O) 366 13 14

P.F. Grons
R6g6ntosselaan 49
2562 CN Don Haag

Tol.: (O7O) 363 54 18

POST-bank :

RABO-bank :

336711
'129524229

SEKO : soniorenaÍdolino
Senioren zondag / zaal
W. Kouwonhovon, Tel.r (07O, 391 24 74

EEDAKI]E:
A,C.J. Miltonburg, Tol.: {O7O} 321 32 85
C.J. Alting, Tel.: (O7O) 389 98 75

BARKo : Bo.kommi6sie
mw lr v.d. Borg,-Tol.i (070) 325 99 74
mw R. Bruijstons, Tel,| lo7ol 357 97 22

Senioíàn Zatordag
J.C. Hàm. Tol.: (0701 367 96 87

SEKRETARIAAT TOTO/LOTTO
G. Kcmporman, T€1.: (O1741 212802

AKl(O : Akkommodatiokolnmistiq
W.J.M. Hciinon, Tol.: (O7O) 34e 1O 88

DAKO : damcsafdelinq
mej. K. Muns, Tol.: (O7O) S97 54 59

SPONSORZAKEN: JUEILEUMKOMMISSIE
R. v.d. Hook, Tol.: (01821 52 1 3 53G.J. v.d. Kloii, Tel.: lo174l 41a149

JUKO : i6uqdaÍdolino EKO | 6v6n6mentcn kommissio
mw D, van Strien

TRAINERS:
P. Bos, Tol.: (07O) 368 03 62
E.V. cans, Tol.r (O7O) 397 55 59

P.J.M. v.d. Stoon, Tol.: (O7O) 397 Ol 54

. 
SEIZOENEN

(blJna aan heE eÍnalg)

.re merkt dat we bijna aan het einde van heE seizoen 1996/7997 zijn. De laar.std
kompeE itiewedstrijden zijn nog maar net. gespeeld en we zit.Een at Èot onze nek in de
Eoernooien, er zijn weer oefenwedstrij den meL nieuwe elfcallen e1z. t enz..

Nog even een fair-play Coernooi, zeven-kampje, de medewerkersavond, À.LV en voor de
meeste mensen zit heÈ selzoen er dan op. voor de meesEen, maar er blijft altijd en
groep over, waarbij de voetbalsei zoenen nooiE eindigen. zij 3L)n seizoenloos.

wat dacht u van de wrijwill.igers die nu aI weer plannen aan het smeden" zijn om Eijdens
de 'rustlge' periode onze akkomodaLie schoon Ee gaan maken, daar waarnodíg ïeparaÈies
uit. Ee voeren om zo het aankomend seizoen weer goed voor de dag te kunnen komen.

. VAN DEREDAKTIE
i.Y.m. m€t de Pinsterdagen wordt u
vriendelijk yerzoclrt yoor Íraandag 20 nlei
voor TVYEE weken kopy in te leveren

- Redalrtiebrievmbus, klubgebouw
- Hengelolaan 981,2544 GG Den Haag

w[izlginger tot maanrlagavond mogel[ik !

Ook uw redakÈie glijdt 'geruisloos'
van he! ene in heE andere seizoen;

JONG-I,ENS wordE onze echte laatsÈe
klus en dan beginE ook voor ong de
z.g. redaktionefe gchoonmaak. we Illoe-
t.en, in EegensEelling tot anderen,
onze puinhoop van een heel jaar, die
we gemaakE hebben, zelf opruimen.

seizoenen ? wij merken er nieEs van.

aE we bijna aan het einde (van
aEijn ?) zijn.

n.b. : wij zija a7 vanaf
heÈ begin ra-a díË sei-
zoen op zoek geweest
naar de I'ENS 71oo-poot...
Of diE geTukt is leesÈ u
in de volgende IEM-
rew)e .

uw redaktie

'r

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

.l

wel d
ons 1

UIÏER§TE INLEVERTERIVIJN KOPU :

maandag 20.00 uur in het klubgebouw

e-Eail : amiltenb@'rvorldaccess.nl

FAX : (070) 32132 8s
(zaterr zon- en maandag f)
tot 1E,30 uur te bertikmI

L
I k

aanlevercn kopy i,v.m. Pinkstercn zie blz 7
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nieuws uit de hestuurskamer
^ö,

samenstelling Bestuur

.G,

EDEWERKERSAVOND
op vriJdag 7 juni, .een dag voor de
sEaÍE van het EK, organiseerE LENS

de ÈradiEionele Ínedewerk (sE)ersavond op
LENS. Een hapje, een drankje en een
gezellig muziekje sÈaan klaar voor onze
tïouwe medewerk ( st ) ers . Na dlt drukke
seizoen meE o.a. de j ubileumvieringen
vonden wiJ heÈ echE noodzakelijk om onze
medewerk(sE)ers nog eens extra in hèE
zonneEje te zeEten. Dit is nog weL een
exÈra inspanning maar dat moet dan nog
maar een keer. De uitnodigingen zul,len
vanaf komende week vJorden uiEgedeeld of
na 3 juni naar de medev,erk ( st ) e5s worden
verzonden. We verzoeken de kommisssies
om de namen door Ee geven van hun mede-
werk(sE)ers zodat we hopelijk niemand
verget.en. De medewerk(st)ers houden 7

Juni natuurlijk vrij en komen ook als ze
per ongeluk geen uitnodiging gehad heb-
ben .

ELDEN IN REPARATIE
de trainingsstrook is aI enige Eljd
ingezaaid en dus verboden gebled.

MeE ingang van 20 Eel. gaat ook veld 3 in
onderhoud. we ver.zoeken de trainers en
spelerg om na 19 mei geen gebïuik meer
te maken van veld 3. Trainen kan met
lngang van deze daEum op veld 2 gebeu-
ren. zet na de laat.ste Eraining wel de
doelt.jes langs de kanÈ van heE veld. Dit
is pret.tig voor de gemeenEe maar zeker
ook voor de teams die de dag erna op het
veld moeten voetballen.

kan diE nog Èussen

,---'-
I t_

t"
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I

It.
IJL

LtD (VtCE-VOORZtrrERl
W.J.M. Heijncn
Tol. : (070) 346 'lo 88

SE(RETARIS :

P-F. Gr€ns
Tel. : (O7O) 363 54 18

LID :

P.J.M. van den Steen
T6l. : (O7O) 3s7 01 54

2s PENNINGMEESTEB :
F. VoeÍon
Tel. : (o7O) 367 96 30

VOOBZITTER :
J.G. Colpa
Tel. : (O7O) 394 í9 74

1c PENNINGMEESTER :

G,J. van der Kloii
Tel. : (o174) 41 81 49

LGEMENE L EDENVERGADERING op
maandag 3 juni geeft het. bestuur
van LENS openheid van zaken m.b.t.

de financiële situaEie van LENS over heE
afgelopen seizoen. Daarnaast. presënt eren
wij een nieuwe begroting over het komen-
de seizoen en zulLen wij ons beleid voor
de komende jaren EoelichEen. NieE mis
dqs allemaal en wij nodigen dan ook alle
Iëden en andere be Langst e llenden uit om
naar deze algemene ledenvergadering te
komen. Een mooie gelegenheid voor allen
om zich Ee mengen in het beleid van onze
vereniging. Op deze avond kan het immers
en nieE zoals zoveel, mensen.denken langs
de lijn of aan de bar.. De stukken voor
deze vergadering liggen vanaf 25 mei op
I,ENS klaar voor de liefhebbers. Heus ze
zijn de moeiE.e waard om eens in te kij-
ken en echE onmisbaar a1s je naar de
vergadering wilt komen.

VERANDERING of BEEINDIGING van het LIDMAATSCHAP

fndien er leden zijn die aan heE einde van het seizoen hun lidmaat.schap van onze
vereniging wiIlen beëindigen, omdaE ze sEoppen met. voeÈbal of naar een.andere tereni-
ging gaa,n, dan dienen zij de onderstaande regels in acht. t.e nemen :.

1. opzeggen kan ulEsluiEend SCSRfFTEÈI.]IK geschieden bij het secrecariaaÈ :
P.F. Grens, Regentesselaan 49, 2562 CN Den Haag.

opzeggen dient te geschieden VOOR.31 EEi 1996.

3

4

leden die naar een andere vereniging gaan, moeÈen bi
een overschrij vingsformul ier halen en dat voor 31 me
c. v.d. Kleij of P. van den steen.

j hun nieuv,e vereniging
i 19 96 inleveren bij

onderEekening za1 a1Ieen geschieden a1s u aan uw financiéIe verplichtingen
hebE voldaan. (dit geldt ook voor boet.es) en/of ontvangen sporE.spu-Ilen
heefE ingeleveÍd.

Op rrRIirDÀG 3f--me1- 199É (de sluitingsdatum voor overschrijwingen)
20.OO en 22.00 uur op LENS. Daarna beslÍst. NIET meer.

- 2 - 'ae uusnevug aanleveren kopy i.v.m. Pinksbren zie hlz I



rndien u nieE. volgens bovenstaande regels opzegt., blijft 9 iq 9ry- IedenbesEand en dat
;;;-à; rc,rvB-óehanóhaaf d met als gevo:.g dat u CóNtntaOrrsPLICIITIG benÈ ook voor het
'seizoen L996/].997.

o,ok komE het voor dar leden hun "soorE lidmaatschap'r willen wijzigen bv:

In dit soort gevallen geldE ook voor 31 mei SCHRIFTELIaTK bericht. aan het secÍeEariaaE'

Jeugdspelers die hun lialmaatschap wensen te beëindigen winden informaEie hierover bij
de jeuàdrubriek.

HET BESTT'I]R

!dvanentie

SUDMEIJER ZONWERING
L

ZUIDERPARKLAAN 25 DEN HAAG Tel. 323 35 62

UITLOTING OBLIGATIELENING 1 987

zoals gebruikelijk vindt in de maand mei de (verplichte) uitloEing van de obllgatiele-
ning róaz plaaEsi inderEijd uiÈgeschreven voor aanschaf van een nieuwe ] ichÈinstallat ie
oD het 2e veld.
Oè uirloting is voor dit jaar geptand op maandag 20 mei om 20u30 in de bestuurskamer.

.t

JUBILEUMBOEK

Eerlijk is eerlijk. Cees Àlting had diEmaal wel een beetje gelijk. In de aanvankelijke
ptannén was de giatÍs versErekking van heE Jubileumboek aan de leden voorzien. Echter
Ëij nadere uitwérkÍng wan de plannen en door de keuze voor een ksrallEaEief zeer mooi
boóf is de prijs van-heE boek- veel hoger uiLgevallen dan gedachE, ondanks de bijdragen
van drukkerij Édauw e .rohannisEen en de Rabobank Den Eaag e.o. omdat de kas van de club
niet toelieE deze Legenvaller op een andere manier op Ee vangen is door heE besEuur na
ruggespraak meÈ de sàmenstelleï van hets boek besloten ook een bijdrage van de leden Ee

vràóen-. Orterigens is de rrerkelijke waarde van heE !oek- hoger en is er. echc geen sprake
van dac er 'póET' verdiend wordt, zoals Cees op subEiele maar onEerechte wijze
suggereert ,
ueÍàas is verzuÍmd de informagie vóór toezending van de maiting die aan de leqen is
verstuurd te verst.rekken.

WERV1NGSACTIE ZATERDAGSENIOREN ,

Ook Eer voorbereiding op het volgende seizoen heefE het besEuur meE Gerard Sinke en Jan
Ham om de tafel gezeÉen om over de problemaEiek van onze zaEerdagafdel ing Ee spreken. 

-
De concLusie van heE overigens zeer posiEieve gesprek was dat ook hier geinvent.ariseerd
za1 worden en dat tegelijkèrEijd extra inspanningen zullen wofden gedaan om de zaÈerdag
kwalitatief en kwancitatief op de vereisEe sterkEe Èe brengen. In de eerstvolgende 2

edities van ,ZUIDWEST, en'DE POSTHOORN' zult u een oproep voor nieuwe leden aanElef-
fen. ziet u nog andere mogelijkheden schroom dan niet kontakE meE Jan }lam
(tel.36?9587),-Gerard sinke (t,eI.079-3628559) of ondergeEekende (0174-41'81-49) op te
nenen. ". :1

cerard van der Kleij
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Fotokopíeseryíce

formoot A5 tot 42
snelle uerwerking stij d

uergo,ren., uouwen, nieten
lage prijzen!

Kerkètuinenweg 6
Ter. loTol3sào7t 6

2544CW DenHaag
Fax lo7ot329si68

voor kopiegemak

/I

adurrlcfltio BAR NIEUWS .

BAR ROOSTER
zaterdag 18 mei

openen iloop de Roode

Eri.c RieÈveld
Henk Kouwenhoven

. Carla Groos
Rina Bruij sEens
Inge v.d. ,Berg

NeI en ilan Lamers

sLuiten Jan ÍJamers

BAR BoosrÈn
zondag 19 qei ." -

openen Tinus en ,Joop

Eric RieÈveld
Henk Kouwenhoven

, Car1a Groos
Inge v. d. Berg I

Rina Bruij stens

aluiEen ?????? "

UITDAGING
(vrie durft ?)

Daar er enkele barmedewerkers aan he! einde van het. seizoen meE hun weikzaamheden
st.oppen is de Barkommissiè (BÀRKO) opzoek naar enthousiasEe mensen die heE wel zienziEten om een bard]enstje Le draaien. HeefE u int.eresse, neem dan even konEakE op meEInge v.d. Berg of Rina B-ruijsEgns. vooral jonge LENS-ers verzoeken wij om.deze -

uitdaging aan Ee nemen. WrE DITRFT ???

BÀRKO

f,,innengeulogen hericht
PRIJSVRAAG >>>>> op zaEerdag 18 mei a.s'. wordt het. winkel-
cenErum aan heE A1meloplein feesEelijk geopend en, naar wij'
vernomen hebben, zullen de feesEelijkheden een middeleeuws
karakter hebben. In deze Eijden liepen er, naaaE ridders,
hofnars, troubadours, ook j onkvrouwen rond. Eén van deze
jonkvrouwen is een bekende LENS-er en onze vraag aan u is :

"Hoe luidt de naam van deze schone maagd ?"

Uw oplossing kunt u, t.ot maandag 20 mei 19.00 uur, deponeren in de redakc iebrievenbus .
Onder de goede inzenders verlot.en wij een toegangskaart. op de Vlp-tribune voor de
wedstsrijd LENS 1 - oud NederLands elftaI, vlelke 30 april j.I. gespeeld is.
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l jubileum Kommissie

Deze ?-kamp wordE gehouden oP
zaterdag 1 Junl, is bedoeld voor
pan e senioren, A-iklasser§ en ons

damesteam en bestaaE uit twee delen E.w. een
sporEief- en ont spanningsdeel . Na het. sportiev-e
gèdeelte is er een geweldig slotsfeest, waarbij,
ónder genot van een hapje en drankje, de been-
Ejes (àIs daar de moed nog voor Is) van de'
vloer gaan op de muziek een prima band :

AM / FM

ZeVen kanp

senruren
a

LENS JUBILEUMLOTERIJ 
,

1 Personal computer
2 vIíegEickets Kenia (Mornbassa

4762
0370
0114
2050
L268
57 42
6243
4423
113 6
3293
1416
3916
1088
1598
r926
5!77
t7 96
4776
6300
6537
6 618
5719
2367
0511
0315
6630
3210
1935
2967
01 12
6'195
4349
4328
3589
1692
6048
2395
4696
5L7 3
0777
557 6
1066
6788
16 91
r762
152t
0962
4596
57 62
1094
7597
3387

6557
2390
4628
4465
3s23
2984
44'.12

_ 5604
5305
27 L4
5920
0965
47 L9
4395
5113

I 3825
4954
4957,
2888
2745
0973'
4235
2L40
5642
5757
2640
3930
3 513
5264
0418
0309
0905
514 3

6372
0346
4336
07 ).4
2579
6349
0493
2487
0304
1355
5119
5525
4933
4960
558 0

. 1227
6847
1362

4924
2655
3345

Àjax handdoek
Grot.e vritÈe aap
zonnescheÍm auÈo
FIes whisky
sprekende klok
LenS sweaEer
Portemonnee
Polsbandj e
Sporttas
Snijplank met messen
LenS T shixE
Free Kick T shirE
Pluche eLand
Feyenoord seE
Ajax set.
IenS sweaÈer
Stropdas
Bretels
Leren ba1
Snoepdoos beer
LenS T shiïE
Schouderportemonnee
Radio opauruit
Cadeaubon Perry Sport.
IJenS seE
LenS sweater
Lion king poster
Pluche hond
Gereedschapbak
Vour,rEas
LenS T shirE
zwaaisjaal PSv
Lotto t.rainingspak
Feyenoord T shirt
Tasje spullen van alles wat
LenS sweater
Hand- + Eheedoek
Cruyff sporttasj e
SporEsokken
ÍlHL sport T shirE
RugÈas
LenS T shirt
Heuptasje :
LenS set
SporEtas
LenS srreat,er
sport.t.as
Badlaken
Cadeaubon Perry SporE
Scheenbeschermers jr.

Lens T shirt
PoEo album

53 LenS T shirÈ
54 Pet met. sjaal
55
56
57
58
59
60
51.
62
63
64
55
66
67
58
69
'to
1r
'12
73
74
'75
76

78
79
80
8l
82
83
84
85
86

88
89
90
91
92
93
94
95
95
o?
98
99

100
10L
102
103
104
105
105
L07

3
4
5
6

o

9
10
11
)-2
13
74
.15
16
17

-18

19
20
2t))
23
24
25
26
27
28

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4L
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

wedstrlj dbal
FoEotoeste]
Spiegel
GezichÈbruiner
FoEoEOeSEE}
Koffiezetapparaat
LotEo tralnlngspak
Lit.o meE auEo
FiÈnesapparaat
cadeaubon Perry Sport
FiEnesapparaaÈ
vlalkman
FitnesapparaaE
Dinee voor twee personen
PorEemonnee
PennenseE
Leren bal
PSv wedsErij dkaarlen 2 pers.
Horloge
Sj aal
Dekbedovert.rekseE
Llt.o meE paard
lJens I snr-rE
Zakmes groot.
Hand- + Eheedoek
Paraplu
CampingseE 33 ale 1ig
l,ens sweaEer
AfsEandmeEer digiEaal
SportEas
Shaker
]Jens t' sn1rE
Badlaken
Keukenklok
Pluche aapj es
cereedschapbak
Videoband 007
l,ens sweater
Koker tennisballen
Free Kick T shirE,
Leren ba1
LenS T shirt
zwaaísjaal PSv
SportEas
Feyenoord schoolseE
Àjax schoolset
LenS sweater.
Kookwekker
Irens set
PSv wedstrij dkaarten 2 pers,

aanlevercn kopy i.v.m. Pínksteíen 2io blz 7 'do LENSREVUE '5 -



108
109
110
111
7),2
113
114
115
1r6
LL'?
118
LL9
120
t2r
122
123
724
t25
126
L27
728
].29
L30
131
L32
133
L34
135
L36
r.3 7
138
139
140
L4r
L42
143
744
145
146
r'47
148
14 9
15 0
151
152
153
154
155
156
157
158
L59
16 0
161
L62
163
154
165
166
L67
t-bö
169
770
L'7r
r72
r73
\74
775

L'|7
L78
L79
18 0
181

3955
6505
5607
0976
47 42
3525
0089
5655
2938
0935
6267
4511
5382
47 81-
4916
4932
3893
014 9
354 L
2686
2468
0892
4232
3534
3255
3839
47 12
5435
1668
4365
5247
012I
5 314
2 015
r,093
5890
1888
514 4
4914
4931
s369
1033
1318
218 0
5726
4190
2964
4797
3497
1384
4 993
5844
2514
2628
1198
1857
1845
6442
5537
0 r.81
2160
1018
3289
0837
5071
094s
4L62
L462
20r7
5804
0428
0361
3543
418 5

182
183
184
185
186

campingset 33 delig
Rugt.as
Í,ens sgreaeer
Feyenoord set
Zwaaisjaal PSv'
P1uche hond
LenS seE
Kaasfondueset
LenS T shirt.
Polsbandje 1.ii,.
3 Flessen wj.jn
Àfst.andmeEer digitaal
IJenS sweaLer
UHIJ sport 'r shirt.
PsV weds Eri j dkaatten 2..pers.
F.C.J. T shirt
SportEas
LenS seE
zakmes kLein
PeE meE sj aal
Lens T shirE
Lion king poster
l,ens sweater
sporEsokken
Cadeaubon Konmar
LenS T shirE
Koffiemolen houE exemplaar
Free Kick T shirt
LenS T shirt.
Terra cott.a potten
Hand- + t.heedoek
cereedschapbak
LenS sÍrreater
SEropdas
IenS set
SporEEas
Cruyff sport Easj e
tens T shirt
Telefoonklapper
CalcuIaÈor
Pen T.N.T.
RugEas
LenS sweaEer
Feyenoord set.
Àjax set
zwaaisjaal PSv
Free Rick T shirt
LenS T shirt.
Lion king poster
Leren bal
UHIr sport T shirÈ
Vouwtas
LenS sweater
SeE bekers met gouden rand
Bretels
FoEo album
PorEemonnee
LenS T shirt
Telefoonklapper
Pluche eland
LenS seE
Badset
LenS sweaEer
TosEi apparaat.
SporEEas
Polsbandj e
Keukenklok
Irens T shirt
Scheenbegchermers sr.
F. C. J. T shirt
Pluche hond
Pet met sj aal
LenS sweater
Feyenoord set.

Àjax set.
Lito klein
FieÈspomp
LenS T shirE .

2 Flessen wij n

2591
0838
5215
L624
4555
3265
4330
1934
4238
592L
2856
3581

. 7027
013 I

.3148
3963
2333
5624
s906

- 5908
1903
5368
6L44

. 297L
t7 57. 5151
1,7 37
6680
2340
0994
4560
2947. 2562
090't
0581
4359
4583
428!
5521
6687
032 S
3078
423]-
tL26
5302
2388
3887' 2233
6833- 5843

. 3969
0011
3355
0639
3566
016 3
1684<)r)
522i
6418
5023
5725
1025
7329
4246
3555
5896

. 6608
6280

187 FoEoalbum grooE
188 Bretels
199 l,eren bal
190 LenS sweaEer
191 Gereedschapbak
192 Pluche beer
193 LenS set
L94 SportEas
195 LenS T shirt
196 Tasje spullen van alIes wat
197 Pluche eland
198 Hand- + Eheedoek
199 Rugt.as
200 IenS sereater
201 Àjax heuptasj e
202 BroodroosEer
203 Horloge '.' .r

204 Irens sweater
205 Hand- + E.heedoek
206 LenS seE ' . t'
20? Polsbandje , 

", ,:
208 CD
209 Sport.Èas
210. Keukenklok
211 KoffiezetapparaaE
212 Handknijpers
213 Àjax portemonnee
214 SporE.Éokken
215 Bretels
216 ÀfstandmeEer digitaal
217 Gereedschapbak
218 Fotoalbum
219 LenS T shirt
220 Pet + sj aal
221 Koelt.as
222 PSv wedstrij dkaaïEen 2 pers.
223 F.C.J. T shirE
224 SportEas
225 Schoolset. RÀBO
226 Líto meE rand
227 Rasp (7 in een)
228 Koker met Eennisballen
229 Kookwekker
230 IJenS set.
231 Pet + sj aal
232 Trim zonnebrilband
233 Fotoalbum
234 LenS T shirE
235 Gereedschapbak
236 Mini walkman
237 LÍon king posE.er
238 Snoepdoos beren
239 SEropdas
240 Bret.els
241 Ring
242 Paraplu
243 RugEas
244 zwaaisjaal PSv
245 FoÈolijsE + PasseparE.oe
246 Camel borenset.
247 PeE + sj aaI
248 Fiet stasj e
249 Polsbandj e
250 Calculator

Onder voorbehoud van È]4)efouten.
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SPELERS VAN DE WEEK
De laatsEe t.huiswedst.rij d dit seizoen van ons vlaggeschip en
àuromat.iscn ook de ]aatéte 'speler van de week'ziE erop' De

wandelgangengeruchten waren dus toch waaÍ en -zo konden zon-
daq s tei-j.1. de coeschouvrers genieEen van ons dames-Eeam
daÈ de sportieve stsrijd aanbond met I.ENS C4-

gesloten werd om die dag als uiEsmijter Ewee spelers te
kiezen, die zich spëIer van de week van het seizoen 1995/19-
96 mochÈen noemen.

de redakE ie ..r

NaasE deze rwee spelers was er naEuurlijk -àok nog JOHNNY BRI,IJSTENS, die er nu als

de kippe bÍ j was en MARIO LOPES DE BRITO koos aIs zi j n st'erspeler '

Terwijl damestrainer Edwin weer relaxed langs de lijn luidkeels stond te coachen, kon

tiià àà. àutt rij*,e ondervinden wat een ondankbare t'aak het i's om als grensrechter fe
;;;;.-;;";;;."-ir',i: -iiààÈ Jtàeas niet hè, die scheids) . Leider reun (c4) reek de

tàíàursceÍring t. Ëo.re., ce-zijn; hij miÀte n.1. op een haar na, meE zijn jongens' het
kampioenschap. .- - s"pott"?s op. de Eribune, filmcamara's gp scherp."." lt"E feest kon beginnen' Het
,erd e-Jri- 

-Ie-kËr 
ËarEi j E j e voetbal, waarbi j de dames zich uigstekend wisten te 'weren '

De vele supporters werden getrakceerd op prima voetbal en het. hoogÈepunt was wel de
,fingel" Aïè feurig guscopÉ werd door Màrlska. ook de boys van C4 lieten zien daE ze
wEi óegefijk funneí íoecÈàiL"r, er, llet.en 4x de ba1 in heÈ neg vai de dames verdwijnen'

Keepsrer MARISKA SMOLDERS koos BRIAN LINGER als haar favoriete speler en de

keuze van WESLEY DE BRlttN, de snelle linksbuiLen, vief op ARNO DE JONG '

wij danken de selektie, trainer, verzogers en begeleíding voor. hun sponEane medewerking
en HÀFq - apeqiaalzaak voor FOTO en VIDEO voOr hét ter beschikking stelen van de foEo's
die de spelers van de week onEvangen.

Wesley de Bruin & Arno de Jong Matiska Smolders & Brian Linger Johnny BÍuistens
& Mario Lopes de Brito

aanleveÍen kopy i.v.m. Pinksteíen zie blz I 'da LENSREVUE' 7-
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S(BIí@ Voor tel mers: zie de oo oao. 1

VOOR VERANDERING of BEEINDIGING van het LTDMAATSCHA?
zie bladijde 2 van deze rcvue

de ru.brl,ekea 'ae!,loteo zaterdag, ep 'dame1 teafr, voetbalaleuws, k@ter.,
íE,d.íaE ei geea DlcuwÉ of kopy iaaageTeverd. !f.ordt, tc vezyalla.

Se
aloren

de redaktie

-B-. L
WEDSTRIJDPROGRAMMA

alÉlrrm fiid thuis ult klassa zddl

vrij. U.05 L9.00 Í,ENS 3 DUINDORP SV 5 971lR3À De Blinkerd '. B..scheids

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SpORTHALLEN'ziii BEKEND

Senioren ZATÉ G

DE HARTEWENS
EEN MAGERE START VAN HET SHZOEN 95/96

HeE seizoen 95/96 ís beslisE nlet gemak-
kelijk ge$,eest. voor de Zaterdagafdel lng.
Een eerste aanzet. Hiert.oe vormde in fei-
Ee het opsEappen van een fors aantal
spelers aan het eind van heÈ seizoen
1994/1995. De moeil ij ke
vraag is dan voort.s, hoe
gaan wij verder! en met @vrie ! . De resterende spe-
lersgroep lieE het er niet
bij ziEten en stak de kop-
pen bij eLkaar. Een ge-
sprek meE heE bestuur Ie-
verde vervolgens de bagis
op om meE EenminsEe een
elftal door te gaan. Twijfel en onzeker-
heid waren er de oorzaak van dat de
voorbereidende werkzaamheden t.b.v. heE
seizoen 95/96 geen of on-voldoende aan-
dacht. kregen. Ook heE onEbreken van een
trainer vormde hierbij een grooE pro-
bleem. van een goede sEart, in de zin
van een gedegen voorbereiding met als
belangrijksEe elemencen een sEevig txai-
nings- en oefenprogranuna, was dan ook
geen eprake. De compeEitie werd dan ook
noodgedwongen aangevangen met een be-
hoorlijke ÈrainingsachEers Eand en zonder
de al eerder genoemde begeleiding/-
coaching. Hulde voor die spelers en

hulptroepen die naast het spelen van de
wedsE.rljden ook nog eens opdraaiden voor
de coaching en begeleiding Kort na de
sEart, heE bestuur was inmiddels naar-
stig op zoek gegaan naar een (aspirant) -traÍner, wisE heE bestuur tijdelijk Cees
Roos, asstisÈent trainer bij Die Haghe,
in te lijven. Echt.er deze kon alleen de
trainingen op de woensdagavond verzorgen
en vanwege zijn act.iviteiEen bij eerder
genoemde club nieE de wedstrijden van
LENS begeleiden. Àl meE aI nieE echE. een
situaÈie om over naar huis te schrijven.
via een aanEal spelers, die op de hoogte
waren van mijn situatie en de wens om
heE. spelen zo langzamerhand te vexruilen
voor het acEief begeleiden en coachen
van elftallen, werd er een beroep op
ondergetekende gedaan om in ieder geval
de trainingen op de maandagavond in te
vullen en vervolgens te coachen bij de
wedstsrijden. Een gesprek tussen de
ZaEerdagafdeling en de spelersgroep
volgde en kort daarna sEond ondergete-
kende voor de groep. Na een aanEal weken
moest helaas Cees Roos de training .op de
woensdagavond vanwege persoonlijke om-
sEandigheden sEaken en pakte ik de draad
helemaal op,
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DE DRAAD OPPAKREN !
zoals aI eerder gememo- I
reerd ontbeerde de SPe-
Iersgroep een gedegen
voorbereiding, een wari-
abel oefenprogramma en
begeleiding afsmede coa-
ching. Voeg hierbij een
smalle en kwalitatief
gezien zeer gedifferen- ;
Eieerde spelersgroep en '

de uitsgangspunten voor een stabiele en
gezonde starE zjn verre van ideaal. van
een opgemaakE bedje c.q. sEabiele werk-
siEuatie was dan ook geen sprake, doch
hoe gek het ook klinkt dit deerde mij
nieE.. voor mij, ik sEapte er blanco in.
betekende deze sEap één groÈe uitdaging.
De inspiratie en moEiwatie om hiermee
aan te vangen diende ik uit.eindelijk
Loch zelf Ee ontsluiten enerzijds aan de
hand van de uiÈdaging, en anderzijds, .

DIT WLLEN WJ I

aan de vele aanErekkelijke elementel van
het spe1leÈje. voorEa is heE de kunst.
dlt vervolgens weer over Èe brengen op
de groep. Hieïaan ontbrak heE zeker
niet. De spelersgroep ging er weer voor
en de t.rainingen liepen goed vol. KorE
voor die afschuwelijk lange winterstop
uas er zelfa sprake van een omslagpunt.
De oefenstof werd ).angzamerhanal zicht-
baar en de wedsErijden werden in tegen-
sEelling EoE eerdere, partijen meE klei-
nere verliesmarges dànwe1 nipt met een
enkel punÈje afgesloten. De lange win-
EersEop, de vele blessures en het gege-
ven daE regelmaEig 3 spelers de zaterdag
moesEen verzuimen in verband met werk-
zaamheden eldexs, eist.e zijn Eol op de
Loch al te smalle spelersgroep.. Met veel
knip en plakwerk werden de resEerende
wedstïijden afgewerkt. zeer vèeI hulde
voor de Jonge B-klasse(s en andere hulp-
Eroepen die ons uiÈeindelijk uit de pro-
blemen hebben geholpen èn hoe! Klasse
mannen I

sprek meE het

Nu heÈ seizoen 95/96 achter de rug is en wij ons bezinnen op heE nieulre seÍzoen
realiseren wij ons Eerdege daÈ het. opnieuw moeilijk àaL worden voor de zaEerdag-
afdeling.
Om een definiEieve omslag te ber,rerksEel ligen is het echE gewensL dat er naast versEer-
king voor heE 1e eIftaI. er een Eweede elfua1 op de been komt. De meerendeel van de spe-
tersgroep is zeer positief en wi1 er alles aan doen om de zaEerdagafdeling voort Ee
Iaten beiuaan. fuaai dat kan de spelersgroep niet al1een.en ondergetekende zeker niet.
Daarvoor hebben wil het support en de steun van het bestuur en nieE op de laatste
pLaats van LENS nodj.g. Inmiddels heefE ondergetekende en Jan Ham een ge
Èestuur achter de rug waarbij door heE begtuur is Eoegezegd vanuit all'e
iTrvatshoeken steun en support aan te. wenden. GedachE moeÈ dan worden

aan heE voeren van een acEieve wervingscampagne o.a.
via de verschillende communicaEiekanalen en het be-
spreekbaar maken van heE probleem met spelers en
andere ( spe lers ) groepen binnen !ENS. voorts is het van ,

belang dat. heÈ probleen van de zaEerdagafdeling nog
even op de agenda van de bestuursvergaderingen blijft
sEaan zodac wlJ, d.w.z. de zaÈerdagafdel ing, nog even
ondexwerp van discussie blijven en in die zin kunnen
rekenen op de Íflaxima1e aandachE. wan het besEuur. BIijfE
over het voeren van een acEieve wervings - campagne door
de spelersgroep en ondergetekende zeIf. Het schrijven van deze kopy
heeft. dan ook alles meE deze wervingscampagne van doen en moet dan ook

gezien worden als een oproep aan a1 degenen die de zat.erdag- afdellng en heE zaterdag-
voetbal nog een warn harE toedragen. Het moeE toch mogelijk zijn om uit de r,ENs-
gelederen nog een E$reede elfEa1 te onEsluiten en op de been Ee brengen. Crok het le
éIfca1 kan'bést nog wat versEerking gebruiken. ook doe ik een beroep op à1 die jonge
vaders die op de Zàterdagmorgen hun kinderen begeleiden en wellicht van tijd t.ot Eijd
de voetbalkriebels ervaren. Daanaast doe ik een beroep op alle (oud) spelers van de
zaterdagafdel ing die door of vanwege welke omsEandigheden dan ook zijn.gesEopE c.q-
afgehaaÈt. HaaI de voeEbalschoenen uit het vee en kom de Zaterdagafdel ing 

- 
versteÍken.

OoÉ het versterken van de organisatie van de zaEerdagafdel ing is broodnodig. Te. denken
vaIE o.a. aan een teider t.b,v het, 1e Eeam maar ook een vasEe verzorger en vlagger is
beslist. geen luxe.

. l:

NU BENT U AAN DE BEURT !
Ik realseer mij alat ik doo, dit. schrijven de keuken van de zaterdagafdel ing een flink
stuk open heb gezec. Doch diE is fouter en al1een gedaan om een ieder gewag te maken
van de situatié waarin wij ons momenteel verkeren. Nogmaals de spelersgroep heefc de
eerste stap gezeE door er nog eens flink voor Ee gaan heE volgende seizoen. HeE bestuur
heefE toegézégd er alJ.es aan. Ee zullen doen om ons Ee ondersteunen. ondergeEekende.
heeft inmlddeÍs aan het besEuur kerÈaar gemaakE de spelersgroep ook heÈ komende seizoen
Ee coachen en Ee begeleiden en kijkt in àie zin al uit naar het volgende seizoen. I'Iij,
de ZaEerdagafdeling; heefE met diÈ schrijven zijn zegje gedaan en naasE de Eoezeggingen
van het beÉtuur de eersEe aanzeE gegeven EoE verandering. .. I

NU BENT U àÀN DE EEI,RT t
GERÀRD SINKE

@'
( ll
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FAIR-PLAY TOUR.NOOI
1996

HALLO LENS-ers,

hier even een 1-2-tie van LENS 9, want wii willen zo aan het einde van het seizoen
even een paar dingen kwlft, dus bii deze : wii ziin dit seizoen voor het eerst op LENS
aktieí dit geheel naar tevredenheid van onze kant en zoals wii geaccepteerd worden
door iedereen bii LENS gaan wli ervan uit dat dit wedezljds is. Vandaar dat we in in
leder geval de komende iaren nog bii LENS wlllen blijven voetballen I

t

Mede om dit feit lulster bii te zetten oryaniseren wii op zondag 19 mei a.s. het :

LENS FAIR-PLAY TOURNOOI 1996
(dit tournooi wordt gespeeld om de MATVELD-wiseltrofee)

Deelnemende teams zijn : een lerarenteam van het
Johan de Witt College : - -

een venasingsteam - O.S.C. en LENS I u 9.

'Aanvang 
eerste wedstrijd is circa 10.00 uur en het einde van de laatste wedstriid' circa 15.00 uur.

ïidens het tournooi is er ook aan de kinderen gedacht door middel van een groot
opblaaskussen en een grabbelton. Ook hebben wii nog een leuk spel voor ze, waaóii
een balletie te wlnnen valt.

- Na het voetballen hebben wii nog een leuke tombola met leuke prijzen georga-

. niseerd, die zal worden opgeluisterd door een boerenkapet. Eruan ultgaande dat deze
band het gezelligheidspell behoorliik zal doen stiigen hebben wlj de priisuitreiking zo
rond 1ó.30 uur gepland, waarna de boerenkapel hem nog even van katoen zal geven.

". Zo, datmoesten we nou effe kwilt.
Nog even serieus. U leest het goed : alle lngrediënten voor een geslaagde en ,

gezellige dag ziin aanwezig. Dus kornt allen kiiken en neem ie vrouw en/of kinderen
mee !l r

TOT ZONDAG I9 MEI

HET ORGANISAT]EKOMITEE, AAD, ED EN PAUL

- lO - 'ae uttsnrvue' aanloveron kàpy i.v.m. Pinksteíen ztb hlz 1



r( Senioren ZO DAG
@.

UITSLAGEN
LENS 1
KRÀNENBURG 4
LENS 4
ROODENBURG 1
BI,ÀUW ZWÀRT 2

IJÀAKKWÀRTIER
r,ENS 9.. . .
POSTALIA 2 .
I,ENS 1 . .
ÉENS 2 .

* = HC-CUP

WEDSTRIJDPR'OGRAMMA

Wnderríelde z,r\Werlntje ffiffi
Zlnk.wc'i 27
2544 EC Drn Haeg
Tel.: O7O-366I I lrÍ
Í*.2 070-1675191

Zoeltrnrecr
Íe[; 07!-161023l

1 1
3
3
2
2

2a
0
1
3
1

datum lhuis schaldsrachter veld

zoad.

HET BESTUUR

3
1

19.05 11.00 r,ENs 5 - Àr,BroN
10.00 Toernooi ],ENS I en 9

J. Major

OPSTELLINGEN EN AFSCHRIJVEN ALS BEKEND

ROODENBURG l'LENS, : na de onnodig.verloren kwarÈfinale in de Hc-cup Eegen
Laakkwart ier (door het missen van velè zeer goede kansen) moest IrENS zich weer opladen
voor de laaEste kompet iE ievredstrij d tegen Roodenburg. of diÈ echt gelukÈ Ís was op heE
moment van het in elkaar draaien wan dèze IJENsrevue helaas nog nieu bekend. wij
beperken ons deze keer Eot de uitslag en voor een zeer beknopt. wedst.ri j dvers lag moeten
wlj u helaas verwijzen naar de Haagse CouranE van afgelopen maandag.

BLAUWZWART2-LENS2: ook hier heEzetfde verhaal als bij IJENS 1. we beperken ons

Lot de uitslag en kunnen hoogsEens vermelden dat. bij een nederlaag of een gelljkspel
van LENS 2 de degradatle een feiE is. BiJ winst is het afwachten of vredenburch
verl,oren heeft.. Hebben díe verloren dan volgt. er een bes l issingswedstrij d tussen LENS

en Vredenburch op een nader te bepalen datum en komplex. Daar.verwachten wij dan heel
veel LENSers t ! ll uaalc vredenburch één of drie punEen zondag dan is heE doek auÈoma-
tisch gevallen voor Í,ENS 2.

AANVOERDERSBIJEENKOMST ZONDAGSENIOREN LENS 4 T/M 9
op initiaÈief van het bestuur wordE er op donderdagavond 23.meÍ om_20.00 uur een
aànvoerdersbij eenkomst georganiseerd. Onderwerp van bespreking zullen o.m. zijn:
- de verelacht.é bezeEtinó van de elftarlen voor wolgend seizoen (1996/L9971
- animo voor oefenwedsCiti aen in augustus a.s., mede i.v.m. de schoolvakanÈieperiode
- overige wensen/verwachE ingen van bestuur en elftallen
Inmiddels zijn de aanvoerdeis op de hoogte gebrachE en wij verwelkomeÍl_ dan. ook graag
minimaal één vertegenvroordiger per elftàI . van bestuurszijde zullen t4,il Heijnen en
cerard van der Kleij aan de bespreking deelnemen.
Overlgels zijn §IJ óok nog dÍuk doende n{6uwe bezettLrg voor d6 SEKO È6 vindeÍr, Íru wln
Kouwenhoven Le kEnnen heef,t gegoverr volgesd EeLzoeD mët heÈ Éekctrrerh te BtopPen.
Denkt u hLer èens over na -ant-het lg ech! een ovsrzienbare hlus. zeker alg u toch al
reg€lDatlg op de zoDdag oP Í,ENS bent te vÍnden. Àa!.meIdhg graag vJ.a èen van de
bestuurslèdèn.

W ERVI N G SA CTI E ZATERDA G S EN I O R E N
Ook Eer voorbeÍeiding op heE volgende seizoen heefE heE besEuur meE Gerard Sinke en Jan
Ham om de tafel gezeÈen om over de problematiek van onze zaEerdagafdel ing te spreken. 

-
De conclusie wan heE owerigens zeer posiEieve gesprek was dat ook hier geinventariseerd
zal worden en daE cegelijkert.ijd extra inspanningen zullen worden gedaan om de zaterdag
kwalitatief en kwanEit,aEief op de vereisEe sEerkt.e te brengen. In de eerstvolgende 2
ediEies van , ZUIDWEST, en'DE POSTHOORN' zulE u een oproep voor nieuwe leden aantref-
fen. zleE u nog andere mogelijkheden schroom dan nieE kontakt meL Jan Ham
(re].3679687), Gerard Sinke (t.e1.0?9-3628559) of ondergetekende (0174-418149) op Ee
nemen.

Gerard van der Kleij
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Jrrlí@ VAN HET JEUGDFBONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
Hoofdleider A/B/C jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tet. 397.0i.

Hooídleider

HootdleideÍ

E-jeugd:

F-jeugd:

Ruud Vereecken
t6lofoon 391.04.89
Harry ter Lind6n
teleÍoon 361 .61 .43

,Hoofdlaider

elllal dalum eanvand

D-ieugd: Edwin Kuik
telefoon 367,73.00

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

teoerrstandeÍ uit/thuis vald/lerrein sam.k LENS

À 1 18 mei 10.30 TONEGIDO- toernooi
zie kopy nieuwe elftallen

Roodelaan,/vbg 09.00 (auEo)

V R I., (zie opsEelling LENS À1 en 82)
zie kopy nieuere elfEallen

B 1 l-8 mei

B 2 18 mei 14.30

c1

VEIJO B2 EhUiS
zÍe kopy nieuwe e1fEa1len

verÈrek België
zie kopy nieuwe el f Eallen
VREDENBURCH- Toernooi
zie kopy nieuwe elfEallen
VREDENBURCH- toernooi - . -
VREDENBURCH- toernooi

zie kopy E-klassers volgend
Ganzebordspel bij cDÀ
RcL-Eoernooi . .

zie kopy E-klassers volgend
RCL-Eoernooí
zie kopy E-klassers volgend
v R I,I (zie opstelling LENS
zie kopy E-klassers volgend

v2 14 .00

me].

me r-

mer
mer

me
me

30

30

:ï

00
30

oo

D1

D-2

me

16

16
22

rà
18

c2
c3
c4

;;
D5

76

18

rà
18

10.

13.
'0, 

.
09.

10.
09.

05.

vredenburchweg

vredenburchweg
Vredenburchweg

10.00

12.30

08.30
08 .30

08.30
08.00

08.30

0? .45

(auEo)

(auto)
(auto)

me
me

L
i

L
L

VvsB-Èoernooi Noordwijkerhou!
LEIDEN-toernooi . Smaragdlaan .
zie kopy nÍeuc,e elfEallen
verLrek naar Denemarken . . .
eventueel halve finale lMl-Èoernooi
zie kopy nieuwe e1ftalLen
DSO D3 thuis v 1
HOEKSE Boys-toernooi Hoek v. Holland
evenEueel halve finale HVB- Eoernooi
zie kopy nieuwe elfEallen
LENS D5 . :.' thuis V2....
I,ENS D4 r,huis v 2 .

LENS - Eoernooi
zie kopy E-klassers volgend seizoen
LENS-t.oernooi
zie kopy E-kLassers volgend seizoen
DElFT-toernooi Kerkepolder .
zle kopy E-klassers volgend seizoen
HOEKSE BOYS-Eoernooi -. , ... Hoek v. Holland
zie kopy E-klassers volgend seizoen
V R IJ (zie opst.elling LENS E3)
zie kopy E-klassers volgend.seizoen

Ii{ÀKKWÀRTIER- Eoernooi . ,J. v. Beersst.raaE
zie kopy E-klassers volgend seizoen
Rcl-Eoernooi leiderdorp .

(aut.o)
(auto)

04.30 (auEo) -

18.15
08 .30 (aut.o)

(auEo)

(auto).,

D3 15 mei
18 mei
22 meí

met

mei

me1

me r.

mer

18 mei

18 mei

19.00
10.00

18

18

18

18

1a

r.2.00
12.00

11.00

11.30
'o 

s'. o'o

10.00

11.30
11.30

10 .30

11.00

08.30

08.30

L
1

Ë

E

Ë

1

:

3

;
;

F1

F2

F4 09.00

18 mei

18 mei

09.30

09.00

geizoen
. MadesEeijn
. Leiderdorp

seizoen
. Leiderdorp

seizoen
F4)
seizoen

(auto)

(auEo)

08.L5-(auÈo)
07.45 (auto)

07.45 (auto)

F3 me
me

i 09.00
i 09. 00

T7
18

F5
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: door de afwezigheid van de hoofdleideÍs P. v.d. Steen, E. Kuik eh

R. Vereecken moet IEDEREEN die a.s zatordag niet kan komen voetballsn aÍbellen a..s. vrÍdag tussen

1 8.m en 1 9,oo uur, bij Harry ter Linden - tel.: 361 61 43.

ln uiteíste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, teleÍoön 366.13.14 (zaterdags vanaf 08'00 uur

en doordeweeks t 30 minuten, en niet oerder, voor verzameltijd)

AÍbellen Íraíninqen: t 45 minuten vooÍ aanvang van de training, allaen op LENS, telofoon 366.13.14

VÍaqen/pÍoblemen : bel in osrste instantie de hoofdleider op!

AÍgekeurd oÍ nier ? Bel bij twijÍel op zateídag na 08.00 uur naaÍ de LÈNs-aÍkeuringsliin (O7Ol 367 05 22

IJZONDERHEDEN,

aanwezÍg van de j eugdkommiss ie
op zaEerdag 18 mei :

w. Heunen es H. tèr Llnden

vragen/klachten,/suggesties ?

BeI dan naar de hoofdleider !

zie kopy pagfoEo' s inleveren

opsEellingen afs bekend meE uiE-
zondering van :

neer informatie oYer :
' AtEEtlElll voor dr vwdstriidsnftournooion bh 13

' nleuwe tlttalhn .. . blz 14

' tournooibiirondrrhrdcn blz í4
bh l5' E.llrssars volgendr trizorn

À.Àkkabi,I.eI Haddioui en À. sen
. Àlaca, F.Cijntje en D.Lorsheijd
. Gombaul t.
. de Jong
.Badri en ,1. schild
.Àbarqi en N. Essiad
- oosEerveer en beide feiders
. Gelderman
. Dunn
. de Jong
, Thohamachsun

Sewcharan
Bruystens, S. Chong en,f.v.Osch
. Dunn

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

I,ENS AI
Í,ENS 82
IJENS C2

LENS E5
I,ENS F1
I,ENS F2
I,ENS
IJENS
I,ENS

IJENS D3
Í,ENS D5
I,ENS E3
TJENS E4

F4
F5

met
meE
zonder
zonder
met
met
zonder
mef
zonder
zonder
zonder
zonder
met
zonder

s
s

B
M
R
M
À
M

A
s
M
ch

l, FGEKEURD OF NIET ?? , aii EwijfetachÈig vJeer mogen aIle spelers 36? 0s'22 be1len

A3i"';"1"íEË ?Li"!#;:!'*;""?:Ë:"i3:":: làfi'a"ï"fi5"i"nli3l'fl;li ïËí."::::-3i::'
ie faài, tuf ar., oo-k later o-m ovérbelasting van de telefoon Ee voorkomen.

§
CHADUWPROGRAMMA : In principe doen we bÍj afkeuring van de Eoernooien niets
meer. Ectrter als ju1lie trainers andere afspraken meE julIie maken dan geldt daE

nàÉ""riijt weL. tí de lrEN5-revue zullen wij echEer geen schaduwprogramma meer

"làÉ".- 
Éà1rr Je nieus van dà Erainers dan ku-nnen jullie bij afkeuring huisblijven' "

EDANKEN ALS JEIIGDLID : MEI is de maand waarin spelers moeEen beslissen of ze

nog een jaar doorgaan als voeEballer bij Í,ENs of niet' wij hopen -natuurl i 
j k van

;;i,-;;"; iócir ziin er arcijd sperers die besruicen te stoppen of ergens anders

verm

willen gaan spelen.

: aanloveron kopy i.v.m. Pinkstoren zie hlz I ae LENSREVUE' - 13 -
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De volgende regels zijn er r
1. SEop je met voeEballen dan moeE je dit \IOOR 31 mei 1996 PER BRIER kenbaarmaken

bij Paul van den SEeen, ChopinsEraaE 103 - 2551 SV Den Haag.

2. Doe je dit NIET dan blijf je auÈomaEisch lid. van LENS. (mondeling. opzeggen is
NIET voldoende !l)

3. wil je bij een andere vereniging gaan spelen dan moet je bij die vereniging een
overschrijvingsformuL ier ha1en, deze invuLlen en inleveren bij Paul van den
St.een. (geldt niet voor D-E-F klaasers, zij kunnen opzeggen (zie r) en aich
aanmelden blj een andere wereniging)

4. ondercekening van een overschri jvingsformu l ier zaI alleen geschiedèn als je aanje financièIe verplichE.ingen hebc voldaan. (dit geldt ook voor boetes) en/of
.. ontvangen sportspullen hebt ingeleverd.

DiÈ bovensEaande dient VOOR 31 mei 1996 geregeld Ee zijn, ander ben je t.e 1aaE. Ons
advies is echEer i BLLIF LEKKER VOETBÀIIJEN BIJ LENS en laat. je vriendjes ook lid
worden .

Zijn er problemen ? Probeer deze dan eerst uit te praten i.p.v. op de loop te gaan naar
een andere vereniging. De .reugdkommissie is iedere maandagavohd aanwezig op ]-ENS.

IJET WEIJ : trainen en,/of spelen bij een andere vereniging mag ÀILEEN meE EoesEemming vanje huidige vereniging (voor jullie LENS) . Dit. is een regel van de KNVB M

Toernooi hijzonderheden

De kompetit.ie ziE er op en de toernooien gaan weer van starE. Het hoorE
er echt bij aan heE eind van ieder seizoen. Het. organiseren van toer-
nooien kosÈ iedere vereniging echcer veel tijd en ge1d. voor ons een
ext.ra reden om de spelers, ouders en begeteiders van LENS te benadruk-
ken-aIEijd sportíef Ee blijven t.ijdens óeze Eoernooien. Natuurlijk zorgen de
ook voor dat. alLe spelers bij de prijsuiEreiking aanwezig zijn. veel plezier
altijd je best om te winnen. tukt heE. niet wees dan een goed verliezer.

@

leiders èr
en doe

A1: speelt Eegen Noordwi j k, Voorland, TubanE ia, Scheveningen en Tonegido.
Einde: 16 . 00 uur .
speelt Eegen Duindorp Sv,Maasdijk eÍr vredenburch. Einde:17.00 uur.
speelE tegen Tonegido,Vit.DeIft en Vredenburch. Einde:12.30 uur.
speeIE Eegen DSO, Tonegido en vredenburch, Einde:12.30 uur.
speelE op 15 mèi Eegen WSB D1,DEM,ÀSC,Katwijk en Bernardus. fn de andere poule
spelen vEP,S,JC,Quick Boys,Leiden,Dosr en WSB D2. Een finalewedeErijd voor a1le
Eeams . Einde:16.30 uur.
speelt. op 18 EeL tegen ÀFC, Voorschoten, SJC , Gouda en Leiden. ET zíjn nog twee
poules. De drie poule winnaars en de beste numme.r twee gaan door. en spelen nog
een halve f inal,e en een finalewedstrij d. Einde:16.00 uur.
speelt tegen Postdu iven, Hoekse Boys en H.v.HolIand. Einde:14.30 uur.
VERVOER IS ECEÍ NOODZÀREIJI{TR t I i t
speelt tegen Lakwa, RÀS en Leiden. Einde:14.30 uur.
speelt Eegen Laktra,RÀS en Leiden. Einde:14.30 uur.
speelt tegen Delft,Katwijk,Lisse en Roodenburg. Einder12.30 uur
speelÈ Ewee keer t.egen Hoekse Boys en VDL. Einde:l3.30 uur.
speelt Eegen Duno,DSO,r,akwa en Omrnoord. Einde:15.15 uur.
speelÈ Eegen RCL, Koudekerk, Le iden en Docos. Einder12.30 uur.
gaat op 17 Eei naar GDA voor een spellencircuiÈ bestaande uit. 50 onderdeLen.
SporEschoenen,IJENS - tenue en trainingspak thuis aan doen. Àan heE eind (12.30 uuÍ)
nog een leuke verrasss ing.
speelE op 18 Del tegen RCL, Noordwij k, Leiden en Docos. Einder12.30 uur.

C2t
C3:
C4t
D1:

D3:

E1:

E3:
E4t
Fl:
F'.
F3:

F4

N,,,,,.. FTALLEN i
NTEITI{ À1 en 81 : op maandag 20 mei spelen we wedstrijden meE nieuw À1 en E}1 bij RRÀW.
Àanvang 19.00 uur en verzamelen op ],ENS om 17.30 uur meE hopelijk ook'voldoende
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Nieu!, À1 : .li.ltt àui, w. paamen, F. Duran, s. Essiad. 'l ' Garcia, r-'-el Haddioui'
ï.ïài*=éi,,,1.«àóuràven,n.l'riàmat,'r'pionr,a'sen,M'se$'la1' c'sprockel' -

D. stuger, v. vlongsodikromo. 
LETDER : À. de KeE

F. Cijntsj e, M.Essiad, P-Knorr,
D.v.d.SÈeen en W.leder .

Nieuw 81 :

NIEITVIE E- ZEVENIÀLLEN : OOk meL de nieUwe E-teams gaan we wat voetbatlen en trainen' Met

iiraw-.ii"-*à[ wiàÀÈrijaen afgesproken. op woensdàg 1s mei spelen we de eersEe drie
*Là"trijÉ"" om 17.00 uur-Èij É1111ïv. we veiwachten àe onderstaande spelers om 15.'45 uur

TEÀM A : A.Àncharad,R.Dayan,.J.de Graaf, Y. KuI, D. Lopes de Brito, R'Nijhuis'O'Oredein
en !T.VersEeeg.

M.Àbarqi,O.Cameron,R.Duindam,N.Essiad,R.Nandpersad,O-Urat en R'de vfiE'

N.Àkkabi, M.ÀIaca,
H.Ieder, N. Niamat,

B. Bektas, ,1. BriEti j n,
R.Oemed, À.Oosterveer,

NIEITW C1 ea C2 : op maandag 20 mei-spelen v'e.wedsErijden
Ëe-Èàgàn"Èà"aer is RKÀw ei de oeide wedstrijden beginnen
.rérruËrrt.n de volgende sPelers en leíders orn 18'00 uur op

met twee " nie,ur're " C-elfta1len.
om 19.00 uur oP LENS. We

].ENS :

M. Àghaalij ani , z. Àkdogan, M.Àissati, B. Brit'E ijn, R. caminada, J. DrosEen, D. E13ing, P. v. Fessem,

s.cornbaulr,R.croos,D.CunàylN.iéioér,n.uunsé,Í.ramouni,r.Kuik,D.Í,orsheljd, N 'Muns,
la.óó*"à;n.p""ornie,R.postira,R.v.d.sande,R'smees "a::1"-'-^"" ïlï1111.LEIDERS : R'HaqeraaÈs en L'Mèeuwisse

. d. Broek, K. Hendriksen, S.v'd. Kruk, w.v. d.Meer,
ahin en 1,. SEraub.

A. Prahladsingh, R. Ras t a,

Op 22 mei spelen de andere twee E-Eeams om 1?. OO uur bi j- RKÀw' Ook jul-Iie
verzamelen om 15.45 uur Op LENS. We rekenen weer op voldoende vervoer. we verwachEen op

22 mei de ondersEaande spelers:

TEAI,I D : M. Drièssen, P . Hoet , M. de .long,iI.Lopes de Brito,À.Oufrighe,N.Veraar en
D.lgi1}e.' i'

TEÀIVI E V. Baalri, M. Bruy§tens, Ch. Dunn, M.v. EgÍnond, N. Houwe 1ing. À- Loilargosain,'
'v.Ramautar en Y. Yanik.

TEÀI'Í B

TEÀM C

Kan je nieE bel. dan uiEertijk de avond Yogr de wedsErijd af bij Ruuq vereecken tussen
ïelOó-"" ii.óó "ur. 

gij is lmmers hoofdleider van de Eljeugd en Ee bereiken onder
E.elefoonnummer: 3910489.

Daarnaast t.ralnt. Theo Hoefnagel ook nog met de nleuwe E-klassers op de volgende daEa:

20
29

mei van 16 ,45
mei van 15.30

E/n
L/n

19.00 uur
16.45 uur

Het spreekE voor zich daE we itan zoveel mogelijk alle spelers van Eeam À E/m C zien.
ià" lè "iet Erainen be1 dan voor de training even af op rENs Eelefoon: 3651314 '

P ASFOTO INLEVEREN ,rrrr'de ondersEaande spelers worden verzochE om z.s.m. één

pasfoto in ce feveren met je naam.op de achterkant.bij PauI .v'd'sEeen' De foto is
'notlig voor een nieuw gpelerskaartje voor komend seizoen.

À-klassers:
B-klassers:
C-klassers:

w.Daamen,A.eI Haddioui,F.el Haddioui, T. Harmsen en J.HouÈman.
À.Àkkabj.,K.Bouali,R.Fettsouch,R.Niamat en C.'Sprockel.
À.el BousraEi,w.de Bruin, A. Drissi, z. Elbouj amai, F. Elkadiri, O.r,agadeau
en R. PosLma.
À. eI BousEati.M.DrosEen en R'Hoogerheide.
R.Een Berge . 1

.l-,

D-klassers:
E-Klassers:

C

R.v
Í,.s

- maandag
- woensdag

- EEN CalP >>>>> als u diE leesE kan r,ENs ct zich'aI geplaàEst' hebben voor de

finale van de c-één cup op zaterdag 25 mei bij Quick. Een overwinning op velo op
14 mei was hiervoor voldoende.

Of diÈ gelukÈ is lezen jullie in de volgende tENs-revue'

aanleveren kopy i.v.rn. Pinksteren zie blz I 'dà LENSREVUE' - 15 -



. I VB.TOERNOOI '"'' LENS D2 EN D3
E ao"r, heÈ qoed rn heE }IvElEoernoo].EDeze week spelen zij beide in de
kwart.finale. D2 heeft op 14 mei al. ge-
speeld en D3 speelt op 15 mei Èegen DSO
D3. De winnaars van deze twee e.,edsErijden
spelen op 22 mei in de hàIve finale tegen
elkaar. Dit kan dus zijn LENS D2 - LENS D3
M De winnaar van de halve finale speelt.
op zaEerdag 1 juni de finale bij verburch.
we houden jullie op de hoogEe van de vor-
deringen. veeL succes.

ELDEN lN REPARATIE >>>>> na de
ErainingssErook gaaE nu ook veld 3 er
uit voor groot onderhoud. Met ingang

van maandag 20 mei
zet na de training
de kanE van veld 2
heE veld op kan om
te verrichten. Bij

Erainen we op veld 2.
we1 de doelEjes langs
zodat de gemeenEe wel
de nodÍge werkzaamheden
voorbaat dank.

DF RAININGEN ,r>r, op donderdag 16 mei
I vervailen atle trainingen voor deÀ jeuga. A1,B1 en 82 trainen alleen nog

op donderdag 23 mei van 18.15 t/m 19.30
uur. De overige trainingen gaan, Eenzij de
trainers anders vermelden, in principe
gewoon door t/m vrijdag 24 mei. Na de pin-
ksEeren Èrainen,/spelen we alleen nog wat
met de nieuwe groepen voor het nieuwe sei-
zoen. Meer nieuws in de volgende LENS-
revue. Na 2 juni zijn al oIfze velden ge-
sloEen en stoppen we echt vol-Iedig meE.
het voeÈballen en heE Erainen tot de Èwee-
de week van auguslus.

G ORRY F3 en F4 >>>>> e,aar gewerkE
S wordt, worden fouLen gemaa,(t. zo oot<

- irij r,Élts. argelopen zàcerdag zijn
jutIle echE BERSTE ger.rorden op het LENS-
Eoernooi. we kwamen er helaas Ee laat. ach-
Eer om e.e.a. nog rechE te zeEten. Een
telfoutje van ons en niemand die ons cor-
rigeerde. Sorry hoor, alsnog proficiaE ! !

de LEN§-revue

lay-out / graÍische voÍmgevint :
C.l. Alting en A.C.J. Miltenbury

reproduktie : LEN S-hulsdrukkerii
realisatie : T. van Trlfriout
verwelking : woensdagochtendklub
oplage :5ó0

T

- 16 - ,'de LENSREVUE' aanleveren kopy i.v.m. PinksteÍen zie blz 1

NÀC EERSTE VOETBÀIJCIi'B IN NEDERIÀND MET
\IEIJDITERWÀRT.IING . ..-

Een wit besneeuwde grasmat, bevroren on-
dergtond of een modderpoel, $re àeóben àeÈ
aTTeJnaal gehad deze wintex op de lveder-
Landse voetbaTvelden meÈ al.s gevolg: veeT
afgeTasË.ingen.
NÀC uiE BÍeda za7 àier in ieder geval niet
mee zitËen. Deze club, die nu een nieuw
sËadíon Taat bouwe, begint het volgend
seízoen als eetste voetbalcluh in Neder-
Tand net, veldverwatming onder het BÍedase
gÍas -
Een ideaTe siÈuaEie on een venÀrarmíng on-
deÍ de gÍasmat aan Ëe Teggen. Niet al.Leen
ondaË de samenstelTíng van het veTd nog
helenaal noeË worden uitgevoerd, waardoor
er geen ex1ra kosten ontsËaan; àeÈ meesÈe
woordeel zal NAc àa.len uiË de energie-xoe-
voeÍ voor de verwarming. ze kun/let n7.
g&ruík naken van stadsveÍwaÍmíng die
langs he' (nieuwe) stadion loopt. Goedkoop
en milieuvÍíerrdelij k, want ei hoef Ë. geen
stookketel wordez geplaatst. HeÈ watet
koflt wazm uiË de eie* Èri ci|eíËscentÍale.

De veTdveÍuarming is niet àelenaal Írieur,.l
in Europa. We hebben aTTenaal kunnen ziea
hoe gÍoen het gras was bij de beslisserde
wedstrijd f er-La-Ed-Nederl. ard op Anfield
Road in LiverpooT, juist ja, ve|atming.
Het idee is ontstaan bij de aanleg var de
spoÍËveiden vooÍ de ol]zttpische spelen in
I'ÍÉncàen.

Het teld wordt als volgt samengesÈel.dj *
de grasnat a 25 un. àumus * veruaÍmiDgs-
buizeÍt * 40 cm. doorlatende zandgrond *
drainering voor de constante waterafvodr.
20 RiTometeÍ bais onder het veTd heefË zo
éen smeltcapacíteít van 7 oín. sneeuw per
uur. De werwarming wordt door een conputeÍ
geÍegeld díe in verbinding sÈaai me| een
buitensengor net boven het veld.
ÀI Ínet a-I een ontwikkeTing díe zich snel
zal vootËzetËen, de profclu-bs moeten im-
mers sËeeds neer wedsttijden in ninder
tíjd gaan afweÍken. veldvetwaÍfiing kan
híer de oplossing btengen. De entge peÍ-
aoon díe misschÍen ninder blij zal zijn is
de terÍei,:]knecàË r die is geen enkeT week-
end meer vrij !

Op heE moment. dac uw redaktie diÈ stukje
reeds op de plank had liggen,. kwam heE
bericht dat ó6k FC Den Haag veldverwarming
onder zijn grasmat krijgE. HeE schijnE dus
een modeverschij nsel tse gaan worden. Àl-
leen moeE in Den Haag de hele grasmaE open
en weér opnieuw ingezaaid worden. Kosten
die door Fc Den Haag gedragen worden.'Toch
vragen wij ons één ding af: hoe zit heÈ
meÈ de stookkosten? wordt./is heE zuider-
park ook aangesloEen op de sEadsverwar-
ming? wanE de stookkosEen zulIen er nleE
om liegen. zeE je daar heE gemiddeld aan-
Ea1 bezoekers Eegenover, dan mag je je
afvragen of er niet dik geld bij moeE! De
firma verkaarE is de lachende derde, heeft.
een leuk proefprojecr. en sÈrijkt .zijn cen-
ten, op Eermtjn, toch weL oP! red.



r .DE 
LENSREVAE

L920 1995
weekwad yan de voefratveteniging LE,íS

6*hargang, nummer:41

23 mei 1996

ÍERBEIN 6n l(LUBGÉ8OUW ALGEMEEN SEI(RÉTARIAAT KONTRIBUTIE EETALING

Sportcomplox'Escamp l"
Hengelolsan 000
Tel.: lO70) 366 13 14

P.F. Grens
Rogentossolaan 49
2582 CN Don Haag

Tol.: (07O) 363 54 18

POST.bank :
RABO-bBnk :

336711
129924229

SEKO : senioronaídolinq
Ssnio16n zondag / zaol
W. Kouwenhovon, Tol.: (o7O) 391 24 74

E.E.qAEIIE:
A.c.J. Miltsnburg, T6l.r (0701 321 32 85
C.J. Alting, Tol.; (O7O) 389 98 75

BARKo : BaÍkommissio
mw l. v.d. Borg, Tol.: (o7o) 325 99 74
mw R, Bruijet6ns, Tel.t lo7ol 397 97 22

sonior€n Zatord69
J.C. Ham, Tol.: (07O) 367 96 87

SEKRETARIAATAOIO&qTTq AKKo : Akkommodatiokommlssi6
W.J.M. Hoijnon, Tol.: (070) 348 l0 88G. Ksmporman, Tel.: l0174l 212602

DAKO : damosaÍdelino
moj. K. Muns, Tol.: (O7O) 397 54 59

SPONSOFZAl(EN:
G.J. v.d. Kloij, Tsl.: {01741 41 8149

JUBILEUMKOMMISSIE
R. v.d. Hook, Tol.: (0182) 52 13 53

JUKO : IsuodaÍd6linq
P.J.M. v.d. Stssn, Tol,: IOTO) 397 Ol 54

EKO : 6v6nomrnten kommissi6
mw D. van StÍion

TRAINERS:
P. Bos, Tol.: (O70) 368 03 S2
É.v. Gans, T6l.: ÍO7O) 397 55 59

IDE DUIZEND POOT
("acb, Jè doet het voor Je hluBple')

voor deze verklezlng zijn wij in een vroegtijdig stadium begonnen meE de voorselektie
van een aanEal kandldaEen, die wij op heE oog haalden. Di! betekenaie voor ons dus
op1eEtengebIazen.',,ooiàIóó'tjésàpennouóen.

Er brak dan ook een Eijd aan (welke overigens heE gehele selzoen duurde) wan research.
Observeren, verifieren, evaluerenr'ja, zelf infiltreren, wat op sommige momenÈen zeff
t.egen heE randj e van spionage aan zat. 

l
Ervaring heefE ons geleerd daÈ, als je mensen benadert om iets meer van ze te weten Ee
komen, iil argwanend je aankijken, vervolgens de deur dichtgooien en zwijgen als het-
graf. we moesien het àus via een omweg t,e weEen zien Ee komen en hebben dus gekozen heE
Ee zoeken in de informele sfeer.

VAN DE REDAKTIE
lnleveren kop[i voor JONGLENS

vóór wiidag 3l mei :

Terloops even een praaEje langs de
lijn of aan de bar onder aanbieding
van een trbakkie' of iets sEerkers (dit
kosEte ons trouwens een bom duiEen)
doeE wonderen.

Het zal u nieE verbazen dat wij, na
een strenge setekEie, er naEuurLijk
weer één gevonden hebben en deze aan u
voorsE.ellen. Opgemerkt dient Ee worden
daÈ, de persoon in kwestie deze keer
komE uiÈ een hoek, waarvan wij zelfs
verbaasd stonden,

Híj draaít al een aardíg tijdie
nee eÍ! ís, volgens de leden-
7íjst, vanaf rnei 7979 .LEws-Iid.

Men kat alEijd op de vreemdste
xijdea ea dagen een betoep op
à.em doen. Hij konx altíid !!

'1
I
I

I
I

- Redaktiebrievenbrs, klubgebouw
- Hengelolaan 98lr 25tU GG Den Haag
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T'ITERSTE INI,EVER'IERMUN KOPIJ !

donderdag 30 mei 19.00 uur ln het klubgebouw

e-mail : amiltenb@worklacress.nl

FAX : (o7o) 32r 32 Es

(zaler-, tnn- en maandag t)
*op g{{$c-c-s}rluts-tqt- 1E.30 uur te bereiker

dít is de laEtsto LEI{SÍovue van dit soizoen ! 'de LENSREVUE' I



BesTuit opeer?s om eer seizoen te stoppea. rnet zijn vÍijwiTligeÍswerk,
e.o keert spoorslags weer teÍug.

Werd sportieÍ en gaaË d.it seizoen weer voetballen.
a7s híj eÍ aan begonnen is.

bedenkx zích

SEopÈ er Írreer]2eË zo snel nee

lleE

sleepË tijdens feesÈavondea alle vÍouwen de dansvloer op en woÍdt uicgeÍoepen Eothet danstaTent L995.

Maar laLen we bij het begin beginnen : het. is in het begin wan d.it seizoen, Eoen wijtoevalrig meE hem samen met. _veeI wrijwilligers een dagjé kwamen klusÀen op rJENs. Daarbleek daE llj 9,e. knap handi.g was mèt. de Írtkwasc, mààr op onze vraag of dit her. nuwas, verterde hij ons dat zijn voorkeur uiEging naar het siReBsEURe!Í i..... en hijEapte op verzoek spontaan een paar fluiEjes.
Bchter het. begrip 'Iduizendpoot " konden we nog steeds niet op hem van Eoepassing laten

rn een opwelling beslot.en we om nunder-cover'! Èe gaan en merdden ona aan voor'enkeLebardienstjes. Het geruk was aan onze zijde, want Éij werd onze mentor. Dit was wer zovoorspelbaar, wanE hij is er (dienst of geen dtenst) altijd.
Hij nam ons van Eop t.oE Eeen op met een blik van OE ,rEE, wat heb ik nu aan m,n fieEshangen (terwijl hij alEijd 1ópend is) . . .. . en schreeuwde toen : íHier zeuren we niet,hier doen we het gewoon".
'' lle schrokken ons roE en de moed zonkt ons ar bij voorbaat in de schoenen. wetraden onderling.nog even in discussie wiens geweldigé laee heE nu weI geHeest was,

maax daar had hij EoEaaI geen boodschap aan, bemerkEèn we.

De aanvangswerkzaamheden (in een later stadium mag je, bij gebleken geschikr.heial, 6omsde kassa bedienen en een flesje van de kroonkurr ónldoen)-Iéren, vrij eenvoudig àn nlàc
ZO Zwaat i

zorg dat. de koeling onder de bar alEijd afgevuld is
de koelcel in het fusEhok dient ook altijd Èot de nok gevuld te zijàvolgens het principe .first in, firsE. ouE"niets t.e doen hebben is onmogelijk en houdt a1les schoon
iedereen kan een kroketje bakken

DaarnaasE somde hij nog meer dingen op en wij .... wij zagen het niet meer zitten.werd een zware dag en Eoen.we een- poging waagden om tàcaaÍ uitgeput, a1s een paar
zoutzakken. op- een stoel neer' te ploften, weràen er een paar beZeirs in de handengedrukt. liij keken elkaar eens aan en zeiden uiE de groid van ons harE :

' "wij zijn geen DIIIZEND-POOT r"

"Ach, 7e.èloet het vooÍ 7_e kTuPPle' was zijn anEwoord. Terwijl hij een trek nam van zijnpeuk.sprinEte hij naar de frituurbakken, en passanE een volle prillenbak en wat legeflesjes meenemend, een klanE van een broodje kaas voorziend, dàekje over de bar heón
haLend en ook nog zorgend voor ,verse, muziek.

zo hebben wij hem heE gehele seizoen bezig gezien.
zijn anEwoord en het 'gewoon, doen, kozen wij hem,vrijlril1iger van het seizoen. We stellen aan u voor

De cornbinaEie van onze opmerking,
voor a1 zijn (bar) verdiensten tot de

ír

HENK KOUWENHOVEN

|OOO - P O O T van het seizoen 1995 /.lggo

Cees ÀLting en À1berL Miltenburg

Henk, namens heel LENS gefeliciteerE en Eijdens de medewerkersavond zalje op informele wijze door ons worden onderscheiden. Ben je onverhoopE
(we vreEen dat je er nÍet van houdt orn in de schijnwerpers Ee sEaan)niet in de gelegenheid-om aanwezig Ee zijn, dan Éezorlen wij de prijs,

- die avond nog, persoonlijk bij je rhuis.
'I

-2-'deLENSREvUS do oeÍsto LEIISÍovus van h6t nieuwe soizosn vsÍsch[nt in sugustus !



nieuws uit de hestuurskamer .I'^E

samenstelling Bestuur op 3 juni nog nieE Eegen her lijf
gèlopén dan sturen wij de uiEnodiging
àtsnóg op naa! uw huisadres. Ook oP
6 juni nóg niets onEvangen dan is er
ieÉs misgègaan bij ons of bij de posÈ.
Geen nooà vrant aIle medewerk(st)ers zijn
van harEé Helkom op vrijdag ? juni aI-
leen of meÈ een evenEuele parEner. Vanaf
20.30 uur is ons klubgebouw dan geopend
en sEaat de koffie klaar gevolgd door
een of meerdere drankjes en naEuurlijk
een oveÍheerlijke barbecue. Laat u maar
eens goed verwennen oP LENS want dat '
hebben onze mederwerk(s)ers echt ver-
diend.

VELDEN IN REPARATIWOMERSTOP

Na 2 juni a.s. zijn onze velden gesloten
en worden ze ingezaald'door de gemeente.
veld 1 en 2 zijn alsl laaEste aan de
beurE en krijgen een ext.ra behandeling:
DiE betekent tevens dat er na 2 juni ',
geen voetbal /trainings -akE iviEeit en meer
zijn op LENS. Even lekker uiEblazen voor
de-voeËballers J

en ook r.rat meer rust voor de mede-
weÍk(sÈ)ers van ITENS. Hoewel dat laaEsÈe
is maar beErekkeliJk wariE alles mget
weer op tijd schoon en klaar zijn voor
de start van heE nieuwe seizoen, Net als
vorlg seizoen zijn er weer heel waE
klussen t.e doen Ín de zomersEop. zin om
mee te helpen ? MeId je dan bij wil He-
ijnen (3461088) . Het sEreven is om eind.
juni helemaat klaar Èe zijn zodat we
echÈ dïie weken dicht kunnen en met zijn
allen eëht ulÈ kunnen blazen en de accu
weer op kunnen laden voor het komende
seizoen.

9419 74

LrD tvtcE-vooRzlÍTEnl
W.J.M, HoiJncn
Tol. : (O7O) 346 10 88

SE(RETARIS:
P.F. Grons
Tel. : (o7o) 363 54 18

LID :

P.J.M, van d6n St66n
T6l. : (O7O) 397 0l 54

í. PENNINGMEESTER :
c,J, van dor Kloii

2e PENNINGMEESTEB :

F, Veot6n
Tol. | (070) 367 sG 30. : {0174} 41 81 49

D E ALG EM EN E LED ENVERGA D ERIN G

I
----J
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zoals we vorige week al schreven wordE
op maandag 3 Juni a.s. de.algemene le-
ëenvergadering op LENS gehouden. Àanvang
20.30 uur. De volgende agenda wordt op
deze avond behandeld t ".,; 

^

Opening
Mededelingen
verslag van de vorige vergadering
d.d. 11- 12 - 95
De verlopige begroEing voor heÈ sei-
zoen L996 /1997
t{eÈ Ee voeren beleid
Rondvraag
SIuit.ing

Een aant.al inEeressante zaken lijkt ons
en we nodigei dan ook àIIe leden vanaf
16 jaar uiE om naar deze belangrijke' vergadering Ee komen. ook ouders van
onze j eugdleden zijn van harte welkom om. met ons mee Ed denken over het we1 en

" wee van de voeEbalvereniging IJENS. MoeE
de kont.ribut.te omhoog ? Gaan we verder
met. ons prestatieve beleid of nie! ?

Gaan we echE opzoek naar een fusiepart.-
ner ? Hoe gaaE heE meE veePeele ? À11e-
maal vraagstukken die aan de orde kunnen
komen. Ben je er nieE bij dan heb je er
ook geen invloed op. De
stukken m.b.t.. deze vergadering liggen
vanaf 25 mei op Í,ENS. Vraag er naar bij
een van de besEuurs leden.

DE MEDEWERK(ST) ERSAVOND

de LENS-revue

De uitnodigingen voor de mede-
werk (sÈ)ersavond zijn klaar om uitge-
deetd Ee worden. Daar zijn we dan ook aI
mee begonnen, Nog nieEs ontvangen, dan
nog geèn paniek hoor. !íe proberen zoveel
moqelijk medewerk (sE) ers persoonlijk de
uiÈnodiging Ee overhandigen. Zljn we u

Iay-out / graÍische vormgeving :
C.J. Alting en A.C.r. Miltenburg

Íeproduktie : LENS-huisdrukkerii
realisatie . : T. van Zilfttout
verwerking ! woen§da*lub
oplage :5ó0

dlt Is do laatsts LENSÍevue von dit s6izoon ! Ae LENSREVUE '3 -

vooRi ÍTEn
J.G. Colpa
Tol, : (O7Ol 3

s)
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VERANDERING Oí BEEINDIGING VAN hEt LIDMAATSCHAP

Indien er leden zijn die aan heE einde van het seizoen hun lidmaatschap van onze
;;;;;igi;g wilten Éeëindigen, omddt ze stoppen-meE voeEbal of naar een andere vereni-
qing gàanl dan dienen zij de ondersEaande regels in acht Èe nemen : '- Í.-àpreggen kan uitsluit.end SCHRIFTELI;TK geschieden bij heg secrerariaag : P.F.

Grens, RegentesselaaÍI 49, 2562 CN Den Haag.
z. opzeggen ài"ttt t" geschieden vooR 31 ner Íigs-
3. lède;-die naar een-andere vereniging gaan, moegen bij hun nieuwe vereniging een

overschrij vingsformul ier halen en daE voor 31 mei 1996 inleveren bij
G. v.d. Kleij of P. van den Steen'

+. ónderietcenin! za1 aIleen geschleden als u aan urrr finaniiële verplicht.ingen hebt
voldaan. (diÉ geldt ook vóor boeEes) en/of ongvangen SporEspullen heefE ingele-
verd.

Op ri?IaIDÀG 31 mei 1996 (de sluiEingsdaEum voor overschr ij vingen) kan diE nog eussen
20.OO en 22.00 uur op LENS. Daarna beslist. NIET meer.
Indien u niet volgenè bovensEaande regels opzegE, blijfÈ u in ong ledenbestand en dat
van de KNVB gehandhaafd met al,s gevolg dat u CoMRIBITTIEPLTCHTTG benE ook voor heL
seizoen 1996 / L997 .
Ook komt heÈ voor dat leden hun "soort lidmaaEschap" willen wijzigen bv: -

- niet spelend wordE spelend v.v.: : íEia"33Eiàï"i"ï3lui,3ïï;.Í31Íï.ï:"' '. ;

In diE soorE gevallen geldt ook voor 31 mei SCBRIEÍELfaIK berichE aan het secreEariaaE.
,reugdspelers àie hun lidmaat.schap wensen te beëindlgen vlnden informaLie hierover bij
de Jeugdrubriek. . -.:..
HET BESTUUR

jubileum Kommissiet

zaterdag 1 juni

1 juni het sluÍtstuk van het jubileumjaar !!
zoals reèds eerder in de LENs-revues is ver-
meld, za\ zaE.erdag 1 juni a.s. het jubileum-
jaar, v.w.b. de aktiviEeit.en worden afgesloten
meE een ludieke middag voor ÀLLE senioren,
dames en A-junioren. Deze middag woÍdt gevolgd
door een fanÈastische avond votr drank, muziek
en vrellicht een gezelLige konversat.ie.

Deze week zaL, via de aanvoerders, meE een
ieder kontakt worden opgenomen omtrent het. aI
dan nieE kunnen bijwonèn wan deze daà. Het. is
voor de organisaEie heel preE.Eig a1s van Ee
voren reeds een grooE aanÈal zaken kunnen wor-
den voorbereid.

Hiervoor is echteï noodzakelijk dat we in-
zichE. krijgen ln het aantsal deelnemers waÈ 's-
middags aan de meerkamp meedoet en de mensen die
komen.

's-avonds op de feesÈavond zullen

Mochten er mensen zijn die nieE aan de akt.iviEeiten mee kunnen èf willen doen, maar
Eoch akt.lef bij deze'dàg bétrokken willen zijn, dan kunnen zíj zích opgeven a1s
spelleider of leidster.

wij kunnen ons voorsLel]en dat mensen geblesseerd zijn of daE de akEiviteiÈen Èe
veel van heE broze gesEel vergen. ÀIs spelleider hoefÈ u alleen de scores bij te houden
van ceams die op dat. momenE.bij hec spel hun besE doen en even uit te leggen hoe het

Hoe meer spelleiders (sters) we op de been kunnen brengen, hoe makkelijker het door-
schuiven wordt, zod.aE u enerzijds niet de hele dag bij hetzelfde spel zit, maar ook af
en toe eens een wrije ronde hebt.

oPcEvEN bij
Richard van der Hoek
fnge van der Berg

: (0182)
: (070)

521 353
325 99 '74

I
1

t.
E

do esÍsts LENSÍ6vu6 vsn hst nieuwo sslzoen vérschijnt ln augustus I

ZeVen kamp

aanvang,
12.00 aar

seiloren
,
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adnepak
voor kopiegemak - -1q

,u ét*,

Fotokopíeseryíce

formoot A5 tot 42
' snelle uerwerkingstijd

uergaren, uouwen, nieten

i lage prijzen! .

/,

Kerkeluinenweg 6 2544 CW Den Haag
Tel. íO7Ol359O7l5 Far (07013295160

advertonlis

{

BAR nVIEUWS

OPROEP

Enkele barmedewerkers stoppen aan het
einde van dit seizoen meE hun werkzaaÍrÈe-
den. om deze plaatsen op Ee vullen zijn
wij opzoek naar ent.housiaste vrijÍ{i11i-
gers. WensE u meer informaEie ? Neem dan
even konEakt op meE Rina of lnge.

BAR BOOSTER
ZÀTERDÀG 25 Eel

openen Joop de Roode
Henk Kouwenhoven

Eric Rietveld
Marian HouÈman

Rina Bruij sÈeng
. Carla Groos
Inge v.d. Berg

fngesluit.en

BAR ROOSTER
ZONDÀG 26 Í[eí

openen

sluiEen

. Tinus en .Ioop

. Eric Rietveld
Henk Kouwenhoven
Nancy Bruij stens

Nel en .laÍr Lamers. .ran

J

linnengeulogen bericht

DE THEE RAGE >>>>> het is een paar seizoenen geleden onÈ-
staan toen de heer O.D. (de t.rendseEter) thee ging drinken
(zei heE met. een sloot melk erin), gevolgE door meer ouders
van het. Èoenmalj,ge IENS C3.

€'

Toen werd het stsi1, opeens waren de LENS-ers nieE zo Erendy meer. Maar het is t.erug en
elhe keer als wij nu heE groepje theeÍr.utsen zien zitten, beginnen we onwillekeurig het
Liedje ":rea is famous iD the whole wide worTdtt van de T(ea) set Ee zingen

zo aan het einde van het seizoen krijgen sre nog even oP de
valreep te maken met een rage. Na de oprichEing van ons dames-
tseam kenÈ Í,ENS nu namelijk ook een heus TrE TIEM-

t'eeze77ig tàeel.euÈen en meuten't is het motto, onderwij I lekker
soppen meE heE zakje in het glas.

Helemaal nieEs aan de hand maar .... besÈe Eea-freaks,. om nu
' ook al te lopen trzeurentr dat er sEandaard een koekje bij

geserveerd dient. te worden gaaE ons effies een beetje te ver.

Ítel verzoeken wij de Àkkommodat iekommis s ie (ÀKKO) alvaaE een aanvang Ee maken- meE

ale bouv,r van, naast een coffee-corner, een Eea-room. Tevens lijkt heL ons raadzaam dat
de LENS - inkoopcentrale vanaf heden meer theesoorEen in het. assortlmenE gaat op nemen.

waE dachE u bijvoorbeeld van de bekende blaun-wit.Ee LENS thee ?
de redaktie

dlt ls de laatsts LENSrevue van dlt s6izoen I 'da LENSREVI1E -5'



sëlí@ Voor telefoonnummers: zie de colofon oo oao. 1

!.dvart .aÈI!

VERANDERING oÍ BEEINDIGING
van het LIDMAATSCHAP .

zie bladzijde 3 van deze revue

a77e Ëubrieken, weike va77en onder deze
ÍubÍiek konen, indien er geen kopy aangele-
verd woÍdt, te vervaflen.

k
,Wo*

§enior n 7À[L

WnderVelde z\tVeentje ffiffi
1lnkwert 27 .

2544 ÉC Den Haeg
Tcl.l O7O.f66lll4
Íax,. 070-7675!93

..,'Zoctermeer
Tcl.t 079.l6lO2ll

UITSLAG ; Í,ENS 1 ENGEI,SMÀN 6 7

rrENS 1 - ENGET,SDÍÀN 1 (6-7,

Maandag 13 mei j.1. had LENS 1de Ewijfelachtiqe eer om a1s enige standaardelftal eeh
kampioenschap Ee kunnen behalen. Dit eIft.aI bestaat ui! een aantal groutineerde (is-
nieE'heEze1fdea1safgeschÍeven)gpe1ers,aangevu1dmetMauriCesChuurmanavnwiede
inviduele actiee worden verwachE. De andere godenzonen, zoals lk vorige week ergens
tas, werden gesteund door familieleden, vrÍendinnen en nieuwsgierige IJENS- leden onder
Drie .raap Cotpa, die de bloemen zou aanbieden

De eerst,e 20 min. was IJENS heer en meegter, scoorde makkelijk
maar te weinig engaf helaas zo 2 onnodige doelpunten weg. Na de pauze kon LENS de
.wedstrijd uit.spelen, nadaE oscar beheerst scoorde en voor 5-2 zotgde.

.Taap en lnge konden alvasÈ de bloemen gaan halen, wanE zelfs
een gelijkspel was genoeg voor LENS. Engelsman echter vocht voor zijn laatste kans en

- àcooide à* in een pàar mlnuten. Met, naàr iedereen dachE, nog een pàar minuteri t.e
spelen.vJerd de keeper vervangen door een extra veldspeler, waardoor ze nog 2x scoorden
(5-6).

re sroppen. ,Íaap colpa ,l3ll"*ïïi.1"3"i:1"'E:in.'ï! f,;l; i#:,'Ëïà:§31lï::I"ï'i: I""'
IaEen verdwijnen in de portiersloge.

celukkig krijgt r.,ENs een herkansing daar belde ploegen gelijk geéindigd zijn, een must.
voor de ]iefhebber. En oh ja, oscar, zijn wij nieE a}lemaal zonen van God ? ÀIleen
sommige van ons zijn zonen van heÈ huishouden/schoonmaakmlddelen en andere zíjn zonen
van de god van de technische industrie.

volgende keer meer succes ! ! ! EEN ZOON VÀN DE KI,EINE KÀI,E GOD

a
senroren ERDAG

' ook a1 zeggen ze daE heE hÍec nodig is, maar aIs je diep in de harten kijkg
van veel mensen, sEreeIE heE t.och enorm je ego om persoonlijk uiEgenodigd te.

woÍden voor een gezellig awondje. zo verging heE, althans, we1 uw redakÈie Èoen Jan en
ceÍard het zeer op prijs sEetden indien wij aanwezig zouden zijn bij de afsluiEing van
heE seizoen van de zaterdagafde I ing.

-6-'aercrusnevug ds oeÍsto LENSÍovue vaÍr hst niguwe selzoen vsÍschiint in augustus !



Na de Eraining onEspon tijdens het ,'diner", -n.a.v. het gepubliceerde sEuk in de LENS-

;;;; ;;-;;; Íe"éÀàigu en zeker verhelderende discussie over her we1 en wee van de
,àcàiaàg"ià"f tng en Ëoe verder Ee gaan in het 

. 
volgende- seizoen. Na afloop bleef heE tot.

i"-a" ràc. uurties rond de bar en het poolbiLjarE gezell-ig'

J even deDank gaaE speciaal uiE naar Inge.en Rina voor de hulp, Gerard B' diq nog
ióË|.ói.-iun-sÀ 

-veld r oprui*a-,-aie andere acheer geIàcen hadden na de wedsErijd van de
jeugal en naÉuurlijk (làst àut not Teast), Lamml, 'fan en Gerard

ale ïedakEie , '

Senio nzOND Gí(d,
&'j VRIIDAG 21 mei

:

j

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t,
I
I
I
I
I
I
L

SV'35 toernooi

LENS I '

(onder 23 iaar)
aanvang 18.30 uur

f ENS A/B-SELEKTIE ,rr,> zoals àfgesproken komen we nog terug op de raatsue
l- kompecicieronde van LENS 1en 2. LENS 1 gpeelde een hele open wedsErijd Eegenr nooàenburg en kwam aL snel Ínet 2 - 0 achtèr. Toch werd er uiteindelijk- ee11 2 - 3

overwinning doör Í,ENS 1 behaald waarmee Levens beslag werd gelegd op een hele keurige
wijfde p1eÉ. Een goed resultaat meE een Eoch vrij jonge ploeg. tekker bij elkaar-
bliirren- en de resí1t.aten volgend seizoen weer wat. proberen te veÍbeteren. wellichE gaan
voor een periodetitel of willen jullie meer ???

. LENS 2 kon he[ helaas niet bolwerken 'bij B]auw ZwarE. Er moesE
gesronnen worden en dan moes! ook Vredenburch nog verliezen van DHL om een beslissings-
íedstriid er uit te slepen. Dit. lukÈe nleE en LENS 2 degradeerde net als LENS 3. Dit is
echEer niet de spelersgroep en de begeleiding te verÍ{,ijten. zij hebben met eeí te
krappe groep moet.r, ,reikerr- en daE bràk beÍae-ceams uiEèindelijk toch op. Even uiEhuilen
en iiobéren- de groep zowel kwalltatsÍef maar zeer zeker ook kwanEitatief aan Ee wulIen.
Wie weet kunnen we àan volgend seizoen heE verloren gegane terrein meE een of zelfs
twee teams weer Eerug verdienen. Een mooie uiEdaging lijkÈ ons.

HET' BESTWR

FA\R-PLAY TOERNOOT 1996 ,rr» hoe'organiseer je een perfekt .

senioÍen Eoernooi ? Gewgon het 1-2 tje van LENS 9 nadoen, wanE deze
was afgelopen zondag subcesvol en trof doeI. Bij het, Iezen van het
prograàmabóekwerk kon men merken daE hier goed over nagedachÈ.was en
Ëet een serleuze aangetegenheid betrof (tussen deze twee haakjes :

compliment voor de lày-out ) , 
' waarbij sporEiviEeit. en gezelligheid

voorop stonden' 
NadaE wij de inEerviews gelezen hadden,

kregen wij al sne] in de gat.en dat LENS 9 van ',grieks" houdt en konden ons niet aan de
indiuk onÉtrekken daE diE zich nieÈ beperkEe toE heÈ eten a1Ieen. Toen ook nog eens
iedereen werd uitgenodigd om blj twee gezellige jonge deernen Ee komen "grabbeleni
wisten wij het zeker : diE evenement wordE een succes.

dit is do laatsto LENSrsvuÈ vEÍr dit s€izo€n I 'do LEITISREVUE 7
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Í.te kÍegen gelijk. Í,ran! rerwijl de spelers _hun-beste beenEjes_op de grasmat voorzetEen

"" dó-Ëp".Éi.vó strijd aanboiden om- de indiriduele bekers, plakaEen en natuurlijk de.
iiinWui-n; - *l. selbokaàI, .rrer*ààf.t"" de kinderen zich op het Épringkussen - werd er fLink
q€biabbeld in d.e Eon, waarbij opviel dat de jeugd gediciplineerd- in een rij ging sEaan
:-;ió;;-à" bailonnen (tàter-geiruta mec t'rater) je óm de oren en }iep veel jeugd meE een

sràii3-Ëui. ó;k À;i publiek wórd niec vergeEen èn werd làngs de lijn get.rakgeerd op

goed belegde bocerhammen.

Toen er ook nog een boerenblaaskapel de feesEvreugde kwam verhogen, kon deze dag nieÉ
Ààà. "lrr. 

nà-Ée pri5 su i Éi.iti.tg Ët de tÍekking vàn de loterij konden de orgnisaEoren
iurugÈijLe" op eeà ,éer geslaagó, en zeker vooi herhaling vatbaar, Eoernooi'

Barmedewerkers bedankE voor de gezellige, bekende LENS-service meE een "smiLe"..! !

^ 
ERARD BEDANKT >>>>> rid vanaf 1953 en. dit.

L Es"iroen komE er een einde aan de akEieve voeEbal-
Ecarriète van G. Kemperman. Gerard kwam uit voor
IJENS pupillen 1 t.oE en met Senioren 1.

Hij treedt nieL graag oP de
voorgÍond, maar 43 jaaÍ aktief lid van onze klup, .

kunnàn wij zomaar nieE voorbij laEen gaan. In de '
afgetopen 40 jaar jaar was gerard niet a11een maar
spó:.end lid vàn onze klub, maar sras hij ook aktief in
alerlei kommissies.

Met name in de Toto-LoEEo
kommissie heeft hij zijn sporen verdiend. Bedragen
zullen wij niet noemen, maar zonder zijn inzet. (uiEer-
aard met behulp van anderen) zou onze klub er finan-
cieel een stuk minder hebben voorgesÈaan. - |

de iedakt ie

Gerard, namens alle LENS-ers' bedankt.'voor je inzét,
el binnen als buiten het veld !

.._F!.,Fi-"

ït
t

AÍ,I,E I,ENS- ERS

HET GAT
Op 5 mei maakte ik mijn enige en bevrijdende doelpunt van het seizoen 1995/1996. Onze
kèeper, de bij elke verdediger beruchte, MarEin R. riep uit zijn doel hoopvol daE het
een mooi moment was om te sEoppen.

een aancar misversranden';:":::[ :ï3,t3:""Ï:::"":"3:;:ïï::: l::'.Í3:.f;1.'i.iEE";à::'
klasseknar: (dic veel liever dan veEeÍaan a.u.b.) miskend en worden vooral zijn
Eakt.ische kwaliteiEen niet. vol-doende gewaardeerd.

De oorzaak van diE misverstand is gelegen in de volledig sEagnerende takcische
ontwikkeling in de voetbaLsporE. De coaches, ook van GaaI, houden vast aan oerconserva-
Eieve en veiouderde ideeèn èn denken daE alleen jongere spelers die uit. kunnen voeren.

ier bijvoorbeèld
, zonder daE men

Neem bijvoorbeeld mijn eigen posÍtie, die van rechEerspiEs, elke week wordt er weer
tegen aÍ die sEakkeró gezégd àag zij de achterlijn moeEen halen,-jaar in - jar uit. rk

'haàI iaren nauwelijks óe miaaefiin, meE als resulEaat alaE mijn elfta1 e1k seÍzoen Eegen
de honderd doelpunEen aanziÈ..

Logisch, want door weg Ee blijven bij het s t rafschopgebied
creëer ik HET GÀT, waardooi Eelkens enorme kansen ontsEaan. Ík heb dat geleerd door te
doen waE weinig voetballers doen : kijken naar'en leren van andelen sporEen.

Rond mijn veerEigste ben ik gaan r'rielrennen, wild enthousiasE geworden door de
prachtíle arEikeÍenserie in ée LENs-revue van Frans van D. over de ronde van de MonE

irigouafi (alte LENS-ers wàchcen nog st.eeds op een herhaling) . rn de wielerspor.t nu lèeÏ
ie"de benen sgil te houden om HET Éeeliegende GÀT Ee lagen va11en, Een in het vader-
íà"à; ;;aab.t ràtt.aig onàeiseraaroeerde truc.

: Je ziet heE hoogsE zelden en dan aLleen van
oudere spelers. De door mij indertijd ook onderschattse Cas BonEje wa

een meesÈer in. In LENS beroemd, omdat hij na zijn pensioen.nog spee
in de gaten had dat hij de man was die de westrijden won'

sh
Ide

- 8 - 'de Lerusnevue' de eelsts LENSÍevuo van hot nisuwe selzosn verschiint in augustus !



En dan Àp Hoppenbrouwers die na zijn'vijft.iste iaar ijzgr in zijn benen had laEen
;;d;;";Ë"1-fiï;;-d;ó; Èó; nij ," "oó 

sEiiler houàen. BiirjanE I rk hexinner më dar zijn
iàftiscÉ wel uitsersE onbenuÍLige zóon Henk H., dat nieÈ begreep en.wilde dat zijn vader
sEopEe meE voeEbalLen. 

_ 
.

voor heE winnen van vJedtstrijden kan de kiasseknar niet worden gemist. HeE -probleem is
aài-nií-rààt àe enige is àie-hec vernufÈ hèeft om daE in t.e zien en daE hij Eegen

o,fegríp moeÈ Èornei. HeE zij zo. EET GÀT moeE -waIIen en daE is heE belangrijksce.
rf e!.naig dan ook meE de onvergeE e1lJ ke 

- 
vroorden 

- 
van de

legendarische wie lrenj ouinai ist Éra.rs van D. : "rk ga dóor en zal ook voTgeDd sezioen de

benen sxiThouden.'l

Mijn hoop is ook daL andere LENs-knarren zolas bijvoorbeeld de te vroeg gesEopte Hans

e.-in deie ook hun verantwoordel ij kheden vreer gaan of blijven nemen'

PÀUL S.

' VRIJDAG 24 mei

LAÀTSTE training om 18.30 uur -,verzameIen.18-15 uur

VRIJDAG 31 MEi

sam-k LENSuit/thuis

)

elttal delum aanvano leoens

Da.1 31 mei 19.00 LENS D4 thui e v1 18.00

rsEaltvanhetnieuweseizoenisindetweedeweekvanaugusE'us!1.*
r Ílil iedereen even opgeven bij Ealsrin Kuik waneeÏ jullie meE vakanEie zijn ! I

advérCeD Èl e

SUDMEIJER ZONWERING

ZUIDERPARKLAAN 25 DEN HAAG Tel. 323 35 62

IrrH@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON 6n

nootat"ia", A/B/C ierrgd: Paul van den steen, chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397'O1'

HooÍdleider

Hoofdleider

Ruud Vereecken
telefoon 391.04.89
Hairy ter Linden .

telefoon 361 .61 .43

E-jeugd:

F-jeugd:HooÍdleider D-jeugd: Edwin Kuik
telefoon 367.73.00

dit ls ds lsstste LENSÍovuo van dh selzosn I 'de LENSREVUE ,.- I '



AÍbellen vooÍ do wedstÍiíden: zo snel mogelijk, doch uiterlÍk de avond voor de wedstriid, tussen 18.@ en

19.00 uur, bij de desbetreffende hoofdleider.

In uiterste nood nog op de dag van de wedstriid op LENS, telefoon 366.13.14
(zaterdags vanaf 08.00 uur en doordeweeks È 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltild)

AÍbellen traininoèn: + 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366'13'14

vÍaqen/oroblemen : bel in eeÍste instantie de hoofdleider opt

AÍoekeurd of nièt ? Bel bij twijfel op iaterdag na 08.@ uur naar de LENS-aÍkeuringsliin (070) 367 05 22

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

olftal datum teoenstander vald/ierÍcin .k LENS

à1

D1

E1

E5

01 jun 13.00 JUBII,EUMFEEST op ],ENS
zie kopy A- of B- klassers volgend seizoen.','
vertrek naar Frankrij k
zie kopy À- of B- klassers
zie kopy A- of B- klassers

12.00

09.00B -L 25 me]. 09.30

15.00
11.45

z5 me.l
26 mei

11.00
08.00

volgend
volgend

volgend

wolgend

',ro:.gena
volgend

se]'zoen
3er-zoen

c1

à!

;i
D4
D5

F1

F3

F5

25 mei
26 mei

25 mei
26 mei
30 mei

25
29

2;

11.45
11.00
18 .00

10.45
10.00
16.15 (auto)

( auto)

Quick C1 (fin. C-éénCUP)
LENS-toernooi
zie kopy B- of C- klassers
LENs-tournooi (i.p.v. LENS
vertrek naar Limburg
zie kopy B- of c- klassers
zie kopy B- of C- klassers
zie kopy B- of C- klassers

verErek naar Limburg
finale vier tegen vier
zie kopy D- of E- klagsers
vertrek naar Lirnlcurg
zie kopy D- of E- klassers
finale vier Èegen víer
zie kopy D- of E- klassers
zie kopy D- of E- klassers

Sav. lohmanlaan

votgena seizoen
c1)

volgend seizoen
volgend seizoen
volgend seizoen

11.00
10 .45

(auto) I

10.00
07.30

c4

D2 30 mel
OL jurr-

18 .00

LENS-t.oernooi
IiENs-Eoernooi (vervolg) :': . : : : : . :

finale VIER Eegen VIER .' RKÀw
zie kopy C- of D- klassers volgend seizoen
finale vrER Èegen VIER RKÀW
evenEíee1 finaleHvB-toernoooi verbureh
zie kopy C- of D- klassers volgend seizoen
zie kopy c- of D- klassers volgend seizogn
zie kopy C- of D- klassers volgend seizoen
zie kopy c- of D- klassers volgend seizoen

16.15
(auto)

2
3
4

:

E
E.
E

mei
me1

mei

;ur

09.30
18.00

09.30

18 - 00

09.00
RKÀW
seizoen
09.00
seizoen
RKÀW.
seizoen
seizoen

seizoen
seizoen
selzoen
seizoen
seizoen

16.15 (auto)

27 mei 09.30

16.15 (auÈo)

08,15 (auEo)Excelsior Maassluis - Egernooi
zie kopy E- of F- klassers volgend
zie kopy E- of F- klassers volgend
zie kopy E- of F- klassers volgend
zÍe kopy E- of F- klassers volgend
zie kopy E- of F- klassers volgend
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B IJZONDERHEDEN,

aanwezig van de jeugdkommissie op zatserdag 25 en zondag 26 mei

P. v.d. SÈ6en en R. veraeckeE

zie o.a. kopy Pasfoto's inleveren.

vragen/klachten,/suggesEies ? Be1 dan naar de hoofdleider I

na 24 mei vervallen alle huÍdige trainingen en doen we slechts nog vJaE'met de

"I""r.' oio."è.,. zi. ti"..'óói-àé topv in óeze Í'ENsrevue ' vanaf 2 iuni' doen we

voorloplg hélemaa1 nieEs meer op Í'ENS '

De zomerstop gaaE dan in t,/m medio augustgs ' Meer nieuws in de JONG LENS die
medio juni in-de bus valt bij iedereen'

deze LBNs-revue is de IaaEsEe van aliE seizoen' Medio juni verschijnt de JoNG

iË5S. -gËói"-""9rrsÉus f.o*i-ààn ,""r de eerste LENSrevué voor heg nLeuwe seizoen
uiE.

A FGEKEURD OF N|ET ??.: zfi rwijfelachtig weer mogen aIle spelers 367 05 22 be]Ien

AEIJ;.l"ilEi ?i:1"5.ï;lï"ïàï"*::"i38.:: i*'à,1ï:,l"nlï3l"ol;li #i."::::'Eà:Ë,
je taiï, E;i da; àoi tate, dm ovérbelasring van de Eelefoon Ee voorkomen.

G CHAD|WPROGRAMMA : rn principe doen we bij afkeuring van de Lournooien niets

D *::j,l:ïi"i" ï 1 ",i"àà'i,iËi::i: :ïiï:: iÍ;'::f ::.ï:"1'::i:"eïiEöe:Aiq::tËE :ï
""r*.-iàè".- 

Éóijr ie nietJvan dè crainers dan kunnen ju1Ée bij afkeuring huisblijveF'

B EDANKEN ALs JEaIGDLID : MEr is de maand waarln spelers moetèn beslissen of ze

nog een Jaar doorgaan aIs voetballer bij l'ENs- of nieÈ" wtj hopen -naLuurl 
i j k van

ï.i,-Ààuí -ócn ziJn "r "rrijà-ipàrÀrs 
aie besluiten te stóppen of ergens anders

willen gaan spelen. ';,

De volgende regels zijn er :

1. Stop je met voetballen dan moet je dtt VOOR 31 mei 1996 PER BRrEF kenbaarmaken

bij'Pàu] van den St.een, Chopinstraat' 103 - 2551 Sv Den Haag'

2. Doe je aliE NrET dan blijf je automaEÍsch Iicl van IJENS. (mondeling opzeggen is

3. .wit je bij een andere vereniging -gaan. spelen dan moet je bij die wereniging een

à"érËàtrrii "tngstoÀuirei- 
hàiË", -aére inïutten en inleveren bij PauI wan den

óÉéËn. I óÉrar-r,ier" rróài o-È-r Éruss.rs; zij kunnen opzegsen {tie 1} en zich
àà"*éiaèí bij een andere vereniging) '

4. onderEekenin; van een overschrij vingsformul ier '"t-t"""" q::9h::9"" als j.e-aan
je financiëIe ".rpíiËrrii"gén. 

rreÉc vó1aaan. (dit geldr ook voor boetes) enlof
ónEvangen sporE.spullen hebE ingeleverd '

DiL bovensEaande dienE VOOR 31 mei 1995 geregeld te zijn, ander ben j.e te laat' Ons

advies ig echter : eLr;r LÈKK-BR VOETBÀ1,!ÉW sÍ,, LBNS en laaE je vriendjes ook lid
worden .

/,ljn er probremen ? probeer deze dan eerst uiE Ee praEen i.p.v. op de loop Ee gaan naar

een andere vereniging. ó;-J.;;àkd;i"ilè i" iedere- maandagavond aànwezig op LENS. .'

Í,ET WEL : Eiainen en/of spelen bij een andere vereniging mag ÀLLEEN rneE EoesEemming van

íË'n"Ïàrà"-"";;;ïsi;; ivoàr jurlié IJENs) ' Dit .is een reser van de KNvB !! !

dlt ls ds lastste LENStevue van dit solzosn I ae LENSREVIIE' - 11 -



Toernooi bijzonderheden @

c2

c1 speelt. op zaterdag 25 mei de finale van de c-één cup op en tegen
Qulck en doets dan op deze dag naEuurlijk niet mee aan heE eigen
IJENS - t.oernooi .

I,ENS C2 vervangE jullie dan en zij spelen Eegen velo en BMT. OP zondag nemen
jullíe het weer over. De tegenstanders zijn dan Bramnaes BK.ulE Denemarken,
SatEbox FC uiE Engeland en Excelsior'20. Einde: 15,30 uur,

speelt op 25 mei in plaaEs van C1 op heE LENs-toernooi. Een zeer goede oefening
voor het vertrek naar Í,iÍnburg op 26 mei wanE de tegenstandera zijn velo C1 en BMT
c1. Einde: 13.15 uur.

B
R.Àygeman,N.Àkkabi,À.Azahnoun,R.v.Beurden,À.Blom,P.Bodaan,K.Bouali,K.e] Bouyoufi,
R.Creebsburg, P.Dahoe, À.Drissi, F.Elkadiri, M.Essiad, F.Gasmi, K'Iliev, O.Lagadeau,
H. Leder, K.M' hamdi, N. Siliakus, R.v.d.To1,,l.veLdema en T.Yildirim.

D1 speelE tegen Beckenham FC,shrubland FC,WesE Hu]I FC (alle drie uit. Engeland),Ex-
celsior '20 en veIo. Einde zaEerdag: 14.00 uur en op zondag om 15.30 uur.

F1 : speelE Èegen Bolnes, Nieuwenhoorn, Excelsior M. Einde: 14.30 uur.

I f Cn TEGEN VIER VOETBAI >>>>> een groor. aanral D- en E- reams gaan door naar de

f finates bij RKAW. vervoer is ook nu weer noodzakelijk. op 29 mei spelen de E-g Eeams. We verzamelen om 16.15 uur op LENS. We veïwachEen de volgende spelers :

IJENS E1 vJee Ueamg zijn door. We ver$rachEen a]le spelers.
.Gel.derman, B.Groenveld en B. Kortboyer.

LENS E4 : een Eeam gaat door. We verwachten: D.Lopes de Brito, R. Oosterveer,
D. Terrones, E , Terrones en R.Soesilo.

Op 30 mei gaan de D-klassers naar RKÀW. Van de vijf teams van D1 en D2 gaan er maar
liefst vier door.naar deze finaledag. De spelers weten wie
erióorden ver$racht. ÀI1emaa1 heel véel sucëes. leiders/ouders a11een maar kijken en
laaE de spelers het ondeÍling maar uiEzoeken ook a1 wordt het. misschien besE spannenA.
Einde beide Eoernooien : 20.15 uur. . . .1. ., ., . " ,

A - KLASSEBS VOLGEND SETZOEN >>>>> op alonderdag 23 en 30 mei speerr Àndre de
.A x"t meE de À-klassers van komend seizoen nog waL onderlinge vredsErijdjes op IrENs.L- Àanvang om 18.00 uur. We rekenen op ondersEaande spelers. wellicht wordE-er ook
nog een tegensÈander uiEgenodigd.

À.Àkkabi,[l.Daamén,F.Duran,S.Essiad,R.FeEtouch,J,Garcia,r.el Haddioui, T.Harmsen,
,f . Koo1hoven, R.NiamaÈ, J. Ril I, M. Sewlal, C. SprockeI, D. Stuger, v. Wongsodikromo.

B

Trainers: F.Grens en C - Leder.

Op 29 mei nog een wedstrijd Eegen OtEery FC om 19.15 uur. verzamelen om
18.15 uur. we wervrachten: S.ÀIaca,B.Bektas,aI.BriEt.ijn,F.Cijntje,P.Knorr,
R. Kok, w.Leder, J. v.l,oon, R.Oemed,À. OosEerveer, M. ouIaIi, D.v. d. St.een.

'- Leidèrs: F.Grens en H.v.Riithoven.

- /«.4 SSEfrS VOLGEND SEIZOEN >>>>> q) 28 mei een training voor de B-klassers
van komend seizoen. Aanvang om l.8.OO uur. l,Ie verwachEen de volgende spelers :

- /cA SSERS VOLGEND SEIZOEN >>>>> op 28 mei een training voor de c-krassers
van komend seizoen. Àànvang om 18,00 uur. We verwachEen de volgende spef.ers :c

O.Àras,À.eI BousEati, W.de Bruin, F.Daamen, O.Duman, Z.Elboujamai, v.v.d.GeesE,
D.Hoos,Í.Jahanglr,S.de ,Jong, T. Kamouni,U.Kilic,R.Kipp,R.de Klerck, F. Kuik, .r. r,uyEen,
N.Malouki, N. Muns. R.Nandpersad,,f,.Pronk, N.Rampone, M.Riedewald, C.SchmiEs,
H.v.d. Spiegel, .I. Taa1, À.Timimi,M. Tut, M.v. d.voort, G. Yildirim.

R r f SE MeHa
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op 29 mei nog twee wedstrljden Eegen Reddish vulcans Fc en Upminster Park
FC uiE Enge1and. Àanvang 18.00 uur. we verwachEen om 17.00 uur op IJENS:

M.Àghaalijani, z .Akdogan, M.ÀÍssat.i , B. Bri Et ij n, R. Caminada, ,f. DrosÈen, D. Elsing, P. v. Fessem,
S.GorÈault.,R.Groo3,D.Gunay, N. Gurschke, N.HeideL, R.iIanse, D.Lorsheijd,R.Oemed,R.Po-
cornie, R. Postma. R. v. d. Sande, R. Smees en R.Vergeer.

T,ÉiÀar§. P l]àdÀrà s ó- Í. Méat!à'i Eéa

- íI4SSEAS VOLGEND SETZOEN ,rr» r,Er ör t t spelers die overkomen uiE de E-
klasse moeten zorgen daE. ze voor heE nieuee s.iro"n een eigen LENsshirtje hebben.
Deze zijn alleen te koop btj sporÈhuis FREE KICK SPORT op de Weimarstraat. hoek

valkenboslaan.

Op 28 mei spelen er drie D-e1ftallen om 19.00 uur bij tIesE.landia. I'Ie verzamelen om
17.30 uur op LENS en we rekenen op voldoende vervoer en op de volgende spelerg:

K.Akay,o.Al,demir,N,Àmkhaou,v.Berberoglu,R.Een Berge, .I.Bruystens, R.v.Bunderen,
O.Carolus,,l.da costa,M.Demir, 'r.Descendre, M.DrosEen, M.Hendriks, R.Hoogerheide,
D.de 'Jong,B.Kortboyer, S.Kraayeveld, S.v.d.Kruk, B.Lamers. T.Liotard, V. v. Loon, E. LJopes
de BrlEo. P.MusEerd, B.NeELen, G.v.OorE, P.Pelissier, ,f ,Poncin, R. Sardj oepersad,
C. Schaapveld, D . Terrones. E. Terrones . K.vereecken,M.vissers,M.voigt, K. walravens .

:,.t

R.vorkink zal. botenst.aande drie Eeams samensEellen.

op 29 mei een Èraining voor ondersEaande D-klassers van komend geizoen.

t{e beginnen om 18.00 uur en verwachEen : s.e1 Àyadi.À.Bada1,K.Badal,B.Badri,
R.Bakker,M.Borst,A.eI Boustati,M.BouEier,S.Durak,M.Gelderman,B.Groenveld,
M.Guerrero,S.Ralicharan,R.KersÈen,M.Kuik,M.LeEsch,,r.v,d.Linden,M,Eer LÍnden,
singh, G. Ri jkers, J. Schild, s. schri jver, R. soesilo, R. spiessens, R. staas,À.vaku,
veLder, E.YiIdirim, E. Yilmaz .

Trainers: H.ter Linden. R. Liotard en R. voÍkink

E
- fl.4SSEllS VOLGEND SEIZOEN >>>>> op 2e mei t.rainE Theo Hoefnagel nog een

starten om 15 . 3 0 uur en r,rekeer meE de E-klassers van heE nieuwe seizoen. we
verwachEen:

M.Àbarqi, À.Àncharad, V. Badri, R.v. d. Broek, M. BruysEens, O. Cameron, R-. Dayan, M. Driessen,
R.Dulmdam,M.v.Egmond,N.Essiad,,l.de Graaff,K.Hendriksen,P.HoeE,N.Houweling,M.deJong,
S. v. d. Kruk. Y. KuI, À. Loilaïgosain, D. Í,opes de BriEo, J. Lopes de Brico, w.v. d.Meer,
R.Nandpersad,R.Nijhuis,R.oosterveer,o.oredein, À.oufríghe, À. Prahladsingh,
v.Ramaut.ar, R. Rastà, L. Sahin, S. SeÍ,rcharan, L. st raub, O.uiral,N.veraar,,f,versÈeeg,
R. de I,lit, Y. Yanik.

D

E

À.Ractan-
M.vrousren-

\í

-,- /«^ASSEÍIS VOLGEND SEIZOEN "rrr" op 29 mei trainen de F-krassers voor
,volgend seizoen een keer samen. we verwacht.en om 13.30 uur op LENS : ...,

N. Bakker, S . Chong, v
O. Oredein, ,1.v., Osch
À.Thoha Machsun, B

. DagIi , D. Heeneman, R.v. Herp, .T.,lemiI, U, Kuuu, C.
, E . RoÍÍÈauÈ, D.v. d. Sande, R. Sookhoo, E . v.d. Spek,
.Timimi,I.Yon]ruI, Trainers:R.v.Herp,P.HoeE e

a, C. Michalol iakus,
traub, v. Tarba,
. Straub.

E-klaassra: À.Àkkabi , K. Boual i,
R.Fettouch, R.Niamat en C.Sprockel.

C-kIaEsgrE: À.el BousÈati,w.de Bruin,
À.Drissi, Z. Elboujamai, O. Lagadeau.

D-kIaBEars: À.el BousEaEi , M. DrosEen,
R.Hoogerheide.'

!rr
M.S
nL

Neem gerusE waÈ vriendjes mee want we kunnen nog heel waE nieuwe F-spelers gebruiken
voor heE nieuwe seizoen.

]l ASFOTO INLEVEREN >>>>> van onder-
17 "a"r'o" spe-Lers moeEen we nog sEeeos
-!- 55n pasfoio onEvangen met hui naam op
de achtérkant. De foto is noalig voor een
nieuw spelerskaarEje woor komend seizoen.
Geef hem komende week af aan Paul v.d,SÈe="
en op ITENS.

À-k1a68eÍs r tI.Daamen,À.ef Haddioui, F. eI
Haddiouí, T, Harmsen en 'J,HouEman.

dlt is de Isatst€ LENSrsvuo van dit seizoen I 'de LENSREVUE - t3 '



BEDANKT
Theo Hoefnage
' voor een

grandioos seizoen

ouders, spelers LENS El

- EEN CUP >>>>> tENs ct heeft ook
de halve finale tegen velo gewonnen.
Het giirg moeizaam maar in de verLen-

'l OUA'LENS >>>>> eind mei (3o mei. '

I rg.oo uur) moeE de kopy ingeleverd
* zíjn. Erg veel is er nog sEeeds niet
binnen. Nogmaals doen wij een dringend
beroep op aIle leiders van onze jeugdEeams
om toch echt waÈ te.schrijven over hun
team. Ga er eens een uurEje voor ziELen.
De jongens zijn echt teleurgesEeld a1s ze
nieEs oveï hun team in de .TONG T,ENS lezen.
Een A-vier vellet.je is echt. voldoende.
Lever heE uiterIijk.30 mei in op IJENS.
DOEN HOOR !!I!

LEDTNG TNLEVEREN >,>>> del'komende
week, È/m 1 juni, zijn er nog heel
waE aktiviteiten op LENS. We verzoe-

I

G
ging werd heE toch 1 - 2 voor Í,ENS.

ken alle spelers en leid.ers om kle-
ding. Eassen, trainingspakken, baIlen eEc.
die eigendom zijn van LENS dan terug te
bezorgen op IrENs. Een verzoek aan de Iei-
ders die.shirEs in bruikleen hebben van
LENS om deze even na te kijken en desnoods
Ee laten herstellen door iemand van het
team. De komende weken gaan wij al].es na-
melijk inventariseren en klaar zetten voor
het komende seizoen. zaak is dan daE wij
alles in goede staat terug ontvangen heb-
ben. Gaarne een leders medewerking l!!

A ANVOERDERSDAG HFC A.H.>,,,> op
Il ze mei oaan de aanvoerders van Br en

' 
)s) een íeuk programma afwerken bij.

HFC ÀDO DEN HÀÀG. Àbdul Àkkabi (81) en
Jochem v. Loon (B2) worden om 1.4.30 uur.
daar verwacht. Een Eraining me! enkele

. bekende spelers,een maalEijd,een gesPrek
'met Mark woEE.e en Àndre Hoekstra van de

BvO en een onderlinge wedsErijd sEaan op
heE programma. HartsEikke leuk Iijkt. het
ons. veel plezier.

È. ENEMARKEN TR\P LENS D2 ,,,,>
lf eindefilf waE hèt afgelopen donderdÀg 16
.Z- 6ai dan zover <ie rip-naai silkeborg ior.
beginnen. Iedereen waÈ ondanks het v-roege tijd-
scÍp van verzamelen ruimschoocs oP tijd aanwe-
zig- en de epanning was op dè gezlchten van de :

kidg,af tse lezen. Na een yoorspoedige reie
kwanen we in Silkeborg aan en werden we voorge-l
sEeld aan twee Deehgè kanjers die one eiJdene
dit tournooi dag en nachÈ zouden bij 6taan. :

wat er nadab wij one hadden gemeld in
deze vier dag'en zich heefÈ afge6PeeLd vafts niet
in een klein verslag tse vermelden, daarom waÈ
gEeekwoorden : 18 D ceams, 4 poules, na eèn
fanEaEEische wedeErijd legen H'B.S' p1 de kwar-
èfinale neE nee 2-1 verLoren. EEen mets 1600
epelere in een grote sportshal, bot'rlen, lego-
lànd, een waanzinnige dieco in diezelfde sPort-
ha1. Kussengevechten. wakker wordeÍr met een
volgetekend Eèzicht, confètstie in je olaapzak,
Wei;ig heèI weinig olapen. scheerschuim, geI,
scronÉepray. Een indruknekkende pr.lj suitrei -
king. Ilóuoen, ewingen, kijken wac er achter de
tafels gebeurde ! !:

En de Laatsbe nacht ;......???!!! Kan-
jere jullie waren FÀNTÀSTÍSCH l!! we houden var!
jullie Diea, Anick, Reno en Ruud

ÀIte qEÍlllgEBjl, namens de spelers en de leiding
sÀRrBffi-Effi. Mede dankzij jullie hulP waren
deze dagen, voor iedereen, een fantsastsische
èrvaring ! !

DE FINÀ],E ! ! ! op zaEerdag 25 meí spelen
ju1lie dte Eegen en bij Quick. Àanvang
15.00 uur. Ju11ie verzamelen al om 11.00
uur op LENS. Even C2 kijken,daarna waL
eten, weer C2 kijken en dan naar ouick.
Natuurlijk wensen wÍj ju]lie heel veel
succes toe in deze wedstrijd. Er za1 veel
publiek zijn dus zeE jullie beste LENS-
beentjes voor. ook van LENS verwachten wij
heel veel supporEers.

a a VB - TOEBNOOI >>>>> ook D2 doeE heE
Il oouo en soeelcte rnmaooe-lg oe narver r Éinale aI Eegen Dso D3. Dso D3 scha-
kelde ons D3 uit in de kwartfinale. Ook
besE een goed result.aat van LENS D3. De
uiÈslag van DsO D3 - LENS D2 was nog niet
bekend op heE moment van heE schrijven wan
deze kopy. De winnaar gaat. naar de finale
op r juni bij verburch. zal het o2 ?fjn
??? Meer nieuws volgE.

EDEWERKIST)ERSAVOND >>>>> de
uiEnodigingen gaan de komende dagen
naar de medewerk(st)ers Eoe. Of ze

worden persoonlijk afgegeven of ze vJorden
na g juíi naar heE huísadres gesEuurd. '

Geen uitnodiging onEvangen maar Eoch mede-
werk(sÈ)er van LENS kom dan gewoon op 7..
juni a.s. om 20.30 uur naar LENS toe' Bij
àeze alvast onze welgemeende excu§es. Veel
plezier op 7 juni.

' - 14 - 'ae Lewsnevue' d6 eorsto LENSrowo van hst nlouwo soizoon v€tschljnt in augustus I



Zoals vorige week aangekondigd wordt er op DONDERDAGAVOND 23 MEI A.S. OM 20.00 UUR'

AANVOERDERSBIJEENKOMST ZONDAGSENIOREN LENS 4 T/M 9.

een aanvoerdersbijeonkomst georganiseerd. \Mj rekonen op dB komst van all6 aanvoerdsrs en

bslangótellsnds sanioren, echter minimaal één veftegenwoordioeÍ per elftal. Van bestuuÍszijde
zullen Wil Heijnon on Gerard van der Kleij aan do bespreking de€lneman'

Gerard van.der Kleij

UITLOTING OBLIGATIELENING í 987

De uitloting van de obligatielening 1987 heett, zoals vorige week gemeld, op maandagavond j.l'
plaatsgiehad, Ds uitgelote 3 nummers voor 1996 zijn:
nummer 11 .

nummerl,f , .'

nummor2..d
De reslsrende 3 nummers komen derhalve automatisch in mei 1997 aan bod voor uitbetaling.
Voor inlevering'en uitbetaling van de obligaties die ziin uitgeloot, woÍdt u verzocht kontakt op te
nemen met Gerard van der Kleij (te1.0174-418í 4g). :

Gerard van der Kleij

I

PRESENTATIEJUB]LEUMBOEK OP ZATERDAG 1 JUNI A.S.

Het is bijna zover. Op zatordag 1 juni a.s, zal in het klubgsbouw om 12u30 de officiele'.i
presentatie van het ÍÍaaie LENS jubileumbosk plaatsvindon, Hieraan zal een fsestelijk tintie
worden gegeven. De terecht trotss samenstsller Guido Halleen zal het boek dan overhandigen
aan ons oudste lid, de heer Piet JufÍermans, 6n sen vertegenwoordiger van de LENS-jeugd, C-
junior Michael van dsr Voort, wiens geschminkte (lonslhoofd u op de omslag van het boek zult
herkennen. Het bestuur verwacht dat vele lensers en oud-lensers aanwezig zullen ziin, in ieder-
geval is iedereen welkom ilie dao, Na afloop van het officiële gedeelte zullen nog veel herinne'
rÍngen uit de Lenshistorie kunnEn worden opgehaald en uitgewisseld. Tegelijkertiid ís er dan ook
gelegenheid de vErrichtingen van de LENS senioren gade te slaan, die op die door de iubileum-
commissie georganiseerdo dag hun beste beentie voor mo€ton zotten
Langzaam maar zeker stromen ook de bestetling€n binnen, maar nog niet genoeg. Mocht u dit
nog nlel hebbon gedaan, dan herinneren wij u cr hieÍblj graag aan. HBt jubilsumboek is te
bèstallen door oveÍmaklng van f 25,- (voor leden) oí f 35,-- (nlet-ledenl. Wilt u hst book
thulsgestuurd hebben dan kost dit f 7,5O exÍd. U kunt natuurlijk ook de toegozonden
acceptgiro gebruiken, Hot boek kan ook op l juni vanaf 12u30 worden afgehaal, eventueel
tegBn kontante betaling.

Gerard van der Kleij '

A.S. WEEKEND SUPEBLOTERIJ OP LENS

A.s. weeksnd tijdens het j€ugdtosÍnooi organiseert C€es Lut voor LENS weer een grote
'enveloppsntoterij', d.w.z. dat u aan de hand van het nummer in de enveloppe direkt kunt zien
of en zo ia, welks prijs u heeft 06wonnen, Evenals verleden jaar zi,in er weer fantastische prijz€n
en prijsjes to winnen, De hoofdprijzen voor zowel zaterdag als zondag zÍn 2 schitterende
mountainbikes, tarwiil veel van de andere prijzen met sport te maken h€bben en o.m. aÍkomstig
zijn van onze sponsor FREE KICK SPOBT.

/.t
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DE NOODKLOK deel I
(bàrprobleulen)

HeE. is een traditie daE uw redaktie pagina 1vaÍr de LENs-revue voor haar rekening
neemE. I{ij staan deze bladzijde dan ook nieE graag af aan anderen, Eenzij daE er ieEs
belangrijker is dan ons redaktiegebrabbel .

voór deze ,roNG-LENs revue was heÈ dit keer de barkommissie (EÀRKo) die zich toE
ons wendde en legde een claim op deze pagina. Er zijn wat lqrprobtemen en gezien de
aard en de omvang hiervan, voldoen wij gïaag aan diÈ verzoek.

AfgeTopen seizoen was voor de konanissie een zwaaÍ en noeiTíjk seizoen. A77es draaide om

een keln van I I vaste medewerkers, welke sÈeeds maar weer achter de har of in de
keuken s Ëonde!.

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

Het was meer rege.I dan uitzondering dal er 6 uur of TangeÍ wetd "gedraaid" eà daË soms
7 dagen jn de wee,c. Op LEI\IS vindt men dit de normaaiste zaak van de wereld er7 corunen'
taar was dan ook niet van de luch: jfldier àeÈ eens een keer waÈ. " Tangzamer" gíng dan

nen gewend was -

,Je kàn zeggen dat we nen dit seizoen
grensoverÉchrijdend bezíg is geweest
en er op het randj e van de aÍgrond
gebaTTanseeÍd werd v.w.b. àeÈ greesÈe-
lijk-.-en TichameTij k vermogen.

DE NOODKLO'K wordt geluid en a1s er
nieE Enel een oplossing wordts gevonden
dan kan de bar en keuken het volgende

WUZIGINGEN ZUN NOG MOGELUK I

op maanitag 5 augustus tot 20.00 uur
b{l de redaktie in het klubgebouw

e-mail : amiltenb@worldaccess.nl

FAX : (o7o) s2132 Es

uw redaktie

VAN DE REDAKTIE
lever uw kopii voor de eerste LENS-revue van het
nieuwe selzoen in vóór 3 sugrrstrrs op het adres :

- Ilengelolaan 981, ZS44 GG Ilen Hasg

I
I
I
I

seizoen op enkele dagen
weleens gesloEen blij -
vell.

Het zal wel alIemaal
meevallen denkE u we1-
lichE, maar hoe ernsÈig
de siEuaBie is kunE u
Iezen in deel II, welke
u aantrefE op blz 5.

-. '':-#,1
"(

1

(ook tot zaterdag 3 augustus)
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nieuws uit de bestuurskamer'.a

samenstelling Bestuur

^-

de LEN§-revue

lay{ut / gl?flsche Yo]mgevlllg

: c.J. Alting en À.c.1. Miltenbirrg

r-_-
I

VOORZITIER :

J.G, Colpa
Tel. : (O7Ol 394 19 74

LID (VICE.VOORZITTEB}

W.J.M. Heiinèn
Tel. : lOTo) 346 10 88

LID :
P.J.M. vEn den Steen
Tel. : (070, 397 01 54

SÉKBETABIS :
P.F. Grens
Tel. : (0701 363 54 18

r€HEduftie
r€allsade
ververllng1e PENNINGMEESTER :

c.J, v8n deÍ Kleri
Tel. : (01741 41 81'49

''. 2s PENNINGMEESTER :

vakatuÍs

: !ENS.huisdrukkeri,

: T. van Zllfhout

:rcensdagochtendlduh
:500

J
-----J

Op maandag 3 juni j.1. werd er een ,U,V
gehouden, \,íelke bedoeld is voor &E
Ieden, ouders van jeugdspelers en andere
geinEeressgerden die zich betrokken voe-
Ien bij onze vereniging.

om 20.30 uur opent de voorzitter deze "
versaderinq en heèt heE handje vol Ie-'
aenl aie z-ich de moeiEe geEroosts hebben
om deze avond de weg naar heE klubgebouw
E,e vinden, van harÈe welkom.

DE ALGEMENE LEDEN VEBGADERING
(À[v) : ..

'i , ' ..t,
KorE samengevat is de biEuatie:en de '
toekomst vàn LENS allès behalve roos-
ki;;;ió; zonder dats. er nu oP.diE momenE

echc reden Eot Paniek moet zrln'

HeE is nieE zo daE we íENs sneI" "Een
;;;";; Ërt""i', dragen, maar voorzichEig-
Éeid bl,ijfc geboden. lte moeEen dus oP

"ir. rià"É de-viíger aan de pors brijven
houden..,::,".
AandachtssPunEèn, lwaar mén iri de komende
perioile a-andacht aan moeE en blijft
àchenken zijn o. a. :

het sDonsorbeLeíd r het acuiveren van
iiàÈ viiírirrigers Projekt LENS (vPL) ,

óài ,*í.g. dé afkort ingsverwarring die
ontsEaan -is , ',ratt af heden 'nu onder de
naam LENS 2OOO verder gaaE r de zorge-
ïiiËeTàËËE".E waarin óe opstar verkeerd
iàit aoot achterstallig onderhoud) * het
overleg meE de GemeenEe in de Escamp-
kommislieu * terreinverkenning voor een
eventuele goede fusieParEner ' "
DaE hets Bestuur, gezien het wele werk
àiÉ Èo*,.""uu.nde íeE zich meebrengc, dit
niet. alIeen kan, moge een ieder duide-
lijk zijn.---. ' ,.
Reden génoeg om allen èr Élink de schou-

tr zijn enkelè berichten van afschrij-
ving ónEvangen en daar er geen íngekomen
sEukken bij de secretaris binnengekomen
zijn wordÈ er overgegaan tot het vasf-
st.éIlén van de noEulen van de vergade-
ring d.d. 11 decerÍÈer 1995. i
Deze wordE, nadat er een vraag is ge- , .
steld over sponsorzaken en de voorge-
sEelde contributieverhoging, mets dank
aan de notulist, vasEgesteld.

Op de agenda sEaat de begroting en de
pènningimeeeÈer geefE de aanwezigen oP
ierroeÉ teket en uitleg over de diverse
Dosten. Nadat iedereen naar tevredenheid
is geinformeerd wordts deze begroÈing
vasEgesteld.

Ilet ce voeren beleid levert bíj vlagen
een verhelderende discussie öp. maar
verzand a1 ras in vJa! heen en weer ge-
praaE zonder daE diE duidelijkheid
schepE .

van de rondvraag màkén enkele leden ge-'
bruik en de voorziEtser sluit de verga- -

dering onder dankzegging aan de leden
voor hun inbreng.

ders ,ondeq_ te zetEen.

de redakEie

door prive omstandigheden , .

'àeeft de heer F. veeten za)n
besÈuursfunctie al.s

' 2e penningfieesteÍ. helaas
" nlo=eËen neerleggen.

*,i

.Ií'aechrífe
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advonentia 4fiBAR NIEUWS

DE NOODKLOK deel ll
zoals u aI van de redakEie vernam luiden
wij als baïkommissie (BARKo) inderdaad de
noodklok. veel vaste medewerkers hebben
t.e kennen gegeven het wat rustiger aan te
gaan doen en in het "slechtste" geval er
mee te stoppen.

Hoe sEaan we er nu voor aan heE begin van
heE nieuwe seizoen ? In één $roord 'beIa-
berd", wanE :

sEopt geheel met bar/keukendiensten.

Maar Laten we posit.ief beginnen; aan heE
begin van dit seizoen zijn wij, o.a. via
de LENS-revue, een wervingscampagne be-
gonnen onder verschillende Eitels zoals
bv. "zon of regen" - "wat is er aan de
hand" en "één minuut voor Elraalf".

De respons was '(zoaLs gebruikelijk) be-
droefend, maar had toch ook eei.r positieve
kanE, wanE enkele (jeugdige) kandidatsen
meldde zich aan. Dat was het eigenlijk en
begonnen we aan heE afgelopen seizoen.

HeE werd zrdaar, maar soms met de moed der
wanhoop hebben we ons. er doorheen gesla-
gen. wii bedanken (we noemen geen namen)
dan ook iedereen voor hun inzeE, hulp en:

Mensen jullie hebben de (personele) pro-,
blemen die ontsEonden, daar waar anderen \
heb (meE cornnientaar) 1ietsen liggen, goed '
opgepakE. NogmaaLs dank I

Irge v. d. Berg

Rina Bruij stens

stapt'uiE de BARKO - gaaE heE rustiger aan doen
(suàat nog maar 2 van de 7 dagen) en gaaÈ zich
ergens anders mee bezig houden.

blijft in eersEe instaneie ianspréekPunE voor hef,
bargebeuren, maar ook haar zulE u niet zovaak Jrleer
aanEreffen in de keuken of achter de bar.

Henk Kouwenhoven

Marian Houtman denk er over om te stoppen, maar houdE
nog ewen in beraad -

'draaiÈ' vanaf heden nog maar om dè t+
zacerdag 25. jn dienstsje.

dit besluit

dagen op

Ellie en Peter v. Fessem verruilen de nthuis"-zondag vcor de 'uiE'.
verder zijn ex op dit momenE geen vrijwilligers meer beschikbaar om dagelijks Ee
sluiÈen (vooral óp de zondagen, wanneàr LENS 1 bhuis speelt) en is er geen coórdinator
meer die de barmensen regeld.

zoals heE zich er nu laaE uiÈzien bl,ijft het klubgebou!, aankomend seizoen op de maan-
woens- en vrijdagen gesloEen I I

Wij hopen hiermee aangetoond !e hebben hoe ernsEig de siEuaEie rondom het bar-
keukengebeuren is. Hier staan rr,e, we kr,rnnen nieE anders en heE woord is nu aan heE
BesEuui ?, de VPL ?, maar vooral aan u !! wij wensen u een prettige vakantie en zien u
graag komend seizoen weer terug op LENS, heE liefst achter de bar of in de keuken.

.'de JONÈ-LENSREVU|' - 5'
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Binnengevlogen berichten .

zo ook op LENS en het waavrouwtje wae aItsijd te vinden in hèt washok ' we schrijven
nwas'Í, want Inge v.d. Berg gaat het wat rusEiger aan doen. Dits imPticeerE dat onze
witte reuzin geen tijd meer kan vrijmaken om de shirtjes (inc], reserve) eEc. te wassen
van o.a. de A- en e jeugd.

Víie oh wie is een expert met mega perls, brengt de'oploising en durft het aan om heE
gaE op Ee vulIen daE nu valt ???

OVER BARBEKJOE GESPROKEN >>>>> laten we beginaen dat, in. onze ogen, een BBQ een
beeEje redicule is. Wie laat zich nu "dwingen", a1s je lekker, gezellig uit, eten gaaE
of uitgenodigd wordE, z'n eigen eten klaar Ee gaan maken ? Maar goed bij LENS is het
aan heÉ eindé van het seizoen, naast heE theedrinken, een rage om eens lekker de stuk-
ken vlees op een gloeiend heets roosEer È,e gooien en gezellig in de rook van verbrand
vlees te gaan sEaan,

Naast anderen is het ook voor onze jeugd een gewj.Id evenemenE om heE seizoen af Ee
sluiEen en onze cl wa6 volgens onze bescheiden mening de eerste en vele teams zouden
nog volgen. van cl weten wè alleen dat er vooÍaf aan de kjoe (en dit, is een Prima
EràdiÈié) er een wedsErijd gespeeld werd van jeugd tegen de ouders (voor een uÍEge-

ondanks enkele onwillige beenspie-

,.-
HET WASVROUWTJE >>>>> kreine wasjes; groee vrasjes - stop
het in de wasmachÍne. Í,Iij weEen niet, hoe het bij u Ehuis is,
maar moeders weten wat.een "gezelfige" sporE heÈ. is bm de was
te moeten doen. fn menig huishouden sEaaE de machine danook ..
nieÈ sÈil en maakt zelfs overuren. I ' :

breider verslag verwijzen wij naar blz 20).

ook onze 'dierentuj.n deed dit en uw redaktie was,
ren, toevallig getsuige van deze happening. onder leiding
heids jeugdcoach was ook niet voor de poes) zeer bekwame
gele/rode kaarten ook een oranje (?!) oP zak had, wàs de
werden spelers van heE ouderEeam meE de regelmaaL van de
var heE veld gestuurd.

Tenslotte lieten E 1 en 2 ook zien dat zij de kunsE van het zelf vlees braden machtig
zijn. U merkE wef, besEe lezers, heE zijn zo aan heE einde van het seizoen gouden
t.ijden voor slagerijen en de bekende LÍNS-'lPyromanen".

/'^J
híb4"\f

Daar hets hiergaaE om 2 velletsjes À4 hebben wij maar besloten om een
verkorte versie Ee publiceren' Kort komE het er op neer dat dit Eeam-door
de spetbegeleiders ïIink benadeeld is in het toekennen van de te verdienen
punEen .

Als voorbeeLd wordt o.a. genoemd het aanEal meÈers daE meE het 'A-9P91". is afgelegd.-
He! scoreblaadje gaf volgéns hun aan 3 meEef - maar dit was naluurlíjk kilometer. Ook
op de evenwicrrÉsuàrr< zijí zí1 behoorlijk (volgens hun schrijven) gedupeerd (de
bèwoord.ingei: waren in aé Uriéf ieEs anders), vraÍrt terwijl .zi) per persoon op de balk
zich mochÉen bevinde[, gingen andere Eeams meÈ 20 man tegelijk naar de overkant. ook
trèt weg laten waaien iai aé teucers (zodaE deze niet meer op volgorde lagen) HerkEe in
hul naàeel. I

Bij heE koemelken werd hen verboden in de opvangbak hun flesjes "limonade" Ieeg
te gooieí, terwijl er bij het hoepelfietsen hun vervoersmiddà] werd Eegengehouden en
zii-verpficfrc waien om dé boeren-blaaskapel heen E.e rijden i.p.v. er dwars doorheen '

wel feliciEeren (ja, zo sPorEief zíin ze wel) heE team van, IaÈen we heE maar noemen
,'de van ressempieó.-met hi:n .cerechLé (r) overwinning. Alleen- dat- gejouw van ULOOSERSU

ri"t Ci.rg hen eir hee sEeeds maar blijven zingen van nI,re are the chamPions" werd nieE zo

"n P'iii: gisflldà", 
u" weds Èrij dreiding goede noua neemt van hun proeesEen (ar zar hets

niet veel helpen, vrezen zij) én bedanÉen, ondanks alle Eegenslageir die zij die middag
*àÀitu" incasÈeren, de j ubiieumkommissie voor deze zeer geslaagde en succesvolle dag !

van eerr (trouuens de gelegen-
scheidsrechEer, die naasE
overwinning voor de jeugd en
klok voor 5 minuten, Eerecht,

PROTEST >>>>>> v.ia.de redaktiebrieven-bus bereikt.e ons, ter PublicaÈie in
deze ,foNG-r.ENS, een prot.est van heE "sjoemel-Eeam", dat meedeed aan de
senioren ?-kamp op zaterdag 1 juni.
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l OOO-POOT >>>>> als de één het kan worden,'dan ben ik op zeker- ook een kandidaat '
moeE deze persoon gedachts hebben. uij rireu de wapperenge manen' Èërzijde oestaaIl door
zijn Debbie dook op a" ,àïài!"-i-Ëàíp aag acirrèi-àè bar en nèerc heÉ geirest eerd-om 

. 
de

cÍehe1e avond, richrins ,;,i;;Ë, t;-Ë.p"; dag hij ook een looo-poor-was. oké, E.c. je
Ë;à-;.;';;i'r;;àï;-;; JÀ-1.=i.'o"x juliie servicè meE een smire op de medewerkers-
à"à"a,--*.È-irà"rÀ"É ,eei op prijs weid gesueld., was voor de redakuie echter geen

àanleiaing om d.e uit,61ag vàn de verkiezing te herzien'
. wanÉ een echte duizendpooÈ afs onze Henk ? ,

d.e redakEie

HET GEHEIM EN HOE VERDER
(nog é6n keer koffiedik ktjken)

wat. is het geheim tan heE succes van de '

LENS-revue ? Hets anEwoord is heel een-
voudig. zet gewoon een (dom ?) redaktie-
koppel, die. elkaar Perfeke aanvoelen,
bij elkaar.

zij weten zich óp hun beurt gerugge-
sEèund door een enEhousiasEe achÈerban
en het succes is verklaard.

IIET EEHEIU

!ÍÀ}XT WI.T HÀDDEN

naa6t de diverse kommissiea, U,
E.rouwe reporEers met uw verslagen
en u LENs-ers, die er woor zorgden
dat uw redaktie aan zijn nieuws
kwam. .

chef van de LENS - huisdrukkerij en
sEickeraar Tinus van zilfhouE voor
het beEere druk- en Plakvrerk.

ToE sloE bedanken wij onze sPonsors

ADREPAK

voor het o.a. drukken.van de zondagwed-
stsrijdkranE en het aanbieden van de
LENS-revue bij PTT-Post

HAFO

voor het Eer beschikking sEellen van de
foto's van de lspeler van de week".

De LENS -revue een weekblad met alleen
maar wedsErij dprogramma' s, uitslagen-en
de belangrij[e- meàedelingen ? wij,- als
redaktie-suàan dit nieÈ voor en hebben
qemeend ook het afgelopen seizoen weer
Éen vereniginggblaà uit te moeten bren-
den meE veèI weEenswaardigheden ' Een

Éórrc r"*iti"uIad derhalve met voor e1k
wats uils.
EénenveerEig nummers + deze 'foNG 

- LENS

ièvue v:.erei weer oP de mat of in de
brievenbus. Een record derhalve, waar
*ii u."t vrel trots op zijn, wanE weLke
veíeniging doet ona dits na ?

EchEer de koscen, welke met het ver-
i"niio"n van zoveel nummers meE zÍch
meebiengen, drukken zwaar op onze begro-
Èiag.

HeL Bestuur heeft in de afgelopen ALv
besloÈen om komend seizoen met de redak-
tie rond. de tafel te gaan zitten en re
Érainsgormen of deze Èosten op de één Óf
andere, voor iedereen aanvaardbare ma-
nier terug Ee dringen zijn.

Dac we nieU op de oude voeÈ doorgaan is-eker, maar wórdE het een mededelingen-
blad à - gaat de revue om de 2 weken
verschijnén ? - geeÍr verslagen meer.? -
pas vrijdags in àe bus ? - informatie
via INFoTHUIS ?

we weLen het echE nog nÍeEt heE blijft'
koffiedik kijken. Een ding staaE als een
Daaf boven wàter , heE gaat in de loop
ïan het komend seízoen anders, maar voor
de k\.ralítseiE sÈaan wij als redakt'ie in! I

wij r,Jensen u een preÈEige vakanEie en
zién u graag weèr gezond op LENS tserug'

HOE VERDER

ÀTBERT MÍLTENBURG & CEES ÀITING

I

- de LENS woensdagochÈendklub mec
hec vergaren, invouwen, nieten,
bundelen en aanleveren bij Adre-Í 
Pqk.

De sEille krachE achÈer de LENS-revue
besEaaE aI jaren, naasE de dames Inge
v.d. Berg eÀ Marian HouEman uiE de heren
Lou dei Bóer, Nico de Groot en Tinus. HeÈ
geheel sEaats onder de bezielde leidÍng
van capEain .Toop liillems.
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juhileum Kommissiet-
I

I

'1

I B

hedankt
jabileunkonmissie

het was een
perfekte dag

,r:i, ! ril!i1x 1.
!,"jlrï liii; I teAn g

EEN REDAKTIE RECEPT
(foto'§ z€gg6n ltreer darr vroorden)

Men besuelle mooi zonnig weer - men neme twee EeilÈjes en vuIle
deze met wat water. Men laat wat. mat,eriaal aanrukken in de vorm
van vervoersmiddelen in aIIe soorE.en en maEen. Voege hieraan Loe
skies, maLjes, klimtoesÈellen. vervolgens neme mén twee koeien op
de nek en plaatsen deze op veld. 1.

Meng deze ingrediënten met e:rÈhousiast.e deelnemers, een barbecue,
gezellig buit.enEerras. Men deponere dit in een marinade van
boereublaaskapel, 's avonds een meer dan prima band en fraai
vuurwerk en men krijge een geweldige seniOren 7-kamp.

,,'í

§s
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DE LAATSTE LOODJES WEGEN HET ZWAARST

Een vraar spreekwoord. Het laatste 'loodjeÍ en Levens
j ubi lieuÍnkommiss ie was de senioren ?.-kamp van l juni
naderde bleek hec ook het i'zv{aarsberr te worden.

de laaEst,e aktiviteits van de
j.1.. NaarmaEe de'dag der waarheid

Er was weinig respons van de teams en we konden ons niet aan indruk ontErekken
(als we er naast zitten, moet u diE maar even aan ons melden) dat. ook de aanvoerders
niet stonden te popelen om hun elftal Ee sEimuleren voor de deelname aan deze dag.

Veel t.èlefoontjes, veel " ronselprakE ij ken'r van onze kanE zorgden er voor dau we
gelukkig Eoch 9 Eeams op deze dag de wei in konden sEuren.

Maar voor diE gebeurde vond ook nog, onder grote publieke belangsteLling de officiëIe
aanbieding plaaEs van het LENS - j ubileunÈoek.

Samensteller (meE hulp van ,fooP
Willems) cuido Halleen overhandigde
dit. werkelijk fraaie boekwerk aan onze
voorziEtser Jaap colpa, ons ouclsEe
LENs-Iid, de heer ,ruffermans en aan
Michael v. d. voort .

rplechEigheid" vlogen de boe -
zoete broodjes over de Eoon-
werd het startschoE gegeven
7 -kamp .

Het werd één grote happening meE als
afsluiEing een barbecue en gingen,
nadag de EaLreiken aanwezigen hadden
genoEeE van fraai vui:rwerk, oP de mu-
ziek van de uiEst.ekende band '

AM/FM
toE laat in de avond de beentjes van
de vloer.

cezien de reakties, die wij ontvingen
denken wij er over om zo'n dag wel-
lichE komend seizoen weeï Ee organise-
ren .

Na deze
ken a1s
bank en
voor de

Om een lang verhaal nu kort te houden
sluiten wij ons bij de redaktie aan
daÈ foto's inderdaad meer zeggen dan .

woorden.-';.,t'

,l
it

4

.,itl

wij danken alle

VRIJWILLTGERS.

en

de heer P.J. Jaffernans (links) krijgt
het hoek uit handen vàn Guido'Hatteen

Deze kornmissie wordÈ (of ,. àIs u dit. teàsE is)
' andere akEivit.eiten binnen onze vereniging.

wij wensen u een pretEige en zonnige vakantie.

sPoNsoBs.

zonder hun hulp was het nieE mogelijk
geweest dit ju-bileumjaar zo Ee kunnen
vieren. /''' !

Mensen nogmaals ÈgoANxt v'oor aIle hulp
in welke vorm dan ook !

onEboíden en wij gaan ons iichten op

,§
,.1

INGE. ELS RICHÀRD, .JOOP en HANS
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Evenementen Kommissie''

Bij deze schrijf ik een sEukje over de gebeurEenissen vaÍr de EKo.
heéft de kommiÀsie gedaan in heE seizoen '95/'96 ?

WaE M
We zijn begonnen met heE SIrÍTERKÍ.ÀÀSFEEST en diÈ ís ieder jaar

een leuk e.r-grooÉ festijn. De kinderen genieEen er vooral van als hun leíders bij de
sint moeEen komen om dan een liedje Ee zingen.

DaaÍna zijn er noE tswee BINGO'S geweest; zo haddeD we er één voor de jèugd- en één voor'.
volwagsenén. Beidén bleken een gioot succes t.e zijn, dus dit i6 voor herhallng vaEbaar.
Aii d.r. wiI ik d.an a}le sponsois en anonieme gevère voor hun giften voor deze bingo's
bedanken .

En dan zouden we een oLIEBoLTEMoERNooI organiseren, maar die is letterlijk en
figuurlijk in het waEer gevallen. volgend jaar maar veer proberen '

In maart hadden we weer een PÍJÀy-BÀCHK SHOW. Het. is dan goch weer aÉwachtsen van
hoeveel en rnie willen daaraan meedoen. Dat was even een sPannend moment (in die perigde
vJas heE n.L. vakanEie). Maar gelukkig hadden we 11 deelÍremers. De arÈiesten waren
allemaal erg goed en je kon zlen dat-ze allemaal goed hadden geoefend. We zagen nieuwe
maar ook ouàe gezichÈen die aI een keer hadden meegedaan.

Toen ik diE sEukjé zaE te schrljven had ik die avond om 20.00 uur een vergadering over
de MEDEWERKERSIVóNO. DiE iS heE.-].aaEsEe feest dat de EKo voor dit seizoen, samen meE.

heE besEuur organiseerd.

Bij deze wil ik atle vrijwilligers, j ubileumkommissie en verder aLle mensen die ik
veígecen ben bedanken ""Ëi-irur"fr"ip Én medewerking. Hopelijk kan ik volgend seizoen
weer een beroep op hen doen'

D vÀN s lEN rFI"NE VÀXÀ.!trTIE

aanleveren kopy

donderdag 8 augustus verschiint de eerste LENS-revue
van het nieuwe seizoen. Die revue is voor TWEE weken!!
Lever uw kopy aan vóór 5 augustus op het adres :

A.C.J; Miltenburg : Hengelolaan 98í, ' 25,44 GG DEN HAAG

wiizigingen ziin mogeliik op maandag 5 augustus tot
20.00 uur hii de redal«tie in het l«luhgehouw.:

LENS-revue nr.2 versclriint op 22 augustus dan wekeliiks.
Aanleveren van deze kopY vóór Í8 augustus in de redal«'
tiebrievenhus in het l«luhgebouw of op het adres :

c.J. Alting . uddelstraat 137 - 2573 VE DEN HAAO

- 1O - 'ae JaNG-LENSREvUE'



NEDERIJNID - zaÈerdagmorgen, zo rond- de
Èrok "rut 

negen uur. De poorEen van heE
iportterreii zijn net een half.uurlje
olen aIs de eersEe (zeer jeugdige) -spor-tèrg zlch melden, meestal vergezeld door
pa. i' Terwijl het, kroosE zich aan heE
omkleden ig voor het wekelijkse porEie .
Iichaamsberr,eging, draaiE de bar in de
kailtine aI op. vó:.le gang : "Doe hier
effe Èwee baÉ:<ies ,Joop". "Zj-jn er aI
verse gevulde koeken?l'. "verkopeT jullie
ook zwàre van de weduwe meE vloei aIs
heÈ kan I I'

Maar..ook de eerste flesjes bier
gaan aI over de toonbank. HeE begin -van
een leerzame dag.

ZOMAAR EEN VOETBALZATERDAG

MEEÍ,EI/:EN OF AZOELWEN ?

PAUZE

Trouwens, m'n frikandelteEje is.nog half
bà,rto."t' ! ,Ioop, ,Joop ! verd' ' ' ik betaal
;;;Ë-;;= *;" èt.t,, à"u kouwe rrikandel-
1etsje kosE je wel een rondje voor de
rrè:-É r". I-Én wel oPschieten, want de '
,àa"ttlja beginE alweer. TyPisch die " '
van Janéen, ieker 3 minuten te vroeg !

Het is een komen en gaan in de
tcantine, ,Ioop wordE ínmiddels geassis--
Eeerd door eèn exEra vrij williger, . 

ook
aI iemand met harE voor de klub, die
È"r""gàr"ot heel lraE vrije uurejes opof-
fert, net als scheiilsrechter 'f,ansen tro-
uvlens . .

DE !'gitEEDE HEI,FÍ eAl! GBLOKKIG BETER

Na de hervaiting, zoats daE officieel -
iiË"i, dà.t À.e itt rr.c verd een seuk fel-
i.t àai toe. Henk, Toon en sjakie en
consorten hebben de adviezen van pa goeo
in de oren geknooPE. Hier een schoP'
daar een duw, een beetje schelden en.
slaan, alles cif hets de gewoonEte zaak
wan de wereld is. Ze zijn er nog lroEs-
op ook, Pa heeft heE Eoch zo gezegd I Et
jà hoor, heÈ werkts.: Toon renE achter eeÍr bal aan die
richEing doel van de tegenstander -ro1E'
oe keepér van de EegenparE,ij wil de bal
oppakkèn, ToonEje sóhopE er naar, lekker
nàia. Pe bal rolt in het doeI, 1-0 I

. 'Heb je dat gezien ? 1-o ! ToonLje weer
natuurlijk, die Toontj e !".

onóertussen is de leider van de
begenpartij bezÍg om zijn keeper Ee

tróosi.tt. íriet alLeen vanwege heÈ doel-
' punE, maar ook om zijn hand' Die is,

àoor'de schoP van ToónLje, behoorlijk
dik en blauw geworden. Dus, de reserve-
tà.o.. in het-doel en dà ]eider meE zijn
ào.i*.., op z'n vrije zaEerdagmorgen. in

. de autso nàar het ziekenhuis. Gelukkig
.' valE het mee, zeggeI] ze bij de EgBo'

Nietss gebroken. àI1een behoorlijk ge-
kneusd.
wanneer ze terugkomen. bij het sport-
Eerrein is de wédstriia .,ar ru11 een uur
afqelooen. De stand is 1:0 gebleven, ln
de-kantine wordE Iuidkeels nagepraat en
àà vo:.genae wedstrijd is alweer aan de
g.tg. Ís.hoP 'em voàr z''f "''' krinkE
Éet"in de vèrte. Voor velen is echeer de
IoI er aI lang weer af '

wanneer om half tien de afEraP ia van de
eerste wedstrijd van die dag, begeven de
meesEe ouders zich naar buiÈen om de
trainer te verEellen wat hij fouE doet
en om aan hun kinderen Ee vertellen waE

ze vooral goed moeten doen.
ÀIs ér na enkele minuten nog weing

gebeurd is, klinken de eerste kreten
vanàf de ziikanÈ van heE veldr "LaaE 'em
ie niet zomàar voorbij lopen sjakie !"'
írluiEen scheids, fluiÈen. waÈ, een .. ',
die mal snapE hec echts niet". Kom op
Ilenk, gewooir Eerug schoppenn ' 'Ben jij
nou leider van dat elftsal ?u rrwaarom

speelt m'n zoon dan ÍrieÈ mee ?". het .;
qaaE alsmaar verdeï.

De aanmoedigingen om over te gaan
Eots het uitschelden, schoppen, slaan,
pootsje haken en duwen van de EegensEan-
àer laan over en weer. BuiEen de lijneÍr
wel Ée verstaan, maats voor iedereen dui-
delijk hoorbaar, ook voor de kinderen
bÍnnen de lijnen.'

Gelukk-ig maar dats nieE aIle kinde-
ren qoed naar hun vader luisteren,
andeis zou het gezeltige zaEerdagse
sporEveld a1 gauw in een slagveld veran-
deren !

Na een klein halfuuïtje is heE pauze'
voor de minl-sPorters atsaaE in de kleed-
kamer een kopjè utree klaar, voor de mëe-
ste vaders *àÉhten de goudgele biertjes
aan de bar. HeE is tensloEte al weer
Eien uur ... . .

HeE. is inmíd.deIs een stuk drukker gewor-
den in de sportskantine. De ouders van 'de
kinderen diè de volgende wedstrijd moe-
Een spelen, zijn inmiddels ook gearrj'-
veerd. Natuurlijk is er over en weer
voloD interesse. 'rEoe gaat heE vanmorgen
- noi steeds o-o ? IIoe iE het mogelijk !

Oh, is die .. . van Jansen l,reer scheids-
iààUt.=, die bakte er vorige keer ook aL

niks van. waÈ, speelE ToonÈje niet mee ?

Hoe kumen ze dat nou doen !
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TJEAK Ë8, II.8.TI'WÍLLÍGER

Gelukkig gaaÈ-het bovensuaande lang nieb altijd op ert zeker niet bii a1le sporE-
verenigin;en, maar Eoch. Kinderen witlen aporten, zich ontsspannen eh bezig zijn en
gehouden worden. :'

omdaÈ te kunnen bereiken zijn er veel, heel veel vrijwilligers nodig bij de
diverse sporcverenigingen ' Trainers, mensen achEer de bar, mensen die de boel schoon-
houden, .Eèamleiders-dié in heE weekend voor dag en dauà.opstaan om meE eèn aanÈa1
kinderen op pad te gaan, scheidsrechters . Allemaal aIs hobby, allemaal belangeloos,
aifemaat oin àok uw Éindieren) de kans te geven Èe genieten van sPor.tieve onEspanning.

Natsuurlijk, ' 
niemand is perfekt en niemand is zonder fouten, Maar die scheldparEijen ho:

ren er n;tsuurlijk nieE Ëij, evenÀin als a1 dat gemopper aan de bar,_om nog maar niet te
praEen over kleine en groÉe ruzies. Denk ook eens aan aI die vrijwilligers en ..' denk
ook eena aan de kinderen I,
6rOED VOOREEELD, DOET GOBD VOLTGEN

Met de kinderen meegaan naar het sportveld is een goede zaak, daE hoort er bij ' De
kÍnderen vinden heE prachtig en,zullen zeker hun besE doen, nieÈ alleen voor zíc}lzelf,
maar ook voor pa die- langs àe lijn staat tse kijken. Àànmoedigingen, die horen er
natuurlijk bij, maar let vrel oP uw woorden !

. veígeeE-nooits, daE veel àanwiJ zingen ook in de prakÈijk zullen víorden gebraght, 
_

is heE niét Èijdens de.wedsErijd, aàn iÀ fret wel erna, of een week laEer op school, of
Eijdens hee buíEennspeten. Daaiom ook : goed voorbeeld, doeE goed volgen, ook in het
heeEsE van de sErij d.

BRoN | 'rzoeEermeer op zondag" d.aI. 07 april 1996

nooE redaktie : .wij hebben bovenaan !'zoeEermeer'r vervangen door "Nederlandrr. IleE zou
n.1. de indruk wekken daE bovenstaande alleen voor zoeUermeer van

' Eoepassing zov ziil.

,,,..

IÀTEN !ÍE DÀT DIET Z'N À,.LEN NOOIT VERGETEN llll

advertentio

SUDMEIJER ZONWERING

ZUIDERPARKLTAAN 25 DEN HAAG Tel. 323 35 62

MlUilltll-VILa\a\ll

26 verschillende soorten vlsaien
elke dag VERS uit Limburg
Dierenselaan 11 - Den.Haag

tel.3637845
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S(Blí@ oo r teleÍoon nUmmars: u ie de co loÍon oo nao 1

HeE seizoen 95/96 ís beslist níet gemak-
kelijk geweesÈ voor de zaterdagafdel ing,
Een eerste aanzeE hiertoe vormde in fei-
te heE opstappen v;ur een fors aantal
spelers aan het eind van het seizoen
L994 /L995 .

De resterende EpelersgroeP l ieE
het er nieE bij zitEen en sEak de koppen
bij elkaar. Een gesprek meu hets besEuur
Ieverde vervolgens de basis op om meE
tenminsEe een eIfEaI het seizoen
L995/L996 ín Ee gaan. Tvrij fe1 en onze-
kerheld waren er de oorzaak van dat de
voorbereidende werkzaamheden t.b.v. het
seizoen 95/96 geen of onvoldoende aan-
dachÈ kregen.

ook het onEbreken van een trainer
vormde hierbij een groot probl-eem. Van
een goede start, in de zin van een gede-
gen voorbereiding meE als belargrijkste
èlemenÈen een atsevig training6- en oe- '
fenprogramma, was dan ook geen sprake.
De competiÈie werd dan ook noodgedwongen
aangevangen meE een behoorlijke
crainingsachterèÈand en zonder de aI
eerder genoemde begeleiding/coaching.

Senioren
ZATERDAG

KorE na de starE, heE bestuur was
inmiddels naarstig 9p zoek gegaan naar
een (aspirant) Erainer, wiBE heE besEuur
tijdelijk Cees Roos, assistents traineï
bij Die Haghe, in te lijven. Echter deze
kon a1leen de trainingen op de woensdag-
avond verzorgen en vanwege zijn actsivi-
teifen bij eerdergenoemde club nieE de
wedst.rijden van Lens begeleiden.

AI meE a1 nlets echÈ een sitsuaEie
om over naar huis te schrijven. via eeÍr
aantal spelers, die op de hoogEe waren
van de situatie van ondergetekende en de
wens om het spelen zo langzamerhand Ee
verruilen voor het actief begeleiden en
coachen van elfÈallen, werd er een be-
roep op ondergeÈekende gedaan om in ie-
der geval de Erainingen oP de maandag-
avond in te vullen en vervolgens Ee coa-
chen bij de wedstrijden.

Een gesprek tussen de zaterdagaf-
deling en de spelersgroep volgde en korE
daarna sÈond ondergeEekende voor de
groep. Na een aanEal weken möesE helaas
cees Roos de Erainingen op de woensdag-
avond vanwege persoonlijke omstandighe-
den sEaken en pakte ondergetekende de
draad volledlg op._

Na een aanLa1 weken snuffelen en
ruiken aan elkaar gingen wij a1s groep
er vol Eegenaan, De crainingen werden
voor de wLnÈersEop goed bezocht (in
toEaal werden 86 trainingen afgewerkE)
waarmee de groep duidelijk maakte er
voor Ee wilIen gaan.

KorE voor die aischuwelijk lange
winÈersEop was er zelfs sprake van een
omglagpunE. De oefenstof werd langzamer-
hand zichEbaar en de h,edsÈrijden werden
in ÈegensEelfíng uot eerdere parÈijen

'met kleinere verliesmarges danwel meE, -

een enkel puntje afgealoten. De lange
. wintserstop, de vele blesaures, een .:
. schorsing en het gegeven dat regelmatig'

3 spelers de wedstrijden moesten verzui-
men in verband met werkzaamheden elders,
eiste zijn EoI op de toch aI mageïe spe-
Iersgroep. MeE veel knip en Plakweïk
werden de resEerende wedstrijden afge- '

vJerkt.

6dvsrt€at1e'

Nu heE seizoen 95/96 achter de rug
is en wij ons bezinnen op heE nieuwe
seizoen realiseren wij ons teïdege dat
heE opnieuw moeilijk zal worden voor de
zaterdagafdeling .

om een definíÈieve omslag te bewerkstel-
ligen is het echt gewenst dat er naasE
versEerking Íoor het 1è elftal er een
Eweeale elfÈal op de been komt.

HeE merendeel van de sPelersgroeP
is zeer positief en wi1 er aIles aan
doen om de zaterdagafdeling voort Ee
laten bestaan. Maar daÈ kan de spelers-
groep niet alleen en ondergeÈekende ze-
ker nieE. Daaruoor hebben vrij heE sup-
port en de gterm van heE besÈuur en niet
óp de laatstse plaaÈs van Lens nodig.

YanderYelde
'tYentje #.**

vHHUmS

Zlnkwerf 27
25++ ÉC DCn Haag
Te1.: O7O-l66ll14
Fax.t O7O-1675191

Zoetermeer
Tel.z O79-76loZll
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Inmiddels heeft ondergeÈekende en
,fan Ham een gespÍek mets het bestuur ach-
Eer de rug wàarbij door het bestuur. is
toegezegd vanuiE aIle invalshoeken sEeun
en support aan t.e wenden '

Minimaal de gelegenheid Lweemaal Per ' ..
week Ee t.rainen; de wedsErijden worden i.
op hets le veld gespeetdi aandachE voor .

ràndverschijnselen en spelers; gezellig-
heid en lasE but noE least èen super
gemoEiveerde spelersgroep en onze wed-
Àtrij dresultaEen komen ook nog in de
kranE I

Bij zondere vermeldingen :
langdurige blessures: Ronald en Bas!
langdurÍge schorsing: Rashid

veel waardering voor enkele B-klassers
en andere hulptroePen die ons door de
laaEste wedstrijden hebben gesleepE !

statistische gegevens : Er werden 86 -

traniningen afget eÍkt - uit 21 wed-
strijden werden 11 punten behaald (bron:
Info Thuis) - gele kaartsen 3 - rode kaa-
rten 1,

ToC stoE een vroord van dank aan allen
alie heE afgelopen geizoen de zaÈerdagaf-
deling op welke wijze dan ook onder-
sEeund hebben

GedachE moet dan worden aan het voeren
van een actieve wervingscampagne o.a.
via de verschillende communicatiekanalen
en heE bespreekbaar makèn van het pro-
bleem met spelers en andere (spelers) - '

groepen binnen LENS .

voorts is heE van belang dats heÈ
probleem van de zaEerdagafdel ing nog - '
even oB de agenda van de besEuursverga-
deringen blijft staan zodat wij nog even
onderwerp van discussie blijwen en j'n
die zin kunnen rekenen op de maximale
aandachE van heE bestuur. Ook heE ver-
sÈerken van de organigat,ie van de zater-
dagafdeling is broodnodig. Te denken
valt o.a. aan een leider t.b.v het 1e
tseam maar ook een vasge verzorg er en/of
vlagger Ís beslist geen 1uxe.

Dus heefE u tijd over tswijfel dan
níet en neem conEact op mets ondergete-
kende. [Iat kan de zaÈeïdagaf deling u.
overigens bieden?

GERÀRD SINKE

ES Voetbal Nieuws

rJENs heefÈ einitelijk ,.d, ".o DÀMES -TEÀM (zoa1s elke degelijke voeE!1l-
club Eeqenwoordiq Ëoort tse hebben). Toen we vorig seizoen de weds;'rijd D2

t.egen dé moedersfzussen speelden is het'idee min of meer oPgekomen' DiE-selzo.tt ben ik meÈ Àngela en Àngelique, dus daadwerkelijk begonnen met
het zoeken van enEhousiasEe dames.

MeE heE resultaat daE we volEend geizoen dus mets t 1? dames en
natuurlijk Edwin a1s Erainer de compeÈit.ie ingaan.

oke, dames - toÈ volgend aeizoen ! !

KRISTEL

In januari zijn we begonnen meE trainen en de eelste wedst,rijd was'Èegen LENS c4 en daE

viei toàh besÉ waU Eelen, want de eindsEand was 15-2. Maar hoe verder we komen, hoe
beÈerhqtgaat'.Dé2e_Íred.Strijd(weert'egenc4)eindigdein9-.1.

Daaria mochLen we Eegen de meisjes van RKÀw spelen en daE werd 3-3. we mochten
zelfs àen voorwedstrijd "lÉi"r, tugut iraad eens) de ö+. aat werd 4-0. A1s 'afsluitlng
;;eà;r-;; eèn ,eastriia tègen vreàenburch meisjes 1 (eindstard 4-o) '

Niets aIleen lJua score, maar ook qua spel zag ik- ons téàm Loch sEeeds wat beEer worden '

"u-r"iià" heÉ volgend'seizoen in-de cómpegitie het best moeilijk krij_gen, wanÈ vre

hebben gekozen ,oór een damesÈeam (en niet voor een deisjesgeam met dispeÀsatie) en daE

is ioctr-wat zwaard.er als tegen meisjes. : '' 
'

Maar we doen gewoon ons besE en dan moet heE uiEeindelijk toch lukken.

Edwin blijfE natuurlijk oize Erainer/coach, maar we zoeken nog.wel een
àiiiàffeió"t"r die'op-zondag met ons mee kan gaan. AIs iemard Íntseresse
hàefu kan zij belleni met rwín ruik 1gs1. ; (070) 367 73 oo)

P.S
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Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPEBSOON : Paul van den Steen, ChopinstÍaat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397.01 .54

JONG LENS : HOUDT LENS JONG

Als bovenstaand zinnetje oP PaPier §ÈaaE
weet iedereen die aI wat langer oP I,ENS
zit, waE dit. betekeflt. Het seizoen zÍt er
nu echt op, Voor deze speciale }aaEsÈe
LENS-revue verzochEen wij alle I'eiders
om ieEs op papier Èe zeEten over hun
Eeam.

Helaas heefE nieE iedere leider
aan diE verzoek voldaan. Voor veel spe-
Iers is diE besÈ een teleurBtellende er-
varing. Wij hebben echter middels vele
verzoeken ons be6È gedaan.

De jeugdkommlssie schreef wel hoe
zij, vanaf een ieEs grotere afsEand,
aangekeken hebben Eegen a1I6 jeugdteams
van LENS, Lee§ atles maaÍ eens aandach-
t.ig door. DaarnaasÈ vermeLden wij de
eindetanden van afgelopen seizoen.

WaE opval E is dat À1 en 81 zich wisEen
te handhaven in de PromoEieklas en dat
c1 middels de derde plaaEs eists te pro-
moveren naar de hoogsÈe regionale klas-
se. ook wisEen zij via een 2-0 zege de
c-ééncup Ee winnen. Een zeer knappe pre-
sEaEie.

ook kenden wij een kamPioen: LBIS
c3 was echt de sterksEe in hr'rn afdeling.
Proficiat ! Kijk allèmaal maar eens op
welke plek je bent geëindigd met je
team.

' ÀIs laaEsce kljken we aLweer voor-
uiE naar het komende 6eizoen. we zetsten
de voorlopíge Èrainingsgroépen in deze
.TONG LENS en de tijden wanneer ze gaan
Erainen.

veel Erainers wijken daar in de begin
Deriode noqal eens van af middels extra
trainingen-of andere tijden. Dit hebben
ze dan via een stencil a1 kenbaar ge-
maakt. Bevraar dits sEencil dan goed.

Uit ervaring weEen we daE ook nu
weer bii het ]ezen van deze trainings-
groepen een aanLal spelers/ouders Ee-
Ieurgeeteld zullen zijn of overhaaaÈe
conclusies Erekken. Niets doen ! zijn er
vrag:en neem dan even konEakE op met PauI
v.d.sÈeen (3970154).

DIE geldts ook als je je naam LeesE maar
geen-zin meer hebE om te voeEbaflel'. -Benje vergetsen Ee bedanken a18 Iid bel dan
óirekt even op. Nu is er nog iets Ee
regelen. verder vragel we een aantal
spélers nog om een pasfotso in te leveren
en zijn we nog wat kleding zoek'

-Lees de koPY en reageer a1s wij-
daar om vïagen. Íànaf deze plaaEs willen
wii iedereen een pretEige vakantie uoe
weísen en wij bedanken de redaktie en.de i
verzendploeg voor heÈ vele werk waE zil í
aan dezè JoNG LENS hebben gehad.

waardeer het allemaa1 door deze
,loNG LENS goed È.e lezen en hem voorlopig
te bewaren want er 6EaaE zeer belangrij-
ke informaEie in voor heE komende sei-
zoen.

De eersEvotgende LENS -revue verschijnE
op I augustuE

DE.]EUGDKOMMISSIE

ZO ZAG DE JEIIGDKOMMISSIE HET !

Hoewel de jeugdkommissie soms niet veel van heE voetballen
i"if ri.t ómdàc er dan vaak allerlei zaken Ee regelen zijn-
[Ë.ie-"tj Éóàr, e." redelijke kijk op de gang van zaken rond
de j eugdEeams van LENS.

Wii willen deze dan ook kwijE middels een korte repportsage '
i;Ë= haa *"ài ..rr" d.oor en óie weet is heÈ dezerfde visie
als van de leider of van jou.

I
-@
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/G| een- moeilijke.groep spelers. t{aarden en normen waren bij Ee veel spelers ver Le
{,-fi zoeken. Moeirijk-werken voor een t.rainer zeker ars hi-j Èeu grooEstè gedeelge van\a/ hets seizoen er arleen voor 6taab. oàt .c.t niec is gedegradeeid is. re àanken aan
À t het vroegEijdig ingrÍjpen door de t.rainer en de j eugdkommissie, de posiEievett r insEelling van enkele spelers en de bereidwilligheid van een aantal B-k1assers.

KorÈom : geen seizoen om troEs op Ee zijn.

behaalde een keurige d.erde p1aats maar d.iÈ is nieE alleen terug t"'*,oeren op de
keeperspróblemen en de problemen bij À1 . ook bij 81 zaten een àanta} spelerè,die naasE goed voetsbaIlen, ook te vaak voor zichzelf bezig waren of hel door hun
gedrag verziekÈen voor hun ploeggenoten. Jammer hoor want er had echÈ meer
ingezet.en. VoeEballen is echE een Eeamsport.

B2

greep naast heE kampioensachap door twee keer Èe verliezen varr ÀDO en VCS. HeE
resulÈaat is echEer hetzelfde wanE Ct promoveerde naar de hoogsÈe regionale
klasse en won bovendien de C-EENCUP. Jultie kunnen Eeïug kijken op eèn geslaagd
seizoen. Opvallend was dat jullie het hel-e seizoen mec ÀIecÈts 12-vaste spele;s
afÍr,erkt,en. NaEuurlijk deden soms een aantal spelers van C2 vJat ervarÍng op. oot
zij konden dan goed meekomen.

ook een groep waarin een aantal spelers zat $relke problemen hadden met. waarden en
normen. Hier is te weinig Eègen op getreden. .rammer want.er zaten best. een aanEal
leulce voeÈbaLlers in dit team. Nu gingen een aantal wedstrijden onnodig verLoren
en verliepen bovendien ook soms mindeÍ prettig.

BIt

C1

C2 speelde soms heel sEerk maar soms ook heel zwalc. Dit had veelal te maken meE de
speelsheid van een aantal spelers. Nu is diÈ soms nog wel eens lastig maar
speelsheid is toch een belangrijke eigenschap voor de voetballer. Niet helemaal
weglaten dus maar koppelen aan geconcentreerd voetballen hoor.

C3 we schreven het al eerder maar herhalen d.it nu nog maar eens een keer: LENS c3
IIERD KÀIíPIOEN I t I I HeE was niet een echE, makkelijk eIfEaI en ook heE ,erro". ,"s
menig keer een probleem. celukkig zagen willem en Fred meesEal de oplossing en
wisten iret geheel in goede banen tse leiden. Hulde.

C 4 ueetat' een probleemloos elftaL. LeÍder Teun kenE. jullíe dan ook aI heel goed door
zijn jarenlange begeleiding.
heen stimuleerde heE enorm.
wie weeE volgend seÍzoen.

ook een leuke groep aktieve ouders om een elftal
Helaas grepen jullie net naast het. kampioensschap.

ook al nieÈ zo'n makkelijke groep spelers/ouders. De besEe stuurlui staan aaÍr
wal gaat bij dit elftal zeker op. .DiE heeft. echÈ invloed gehad op de sfeer en de
presÈaties. 'Íammer hoor wanE. juisE de D-IeefÈijd kan zo leuk zíjn voor de
spelers. Bij vlagen lieten ju1lie heel goed voeEbal zien- Daar borduren wij. , .

volgend seizoen maar verder op. ,fullie ook ? D1

D2 kende een wisse1vallig seizoen maar dat is ook inharent aan jullie leefEijd.
Bovendien zaÈen jul].ie vrij hoog ingedeeld. Door meestal hard te werken en Ee
t.rainen hebben jullie je goed weten te handhaven in poule 4. De Èopper vraa zeker
te weten heE reisje naar Denemarken,

D3 IeÍder Guus en zijn vrour,r stàken heel veel tsijd en energie in diE elftal. Jammer

was heE dat de respons van t.e veel ouders en soms ook de spelers gering was. Te
weinig vervoer, Ee laat verzamelèn, niet opkomen : dit kwam allemaal voor bij di.E
elfÈal. Toch bleven Guua en Maureen alEijd positief en hierdoor werd heE toch nog
een geslaagd seizoen.

D 4 a" dierentuin van Harry (hij had heE alEijd over zijn tijgers) moeE.$rel'haasE een
leuk seizoen gehad hebben. veel energie is er door de leider en de ouders ií dit
elfEal gestopE. Het Eeam (naasts D1 (Rob vergeer) en D3 (cuus van oort sr)) met de
meesbe wedBÈrij dver§lagen in de LENS-revue. Ook heE rei8je naar Limburg was
ondanka heE mindere veer toch vreer geslaagd te noemen. Doorgaan zo.
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D na waÈ ErEarE probl-emen ging heÈ met de twee nieuwe leiders een sEuk beter. De op-
komst rías goed tse noemen alleen rras ook hier heE. vervoer vaak een probleeÍn- Rom

op ouders volgend seizoen wat meer interesae in de sport van u?, zoorr.

Theo kent he! klappen van de zweep en weec alEijd weer snel een leuk voeEballend
E1 (en E2) op de íóeubalmaE te Eoveren. Via zeer gerichte trainingen 

- 
leren de

spelers een heleboel over voeÈbaI en dat. vinden ze echE heel leuk. wij genoÈ'en
vaak a1s we de kans kregen van diÈ leuke voeEbal. .. r

E 2 ,i" ook het verhaaf hier bàven. Ir! heÈ begin wats probleÍnen met het vinden van een

vasEe Leider. Dit is nooiE goed. Toch lieEen ook jullie zien veel te leren van de
wijze lessen van Theo. De vooruiEgang van de meeste sPelers was dan ook grooE.

E3

E 4 
"u, 

h;le hechte goede E-groep was LENS 84. Niemand wilde ook uiE dit team weg'
. soms is dits makketijk maar soms ook niet v,,anE ook andere teams moeten komPleeE
' aan de aftrap verscÉijnen. ,rullie kunÍren Eerug kijken op een zeeÍ geslaagd

seizoen.

E 5 a. heer Nederbiel kwam iedere week uie zoeEermeer om dan jullie Ee leiden' Helaas

5

@
E1

was hei fanaEisme val1 andere ouders nieE zo gl.ooE waardoor heE vervoer vaak een
probleem was. De jongens waren echter van goede wil' en deden wekelijks hun besE
óm er ieEs leuks van te maken. Í{aardeer diÉ toch ogders en kom voLgend seizoen
eens waE vaker kijken naar,uw kinderen.

een leuke groep voeÈballers die door veel Ee winnen op eens in de hoogsLe groep
zat na de ÍaatËte herindeling ' ook hier bleken jullie goed uits de voeten te
kunnen. volEend seizoen bijna in zíjn geheel naar de E-jeugd. DaÈ wordÈ vreer een
stuk moeilijker maar jullie moeEen het kunnen.

F2 ,^t moegen vre hier nog over schrijven ??? Àrles -stond in heE schitsterànde boek-

werk wat leider Ruud van Herp over dit ceam heeft gemaakt. Iedere sPeler heeft
dits persoontijk gekregen en àaE was heb lezen vraard. Een heel !.euk seizoen rneE

een aantal hele leuke voeEballers.

F3 
".f. 

diE was een heel gezetlig. Eeam. i{e zíert ze nog achEer elkaar lopèn op de

.-- sporÈ/speldag van heE ene naar het andere spel. Mets leider Leo Urainden jullie
; oàt nog- vaak-exEra op een hele ontspanÍlen manier. zo hoort heE ook op deze

.. ,r lFeftijd. Í.,insE of verlies is niet belangrijk. .. :

F 4 .,ox diÈ was een aardig team met alleen wer wat personele problemen. celukkig
waren er meesÈal wèI een aantal sPelers Èe lenen van andere F-teams van r'ENS '
iéiàér iegefae dir meL 'petser (FI)-en Ruud (F2) zelf meestal. was hets nieg
mo§elijk àan ging het mets zes sPelerE, ook nog wel . Geen Paniek hoor !

vraÈ te weinig spelers in heÈ begin gaf vrat onvrede bij enkele ouders. I^Iel begrij-
pelijk naar daar waa helaas niets aan Ee doen. Toen er vaste speleÍs bij waren
ïiéÈé" j"ffi. zieri best goed te kumen voetballen. AIIeen heE vervoer was ook bij
dit team vaak een probfeem.

F1

De

allemaaL nieuwkomers en zelfs Èwee meisjes. I^lennen aan de regeltjes en wennen aan

het voetballen, De ene keer gaat diÈ beÈer dan de andere keer. DaE is heel
normaal. De spelera die er vóIgend seizoen nog bij zijn zullen dan zien dat ze
echE best veel geleerd hebben.

_F5
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Het is voor het À 1 elfEal een woelig
seizoen gevreest meE een aantal hÓogte-
punEen, maar helaas ook een aantal diep-
Èepuncen. Dit gold zowel op heL resul-
taa! a1s op het, sporcieve vlak.

De voorbereiding verliep erg moei-,
zaam. Dit kwam onder andere doordat er
enkele spelers laaE terugkwamen van va- ,.
kantie. De woensdag voordaÈ de competi-
tie begon waren we Pas comPleeE..

A I had ook nog het Probleem dat
er nog geen keeper was. Tot ieders geluk
bood Jacky Sandifort zich aan om heE
seizèen aIs keeper te fungeren waE hij
b.rouvrens p:rf:ct heeft gedaan.

Op 15 augustus 1995 starbce LENS 81 de
Elaining voor aanvang' seizoen '95/'96 in
de promotieklasse. De eerste weke,n vterd
keihard gewerkc aan de condiEie en de
samensEelling van heE e1fEal . op 9 sepf.
kon de competiEie dan ook met een sEerk
elftal worden begonnen.

Scheveningen vrerd meE A-2 versla-
gen in, uaE achEeraf de besEe wedstiijd
van het seizoen was. Hierna volgden nog
4 overwinlingen,. alvorens de topper Ee-
gen toen medekoploper DSo gespeeld moes-
Ée worden. Helaas werd die wedst.rijd
nipE met 4-3 verloren, waar een gelijk-
spel zeker de verhouding was geweesE.

. Een rumoerige Periode brak toen
voor B1 ,(maar ook A1) aan; enkele spe-
lers speelden diverse wedstrijden in A1
en ook zondags in de senioren, omdal ,
daar een tekorE aan spelers was'onE: ..

sEaan. DiE ging ten koste van de krachE
varr 81, enkele nederlagen waxen mede
hierdoor heu gevolg.lijsE stond Lens ÀL onderaan met 4 ge-

speeld en 0 punÈen -

Na deze moeilijke periode kwamen we ge-
]ukkíg in ons ritme en begolrnen we een
serie wedsErijden waarin we een aanEal
punEen konden pakken. Voor het moreel
was diu zeker goed, meE name omdat we i
deze periode ook een aanEal spelers dis
ciplinair moesten wegzenden.

LENS A I

Op 7 sep. sEartt.e de
compeEilie. We hadden de
pech daE we de eerste 4
wedstrijden (diE bleek
taEer uiE de stand)
speelde Eegen de koPlo-
pers waarin we veel
doeLpr.rnEen t egen kregen
en ze].f weinig tot sco-
ren kwamen. op de rang-

wedstrijden Ee brengen en/of aan te moe-
digen. - :.

ÀNDRE de KET

LENS 81

w
. I\1. iJ

us
É\§r(,tïfö"

ToE, de wintersEop konden Í,re ons opwerken
van de 12e plaaEs naar de 9e plaats. zo-
doende gj.ngen we zonder degradaE iegevaar
de lange wintersEop in. HeE preEEige van
deze lange wintersÈop was dat Ferits Du-
ran genoeg t.ijd had om zich voor Ee be-
reidde van zijn lange blessureperiode .

' Begin februari begonnen we met heE
vervolg van de competiEie. Deze vred-
sErijdèn speetde we erg wisselva1lig. De
ene iedsurijd zowat perfecÈ, en de ande-
re wedstrijd leek heL weer nergens op en
gaf ieder elkaar de schuld hiervan. Tot
ieders verbazing haakte Theo Massa af
a1s leider, en was hij in geen velden of
\,regen Ee bekennen '

De laaEsÈe wedsErijden weïd heE nog. spa-
nnend. zouden wij ons kunnen handhaven
in de promotieklasse ? "

Iedereen, ,Iacky, Michael, wi11em, Den-
nis, Jeroen, Fikri, Akif, FeriE Y, FeïÍE.
D, Abid, Jerry, Ismael, en Àbdoel, zeEte
de schouders er nog een keer onder om
deze zware klus te klaren, en hebben
alles uiE de kast gehaald om ervoor ue
zorgen dat we volgend seizoen ook in
dezé kLasse bleven spelen. Dit is tot

tk wil aIlen dan ook bedanken voor de
inzeu die zij hiervoor hebben gedaan '
ToE slot wil ik de ouders bedanken voor
de sEeun die zij gaven om ons naar de

De resE van heÈ seizcien moest À1 sEeeds
àangevuld worden door B-klassers, wèar-
bij enkele spelers regelmatig 2 wed-
stiiiden achler elkaar moesEen spelen-
uÍEeindelijk is heE doel v.w.b. A1 (n].
handhaving in de promotieklasse) , mede
door de sEeun van B-klasserà bereikt.

Bij B1 was heE grootste probleem in de
1e seizoenshelft, dat er Eeveel Eegen-
doelpunEen werden geincasseerd. Vanaf de
voorbereiding bleek aI daE er geen kee-
per voor het B1-niveau aanwezig was,
maar na ,fan de Bruin gingen wij meE ,Jer-
ry Ri1I de competiEie in, ondanks heE
feiE daE hij aI 2 seizoenen niet meer
had gekeept. ondanks zijn inzeE op de
training en in de wedsErijden heeft hii
geen punten kunnen Pakken voor zijn elf-
tal- .

n

Na de te lange winEer-
st.op kwam Daniel
Lorsheijd (een 1e j aars
c-klassers) heE doel- van
LENS 81 verdedigen. Àan-'
gezien de compeEiEie.
Eoen aI beslist was in
het voordeel van DSO,
restte BI nieE meer dan
het seizoen proberen zo
goed mogeliji< af Ee sluiEen. DiE is ove-
rigens redelijk goed gelukE- Na DSo
bleek echter ook scheveningen niet meer
in te halen en dus eindigden 81, ondanks
de hiervoor vermelde Eegenslagen, op een
keurige 3e p1aaEs voor Quick en Laak-
kwartier.

van de 22 gespeelde comPetiEiewe-
strijden werden er 13 gewonnen - 8 ver-
loren (waarvan een.aanEal orrnodig ) en 1x
werd gelijkgespeeld- Er werden 65 doel-
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punten gemaakE tegen 48 EegendoelpunÈen.

Conclusie na dit seizoen is zond.er meer
dat een aanÈa1 spelers in de discipline
behoorlijk tekorÈ Ls geschoEen, omdaÈ
zij Eijdens wedstsrijden bepaalde beslis-
singen van de scheidsrechter nieE accep-
Eeerden en overtredingen of commentaar
niet respecteerden en daardoor eigen
ïecht.er gingen spelen meÈ all-e vervelen-
de gevolgen vandien (geIe- + rodekaarEen
en natuurlijk schorsingen) .

op voeEbalÈechnisch- en EakEiBch
gebied was er niet veel aan Ee merken,
maar omdat enkele jongens dachEen zich
meer Ee kunnen permictseren Een opzichEe
van tegen- en medestanders en/of schei-
dsrechEet, .kwam dit de sfeer in de ploeg
nieÈ a1Eijd ten goede.

Voor mijn gevoel zijn de
meesLe speLers in ieder
geval individueel wel
vooruit gegaan, maar in
heE collectieve gedrag
lieEen een aanea1 r spe-
Iers geen 100? van hun
kunnen zien (dic ver-
klaart ook een aanEal
onnodige nedertagen).
Àangezien heE. hoofddoel voor de jeugdse-
Iekt ie-etfEal len is om spelers op te
leiden voor ÍrENs-senioren l ben ik met.
de g'unstige ontwikkeling van de meesÈe
spelers EevredeÍr ! zij bleken heÈ niveau
van de promotieklasse in ieder geval aan
te kr-lÍrnen.

. (Nu er in de senioren- selektie een
grooE aanEal "eigen kweek,' leden spelen,
moeE dit mede een woorbeeld zijn woor de
j eugdspelers en hen ook duidelijk maken,
daE' je bij LENS ook daadwerkelijk een
kane krijgc je opleiding in de jeugdse-
lekÈie -elfEa1len op seniorenniveau voorC
Èe zeEten).

De 65 competitiedoelpunten werden ge-
maakt door : Ismael (15) - Àbdul (9) -
Ricardo (8) - Cy1des en Karim (?) - Akif(5) - Dennis en ,reannot (4) - Sedat (3)
- Manoj (1) + 1 eigen doelpunt.

Naast de spelers die diE seizoen
in 81 speelden, wil ik in ieder geval
DONNY HETNS als leideÏ en CHRIS IEDER
als vaste grensrechter bedanken voor de
steun tijdens diE seizoen. DiE geldt
natuurlijk ook voor de diverse ouders
die weke3.ijk aanwezig waren en Aie bo-
vendien bereid waren enkele jongens mee
te nemen naar de uitwedsÈrijden.

Tenslotte nog een dankwoord aan
INGE v.d. BERG die wekelijks de shirEs
en een paar keer de trainingspakken
(aangeboden door GIÀZENI.IASSERIJ LEDER)
heeft gewassen.

Ik verwachE de meesEe jongens nog vaak
op LENS Èe zien. Degene die richtsing BVo
(Betaald voeEbal organisaEie) gaan en
zij die denken op een hoger niveau te
kunnen spelen wene Ik in ieder geval
succes in het. komende seizoen.' Mochts het
om wats voor reden dan ook nieE lukken,

Í{ees dan zo sporEief om terug te keren
bij LElrs, zodaE je met je ploeggenoten
en/of wrienden van diÈ (en vorig) sei-
zoen weer blauw-witEe kleuren kan verde-
digen.

Iedereen een preEtige vakantie toege-
wenst door :

, LENS Cl
(cerugkljkea, of heE a€Lzoen

van Elnd tob beglng)

Woensdag 29 mei om 23.00 uuï zÍt. ik
glimlachend Èe kijken naar INFO-thuis.
op mijn tsv }ees ik : ',de ouders van I,ENS
cl fe7íciteren de spel,ers en Fred crens
met hei rrrinnen van de Cl-cuptt, Prachtig
vind ik het, een waardig 61ot aan een
meer dan fantaEtisch sei zoen.

zondagavond 26 mei Ërandde op het
Eerras de barbecue, aangestoken en aan-
gewakkerd door meesEerkok ,Jack. Binnen,
in de kantine, had ik neE een mooi doos-
je opengemaakt. Àanvoerder Michael had
aan heE. eínde van onze gezamenlijke af-
sluiEing een mooi kaaït meE aardige Eek-
sten, bLoemen, kadobonnen en een geheim-
zinnig pakje gegeven, als dank voor heE
seizoen.

Ik beleef opnieuw mijn verbazing, en
mijn onEroeriEg, toen uiE heE doosje een
gouden horloge meE. insciiptie te voor-
schÍjn kwam. Te gek, nergens voor nodig,
maar wel harÈsÈikke gaaf.

Net daarvöor had ik elke speler'
heE jaarboek gegeïen. en had ik àoeders
bedolven onder bloemen (Bep, Diane, Els
en JeanÍret, als dank voor hier niet na-
der Ee noemen bewezen diensten) . Ook kon
ik bekers uitreiken aan .ros, als speler
van het seizoen; aan Nawi1,. omdat Éíj
slechÈs 1 t.raining van de 60 had gernisE!
Àan Paul aIs begte speler van de ín de
competitie en aan Michael v.d. Eeijden
twee stuks, één voor heÈ Eopscorer zijn,
en één als cl-kanjer. Er waa geklapE, en
we hadden bekers van Eoernooien en ge-
wonnen ballen verlooE.

Eerder die dag had C1 nipts meE l-0 ge-
wonnen van een elftal van ouders en fa-
milieleden, en was heE C1-Eoernooi niet
helemaal verlopen zoals gehoopE. Maar,
de dag ervoor was de C1-cup gewo reJr,
dus waÈ gaf het. ?

Kijkend naar de mooie tekst op INFO-
Èhuis, die met enig geduld regelmaEig'langs kwam gaan mijn gedachten op reis
door het seizóen. Ik zie weer de boze .
gezichEen, en hoor opnieuw het vernieEi-
gende commentaar, overigens tan diezelf-
de ouders die nu de Eek6t op INFO-thuis
hadden geregeld. Boos, en onrechEvaardig
waren ze als er onverhoopt verloren was,
waarbÍj de wedsÈrÍjden Eegen VCS weI
voor erg veel ellende zorgden.
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Ik vraag me af of er soms mensen
bij waren die dachEen daE ik het. mis-
.Echien leuk vond om tse werliezen. Of daC
de spelers wellicht. voor hun 1o1 VCS 6
punEen gaven ! Als je een wedstrijd spe-
elt probeert ook de tegenst.ander te win-
nen .

Ik schud m'n hoofd, en ga aan leuke din-
gen zitten denken. Betgië r,uas leÉk, meÈ
kano's, nachtwandeling, toeruooiwinst,Íbukkentr en handbalvrouwen. De gewonnen
Eoernooien, waaronder Laakkwart.ier, wa-
ren ook beaE 1euk. ÀI1een het. Zwaluwen-
Eoernooi was niks,

282 doelpunten maakte C1. Een gigantísch
aantal, zeker vergeleken met hets vorig
seizoen, 173. De competitiewedstri j den
Eegen ADO, DSO, Tonegido en DHC waren
knalIers, en nie! ee vergeEen twee keer
net gewonnen van RVC.

Ik denk aan de gezetlÍge avonden meE
gourmeE, bowlen, enz. Ik denk, ik denk,ik denk dat ik maar stop. Eei.re moeÈ ik
ophouden met schrijven over dit fantas-
Eische team, wat helaas nooiE ?? meer
samen zal spelen. Het was heerlijk om,.
deze groep t.e mogen trainen en leiden,
en samen met spelers en ouders vras het
een fantasEisch iaar. Bedankt allemàa1 |

FRED GRENS

sPoNsoRs vAN cí

LENS Cl
(d€ afglulting)

HeÈ seizoen '95/'96 ziE er weer op en
kunnen wij als ouders en.kinderen Èerug
kijken op een zeer geslqagd voetbaljaar.
HeE behalen van een 3e plaats in de com-
petitie leverde het Eeam een promot.ie op
en zij zuI]en aankomend seÍzoen spelen
in de 1e divisie landelijk.

Daarbij kwam nog even het behalen
van de C-één CLrP (deze werd door LENS .

voor heE Iaatst gewonnen in 1990),

ÀIs afsluiLing speelden de kinderen te-
gen de ouders en dit keer wonnen zij met
1-0. .na de wedsErijd weïden een aantaf
jongens in het zonnetje gezeE. vanwege
hun bijdragen in hets elfral en kresen
een mooie prijs. DiE betekenE niet daE
de jongens die nieEs hebben gekregen .

slechter waren, wanE zij hebben hèE wel
moeten doen met. 12 man - anders kom je
niet zover.

Na de prijsuitsreiking een barbecue
met. overheerlijke salade,s en diverse
soorEen vIees. HeÈ vlees wordE aL 2 jaar
gesponsord door :

STRANTTENT "TWNS"
rpf-:l=ÍÉr't(

.Tohn onze hartelijke dank daarvoor I !

[ÀqK v.d. HEIiIDEN

LENS C2

op 9 septernber begon de compeEitie en 
_

LENS C2 was ingedeeld in poule 10 en
werd daarin 1e. Na de herindeling kwamen
we ÈerechE in poule 6 meE o.a. PosEdui-
ven en BSC'68. Deze poule was een beeEje
te hoog en we eindigden a1s deïde. Ín
poule 7 ging het gelukklg beter.

Met in heE doel Patsrick van Feaaem: het
was wel even overgang van D naar C, maar
hij ontwikkel,de zich goed en heE Eeam
had. dan ook nieEs te klagen meE deze
echEe keeper.

AIs laatsLe man Patrlck Bodaan -
hij kwam uit c3 en werd een goede voet-
baller met goed overzicht, snelheid en
ging een kopduel nieE uit de weg.

AIs voorstopper hadden we Ra).nond
crooa : daar hij een goed speloverzicht.
had was hij in de achEerhoede (van laat-
sEe man t.ot. links- recht,s back) overal ,
inzeibaar.

B. collboul! : een prima verdediger
met een aardige Eechniek, vJaar menige
tegensEander heÈ moeilijk mee had.

R. Poéornie : sEond zowel als
Iinks- en rechEs back zijn mannetje-
Heeft een harde Erap over zich en kan
zeer veÍ ingooien. 

I
Àls middenvelders hadden we Ka1in, een
hard werkende voeEballer die nog !,releens
sneller was a1s de bal. De goed combi-
neerende Nick Heid€1 die zowel aanval-

GIAZEIIWASSERIJ C, IEDER
MAZDA40 CCASlhll CENTBAM
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lend en verdedigend heel wat aan kaÍI.
R. Smeea, een technische speleï die me-
nig doelpuncje maakce en R. v.d. ToI
aanvoerder en EechÍrisch voeEballer met
goede passes waarop menig speler jaloers
op zaL zij n.

De voorhoède bestaande uit D. ElEing een
snelle ouderwetse rechEsbulten, geeft
schitEerende voorzeEten. D. Gunay onze
Iinksbuiten, eeD. echEe snelle, krachEige
"linkspooE" en i{bdo61 in de spiEs, een
Eechnisch begaafde speler waar de Eegeí-
stander geen raad mee wist.

In de laaEaÈe 2 maanden kwam Byran, een
Eechnisché voelballer, die veel beslis-
sende doelpunten maakte op de Loernooi-
en, het team versterken. .

Dit. elfEal, dat niet. alEijd als team
speelde was we1 degelijk Eot groÈe voeE-
baldadeí, insEaaE. Tegen DI,NO (Pou1e 3) 2
x gelijk - PosEduiven thuis (5-3) -
scheveningen eerd weggespeeld (9-2) -
bij toofan pakten we zomaai 6 puÍrten -'
ODB werd, ondanks de velen aanalagén
op benen en hoofd vreggetikt (2-5) . Toch
lrerd er ook verloren, zoals tegen Tac'90
en speeld.en we in een machtig mooie wed-
sErijd gelijk tegen BSC'68.

op de Èoernooien boekEen
we goede resultaÈen en
woníen danook prachtsige
bekers. Het 2 daagse
Eoernooi in Kerkrade
Ieverde,' in onze poule'
een le plaaEs op en irï
de kruisfinale kwamen we
j ammer§ènoeg vre niet 

,

verder dan een vierde.
wat. toch een grote beker opleverde.

Hierbij .bedank ik Fred Lancel +oor het
vervoer en leiderschap - medebegeleider
PeEer varr Fessem'voor het opLetten op de
boys, alsmede op de chips en drank -
Rein Heidel vooi hets Eer beàchikking
stellen van de bus voor slaapzakken en
andere spullen. EeÈ waren twee heel ge-,
zellige dagen, de terugreis verliep
voorspoedig en we waren dan ook pas om
L2 uur 's nachEa terug op LEIS. .. ,

ook de ouders wil ik hierbij bedanken
vobr de aanmoedigingen en dè gezellig-
heid en ook de chauffeurs, want daar hàd
C2 geen problemen mee I Men6en het was
in één woord FÀISTASTISCH,! l. . -

ToE sloE wens ik spelers, ouders een
pret,Eige vakanÈie en hoop jullie komend
seizoen weer op LENS Èe mogen begroeEen.

RÀS C1, Rava C2, zijn we na Ewee keer 5

wedsÈrijden dan aan onze competiEie be-
gonnen -

we gingen er a1lemaa1 lekker voor
spelen en wonnen dan ook onze wedsurij-
dèn meE hoge cijfers en hebben dan ook
lang eerste gesEaan, helaas begon dat na
4 wedstrijden dan ook af te nemen en.
werd er minder goed voetbal gespeeld, ,

waardoor er dan.ook minder voor elkaar
,erd gedalnl 

..1
De wedstrijden werden dan ook maar net ,

gewonnen of gelijk gesPeeld. Toen moes-
Èen we uit Eegen cromvlieE, deze wed-
strijd verloren we dan ook en stonden
toen op de Eweede plaaEs. Thuis hebben
we diE verlies.dan ook goed gemaakt en
meÈ een beet.je hulp van Gona is LENS C3

dan Eoch nog kampioen geworden.
Helaas hebben we toch nog meE en-

kele j ongens wat problemen gehad en dat
sloeg over op de rest van het elfEal'
Fred en ik dachten met jullie een leuk
eeizoen Ee krijgen, maar helaas.

verder wil ik hier niets over zeggeÍr,
a1leen een advies aan deze jongens, waar
jullie ook en in waE voor eIftal je ook
LerechE komÈ luister na waE er gezegd en
gevraagd wordE ook af is.daE voor sommi-
ge moeitijk. Je luisÈert toch lensloEEe
àok naar je eigen ouders. redere leider
sÈeekt er zijn vrije Èijd voor jullie
in, diÈ doeE hij nieE voor zichzelf maar
vooï julIie. WanÈ AIs er geen leiders
zijn kan je ook niets voetballen.

verder Í/riI ik alle jongens van C3 succEs
voor het volgend seizoen wenserl.
Een prettige vakant ie '
FRED EN WÍLLEM

LENS C4

Zoais jullie weÈen eindigen wij altijd
meE een terugblik op heE afgelopen sei-
zoen. ook ik zou hieraan moeEen geloven.
Moeilijk ,....?? Eigentijk nieÈ, ik her-
inner julIie aan de aller eerstse wed-
strijd op 2 sePEenÈer 1995 vELo C4 -
IJENS c4 (2-I2) en heE verslag dat. ver-
scheen in de LENs-revue. ],eE vooral op
de laaÈgEe paar regels r

ttaen zeer aanvaTTend
LEN9 gedreven dooË een '

fTinke dosis inzet, ii
maakte het vELo bii zon-
deÍ noeí7ijk om in àun
spel Èe komen. MeE sneT-
7e cornbinaties en eeD
hoog Ëempo werd V, flink
onder" d.ruk gezet. ToC de
rust wisten zij de scha'

.@-

voor heu afgelopen seizoen dan nog een
IaaEsEe woord van Fred en mij. wa een
goede sLarE begin diE seizoen tegen bv.

de beperk|. te houden tot 2-4. Door in
het zeltde ternPo door Ee gaan kon v. het
nie? meeÍ aan. Met nog acht doelPunten,
de één nog mooíe,. dan de ander werd de
eindsËand van 2-72 beteikË. Dat je na
één gespeelde wedstrijd nog geen conclu-

LENS C3
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Eigenlijk zegt diE genoeg over het, hele
seizoen, want heÈ is een fantasEisch
seizoen geweesU. Het zou t.e gemakkelijk
zijn om Ee eindigen bij het begin, want
daar tussenin ziE heel wat, strijd, sPan-
ning, pech en emotie. Denk aar het bijna
kampioen zijn - EoE op de ]aatsEe dag
was het spannend en op doelsaldo neE
nieE gehaald.

Toch kurEren jullle tsroEs zijn oP

)e zeLf., wanE waÈ mij oPviel was dat
jultie altijd in eigen kunnen bleven
geloven en dat siert, een team. Dat-bleek
ook uiE de waardering die jullie kregen
in de vorm van een aandenken, aangeboden
door jullie vaste supPorEere (waarvoor
ook mijn dank) .

verder wens ik Tolgahan veel succes in
de B ?i hij was een aanwinsE voor het
Èeam. ook onze vaste vlagger Emile Hoos
wil ik namens heE EeaÍn bedanken; hij was
er alEijd en maakte ook 's avonds Èijd
als wij een wedstrijd moesten spelen
(dat was niet altijd gemahkelijk voor
hem) ,

ook de ouders die altsijal aan$rezig
waren en die er voor zorgden dat trij oP
de plaaEs valt besEemming kwamen, omdaE
zij bij iedere uiEwedsErijd hun vieri,Yíe-
Iei ter beschikklng stelden, dank ik ook
nameàs het team. IleE mooie aandenken die
ik van jullle mocht onEvangen daar ben
ik zeer Erots op (het. hangE boven mijn
bed).

,rohn, Martin, Àbdelmalek, To1gahan, Ro-
meo, MichaeI, Roy, Christsiaan, Nofi'erdie-
ne, DoIf, wesley, zakaria bedankÈ !l Ik
heb heE met veel plezier gedaan. ToE
sloE wens ik jullie allemaal een fijne
en zonnige vakanÈie.

TElrN, eefl leider meE een qoed qeYoel

' 
LENS D1

- (een bewogen gel,zosn)

sies kan ÈreJcke! daË, is waat, Toch heb
lk ér èen goed gevoel waa .ovetgehouden,
wa?t lk zag xlJdeas ér: na de wedscÉlJd
eeo echL Ëc!.n. 8a lÉ daE !.leg dé DasJs
oa,eÍ eea ta6Easëlgch acizoen vaD ëc
maJre! ??' \

zich beschouwd een presEaEie is in het
uiEermate grote veld '/an sterke cLu.bs.
Het verzorgde voetbal kwam bij wlagen op
de veelal të natEe of te droge maL. Er
zí)n zeer mooie resulEaten behaald in de
competiÈie en er zijn wedstrijden wegge-
geven, heEgeen uiteraard'op daE moment
jammer is Ínaar ook mag bij een groep
jonge en Ierende voeEballers.

:-
Naast de competitie is er uiteraard ge-
epeeld voor de D-één. cup heEgeen een
mooi resulcaaE heefE opgeleverd. Na fór-
se en mobie overwinningen werd LENS in
de kwaÍtfl-nale gestuit door een gedreven
en collectief zeer sterk Laakkwartier,
daE ook de finale heefE behaald. ,

Uitseindelijk sta je daar dan Eoch
maar aIs jong en vooral klein team bij
de beste vijf van'de gehele regio Den
Haag .

Toernooien zijn er ook geweesE, zeer
veel zelfs. Een aantal Eweede plaatsen
in sterke. toernooien lraren knap bevoch-
Èen, waarbij nets dat kleine beetje geluk
onEbrak om voor de eersEe plaaEs Ee mo-
gen gaan.
voeeballend hoogEepuÍIt. van heÈ seízoen
was het Paastoernooi in Duitsland bij
Bergf ried. Leverkussen,

waE jullie daar aan
voeÈbal hebben neerge-
IeEd tegen uiLermate
sterke tegenstanders
verdient nieEs anders
dan grote complimerten.'
Dan gaat heE nieE direct
om de uiEeindelijke
toérnooiklassering, maar
om de wi j ze -vraarop het

team zich heeft ingezeE om heE inooie en
verzdrgde voetbal vorm te geven voor een
publiek van minimaal Lsoo bezoekers, die
daE dan ook absoluuE wisten Ee waarde-
ren.- ;,
Na de droogÈe var de seizoensEarE, de
ellenlange winÈersEop en heE drukke na-'
seizoen iB het Eijd om afscheid Ee_ ne- -

men, tijd om ergens anders weer door Ee

HeE ziE erop, het seizoen L995-1996 is
voorbij. Een seizoen meE veel gezichten,
hoogtepunten en uiteraard dalletjes.
volgens menigeen wellíchE teveel dalle-
t.jea, maar hoort ook dat. niet bij heE
edele voeEba1EPel ?

De D-één van diE seizoen besEond uic een
ionqe ciroep meE eerste en Eweedejaars D

óp.ÍerË. Dè doelstselling in de comPeti-
tie wae dan ook niet om direcE voor het
kampioenschap Ee gaan. Een plaatE bij de
eer-ste vij f, - gecoÍÈineerd met màoi en
verzorgd voeEbal was heE na be streven
doel .

De vijfde plaats in Poule één is
inderdaad haalbaar gebleken, hetgeen op

Àchmed is gestopt met voeEbal, Cocky en
uilliam wensen we allemaal veel sEerkte
en succes E.oe bij ÀDo Den Haag. RobberE,
Robbie, *Tèffrey, Bas en Roddy gaan bij
de c een nieuw.avonÈuui met nog groEere
EegensEanders tegemoeE (lranneer gaan
jullie eindelijk eens behoorlijk groei-
en!) .

De overblijvers zijn dan keePer
Patrick, Chris, Richard,' oÍnar en Stefan.
zij blijvèn nog een jaar'in de D om zich
verder !e onEwikkelen en verder te groe-
ien en zulfen de voorErekkerB moeten
wordën van het nieuwe Déén.

De groep vaIts uit elkaar na een bewogen
seizoen en ieder gaat zijn eigen weg
binnen het voeubal. vroeg of laat kom je
elkaar echEer vreer tegen op de grasmau '
MeE of tegen elkaar blijf je bezig meE
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zo, er zít weer een voetbalseizoen op.
En wat. voor seizoen. over dit eIft.aI kan
je h'el een heel boek schrijven i.p.v.
een À4-tje. Ik zal me als trainer in dit
verhaal alIeen beperken Eot het, aspecE
voetbal. : :

dat mooie, maffe, uitdagende, slopende,
heerlijke, frustrerende, EechÍrigche,
emoLióne1e, maar uiteindelijk enerveren-
de spelletje meÈ de bal, waar zo ver-
schrikkelijk veel over te praten vaIE.

.tr
veel geluk in jul1ie toekomst!!!

ROB VERGEER

LENS DI .

. Als laatsue wi1 ik EaB even noe-
men. Wau een EchiÈterend joch is dat.
brek! zich van niemand waE aan en doet
giewoon víaar hij zelf in heeft en laaE
iich door niemànd gek maken. Hij is heel
belangrijk geweesE voor diE eIfEaI. op
techniek een van de mooiste, maar vrab
een inzet en beleving. Hij heeft aange-
toond dat lengte in heE voetbal nieEs
zegt. Bas was onze pitbull dit jaar en-
ik ben blij daE onze eigen rechÈsbenige
"Edgar Dav,ids I' meegaaE naar de C.

voorin hadden we 3. jongens die wat be.
trefE plaaEs ook elkaar hebben afgelosE.
Ze hebben alle drie zowel links cenErum
als rechEa gespeeld. Roddy speelde voor
het 2e jaar in D1. Robby vras onze smurf
en heefE het moeilijk gehad waE beErefE
zijn lengte, maar heeft zich goed sEaan-
de gehouden. RobberÈ goed ontwikkeld
geduÍende het, seizoen i6 razend sne1,
moeE al,l,een aarl de bal wat rusEiger wor-
den.

De laatsEe waar ik waÈ over wí1 zeggen,
of eigen 2 daE zí)n.Tohn en Rob. John is
sinds okEober leider geworden van díc
elftal en daar ben ik hem ook..danl<baar
voor, want het was zeker geen makkelijk
seizoen. Hij heeft een hoop vuil werk
voor heE Eeam opgeknapt. ,John, namens de
jongens en zeker.namens mij BEDÀNKT....
ook Rob vergeer wil ik bedanken die ons
sinds de Erip naar Duitsland geholpen
heefË,..

I,lat. ik nog even kwijt wil is dat er
sporÈief redelijk gepresEeeïd is door
deze groep. 5e plaats in Poule 1 en
kwartfinale van de Dl-cup. Ik zelf heb
ondervonden daE men dacht dat dit Eeam
veel beEer kon. De verwachtsingen warerr
Ee hoog, waardoor de druk op dit elfta1
Ee groot werd. .TammeÍ, maar helaas, want
er is een moment gerreest diE seizoen
waarin de jongens in een andele
atmosfeer heb meegemaakE dal in de resE
van het seizoen. .7uist. ja, in Dui-csland,
want daar hebben ze vrerkelijk een schiE-
Eerend Èoernooi gespeeld.

AlléreersE hadden wij
diÈ jaar op doel
Patllck, overgekomen uiE
de E, heeft het, in het.
begin moeilijk gehad met
de overEtap naar een .

grooE doel.. Maar na de
winterBtop heefE hij
Iaten zien hoe goed hij
kan keepen. Hij is ont-
zettend fanatiek en heefE een. goede in-
stelling. voor mij a1s trainer een per-
fecbe jongen om mee te werken.

De achterhoede besEond.uit 4 jongens
waarvan alleen ileffEey alEijd op z'ít'
eigen plaat.s (rechtsback) stond. Hij
heefÈ we1 een moeilijk seizoen achter de
rug,r maar j,k vind het toch knap daÈ, hij
op die plaaEs, waar hij nooiE gespeeld
heeft, karakter heefE geEoond.

-.MeE, de andere diLe is nogal wat
geschoven in de achEerhoede zowel
Richard, Chrle als l{illtau hebben we1
IaàEsEe man of voorstopper gespeeld. De
eerste cwee hebben naast dat ze ook goed
kunnen voeEballen een goede inzet, wi1-
tiam dÍe LENS gaats veïlaEen is misschien
de besEe qua voetbal, alleen hoop ik dat
zijn in8Èetling waE verbeterd zodat hij
kan uitgroeÍen EoE de voetballer zoals
ik hem graag gezien had diE jaar.

op het middenveld sEonden Slefan die ook
het laatste halfjaar heel goed heeft.
gespeeld. Een fijne knul om mee om te
gaan, alleen is hij supporEer van de '.verkeerde ploeg.

. orrar was onze enige 'llinkspoot" op
de keeper na en speelde dan ook aan de
linkerkanE. . EersE aIs back en later als
middenvelder. Hij heefE heÈ goed gedaan,
is aan de bal zeer sterk. Vind het. knap
daE hij D1 heefE gehaald, wants hij kwam
uiE de E2. ,

op rechÈs konden 2 menaen spefen. De een
was Cocky, een jongen die ook r,ENs gaat
verlaEen, Een zeer goede voeEballer,
maar ik.zou graag tsegen hem zeggen daE
om waE te bereiken in heE. voetbal komE
er meer bij kijken. ÀIs hij daE onder
concrole krijgt dan ben ik nieE barg daE
rre ooiÈ nog wel eens vraE van je horen.

Dit. wac ik nog even
kwij E wi1 over diE sei-
zoen. Ik weng iedereen
een pretEige vakanEie en
een goed volgend voeE-
balseizoen.

(
RÀMON

LENS D2

voor velen voor het eerst voetballen op
een grooE veld, voeEballèn i"n poule 4 en
dan ook nog eens een veeleiseirde trainer
hebben. DaE, beloofde geen gemakkelijk
seizoen te worden. Maar kijk, het Eegen-
deel blijkE. waar Ee zijn.

VoeÈballen op een groot veLd meE
eIf man bleek toch mee Ee valLen zolang
het, batleEje maar gespeeId werd,
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in poule 4 werden 19 punEen uit 19 wed-
strijden hehaaLd, en de trainer? Die
bleef t,och nog we1 een veelelsend per-
soontj e .

Maar dankzij een uitBtekende 1ei-
dér kon ook daE deel gecompenseerd r,.ror-
den. NaasE een 8e plaats (had eigenlijk
meer ingezet,en).in de compeEj-tie, werd
ook nog heE Ehuistournooi gewonnen, bij
heÈ 4 Eegen 4 de le en 2e plaats wat
doorgaàin naar de fína1e inhield en in
het H.v.B. tournooi uerden we ongelukkig
door Dso in de halve finale uitgescha-
keld, maar dat had meerdere oorzaken.

Een van die oorzaken was dat we
net lerug r.raren gekomen van èen waanzin-
nig Èoernoooi in Denemarken. t{e eindig-
den als 6e na een nipt verloren wed-
Ètrijd tègen HBS D1 (2-1) . Maar goed,
dj,e middag in Legoland, waar vJe Àad
voigt z'n verjaardag op gepasCe vrijze
hebben gevierd wa6 een aardig goedmaker-
E je.

. 's-Àvonds zijn we_ nog heÈ Deens
nachtleven gaan bezichtigen. Een avondj e
bowlen en speelautomaEen met onze bege-
Leidsuers toE in de laEe uurEjes, eerl
waanzinnigen prij suitreiking en als af-
sluiEing een gigantische disco, waar de
verhalen van de bloempjes en bijtjes
naar het ríjk der fabelen verwezen werd,
Na de disco nog even wat, babbelen en
slapen. Dit zeer volwassen eIfÈa1 be-
sEond uiE de volgende sterspelérs :

Op doel Àlibabba die zijn 40 roverE niet
nodig had om de ballen eruit Ee ranse-
len. NiJ,Iis, die wij gelukkig in de ach-
Eerhoede hadden. Bloempot, beÈer stof-
zuigend op het. veld dan bij zijn moeder
thuis .

TaaI, de immer en altijd lachende
linksback, Michael, de. enige waarvan wij
zijn vriendin (16e ex. lll) langs de
lijn hebben gezien - casa, de wildste
dïoom van menig getrouwde vrouw -
Kuiken, de oudste meÈ de meeEEe erva-
ring .

' Boon, die beloofd heeft volgend
seizoen zijn haar Ee laten kortswieken
zoals hij dat deed meE menig tegensÈan-
der - Kurk, die gelukkkig veel beEer
voeLbalde dan zijn naam doet vermoeden -
Kever, heE prototyPe van een Romario. -

speedy, die de auEo van
.fos-verstappen er nog uitwandeld, en
lasE buE noE lèasts, Lama, die aIs'aan-
voerder van deze bende de boel moesE
leiden.

niet. alt.ijd zo is. ontzegEend bedankE.

À1,É we nu toch aan het bedanken zijn,
wi11en irij (Q&Q) paul v/d sueen, viahan-
del gimollls, Entlu.ch schildera, de reat
wan de epoaaers en naEuurlijk de Èrouwe
suppoEEer! bedanken voor hun st.eun en
financiele bijdragen.

wij lrensen iedereen èen hele fijne va-
kantie toe (denk eraan : als je haar
maar goed ziÈ) en veel succes en vooral
plezier in het nieuwe voetbalseizoer. 

"

Jei elske dei, RV2

DE LEIDING van D2

Hoewel diE de .foNG - IJENS rewue is toch een
klein stukj e over de leiding van de D2.
De meeste spelers van D2 kregen in het
begÍn van het seizoen Ee maken met een
nieuwe trainer, En wau voor eenl voor "àlle speLers en ouders was dits behoor-
Iijk schrikken. ,fong, vrij .en redelijk
onbehour*en, maaï vol elan en enEhousias-
me.

Dit. werd gevolgd door een wat oudere en
rijpere Leideï. Een leider die nieÈ in
alle gevallen- een direct anEwoord wensEe
t.e geven en zich regelmatig van de domme
hield, heegeen in zijn geval niet veel
moeiEe kosEEe.

Na een nieE geheel tÍaÍrsfervrije starE,
begoÍrnen de beide heren aan een leuke
uit.daging. MeE name de spelers haddén '
veel schík in de wijze van training. ze
hebben gedurende de trainingen nÍeÈ aI-
Ieen veel over voetballen geleerd, maar
ook andere zaken passeerden uitgebreid
de revue. Voor een aantal ouders was.he!
dan ook elke keer een verraesing waar de
jongens nu weer mee thuis kwamen., "

NieÈ in aIIe gevallen werd de eigen naam
van een speler gebruikE om iets duide-
lijk Ee maken. Ballerina, Ne1is, casa,
AIi Babba. enzovoorts zijn.namen die veel
gehoord 'rrerden.Àfwezigheid of niet op tijd ver-
schijnen voor trainingen of wedstrijden
gaf de leiding redenen toE het nemen van
maatregelen, maatregelen die zoals later
zou blijken nieE voor de le5-ding zelf
gold. Bij afwezigheid. van de echEe 1ei-
ding werd er meE invallerE gewerkt, waÈ
leidde toÈ beÈere prestaties op hets
veId.

I{e zouden natuurlijk heel lang door kun-
nen gaan met de opsornÍning van kwaliÈei-
Een van de beide heren of uitgebreid
ingaàn op allerlei gebeurtenissen tij-
dens heE sei zoen.
LaÈen we echter volstaan met Ee zeg-
gen,/schrijven dat rre genoEen hebben van
de wÍjze van begeleiding en inzet, van
beide heren. I{e hopen hun beide heL vo1-
gend seizoen in dezelfde aamenstelling
Eerug,te zien.

onze compLimenten gaan uiE naar Bart en
zijn team, die gezorgd hebben voor een
perfecE en waanzÍnnig seizoen. Klasse
Boysl l! !.
En ja, de kinderen kan je selecteren
maar die ouders krijg je er Eoch maar
mooi bij kado ! I I Nee, zonder gekheid,
ouders, opa's erl oma's, broertjea en -

zu6jes, mede dankzij juIlie was het aL-
tijó een plezier om Iàngs de lijn te
6Èaan en konden we a1Èijd op jullie po-
aitieve en vooral sportieve steur reke-
nen. EYr neem maar van ons aan daE heE
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Leroy en Ruud, namens de OUDERS èn SPE-
ÍJERS van D2, BEDÀNKT. '

P.s.: Í{aE we zeker hopeir, ie dau we ook
het volgend seizoen weer gebruik krmnen
maken van onze vasEè vlagger ! (bedankt
Kees l) . : '

LENS D3

Het voeEballen zit erop. Het was een
Ieuk en sterk seizoen: o.a. Èweede in de
competiEie, winnaar van heE RÀS-Eoer-
nooi,,.heE bereiken van de kwarE finaLe
van heE HVB-toernooi, .een th,eede plaaEs
op het Eoernooi van Hoekse Boys. .

In het begin van hets seizoen kreeg ik
negen nieuwe jongens erbij. van hen
gaan er zes naar de c-jeugd. Ík zal ze
missen, "maar ik.zal proberen.ze zoveeL
mogelijk in hun voeEbal carrière te vol-
gen. - ,

MeE de ouders klikt,e het ook goed, waar-
door 'het Langs de lijn gezellig vertoe-
ven was. EénEje wil Ík er tussenuiE
piklen en wel Re4 LioEard. Àl in heÈ
begin- van het seizoen manifesteerde hij
zich als een faÍratiek vadertje. .spoedig
ging hij dan ook op de woensdagmiddag
Harry ter Í,inden.helpen bij de training.
Harry. -Eoch voor ge.en kleintje ver'vaard,
kon deze asEisEentie vJeI waarderen, wanE
een meer gerichte aanpak was nu moge'
1ijk. .:
Hoewel niet Eot D-3 behorend zeE ik nog
een vader.in heE zonnetje: Melis
Kipp. Door omsEandigheden coacht.e hij
een paar keer D-3. waE een stem heefE
die man. MeE een beeEje gunstige wind
is hij tot in Numansdorp (Hoekse }laard)
te horen. I'taar het werkte wel .

-:, , vooruiÈ, ik haal er nog iemand
bij, Ee weten Cees ÀIting. ledere keer
schrik ik van die vervaarlijke snor,
maar die vriendelijke en sliritme oogjes
erboven sEelLen me dan weer gerusE. ..
Redactioneel had ik mets hem heE meesÈ Ee
maken en dat ging in een perfecte samen-
werking. , : :

Ga ik nu over Eot de persoonlijke beoor-
deling van de spelers, waarbij ik me
hier en daar waag aan een beetje ama-.
teur-psychologie. -. '.
De karakÉerErekken die mij heE. meesE
opvafler noem ik dan. r DiE betsekenE na-
tuurlijk niet, dat aídere jongens deze
(meesÈa.1 :Èositieve) t.rekken zouden mis-
sen. ; :

Ramal Àkav : een Eechnische voetballer
en zeer 6ne1. Een rustige jongen, heb
je geen problemen mee. EchÈer, hij '
voeÈbalE met een dodelijke ernst en am-
bit.ie welke een verliesParEij onverÈeer-
baar maken, Een beeEje relativeren zou
heL spelletje voor hem (nog) leukér ma-
keà. .

orhan Àldemii : odk weer een t.echnische
en rappe voetballer. Be1eefts heE voeE-

ballen meer ontspannen en zou daar eens.
met -zijn grobe vriend Kemal ovèr kunnen
praEen. Orhan weeÈ waB hlj wiI en gaaE
rustig zijn eigen weg. Die komÈ er wel.

Eechniek maar is vooral een krachtvoet-
baI1er. Hij heeft een rhard. schoE.hraar
menigeen bevÍeesd voor ig (toE in de
kleedkamer Èoe). Fred is een lieve jon-
gen maar heeft moeite meE bowen hem ge-
steld gezag. Had ik vroeger ook last van
maar o.a. zr maanden militaire diensE'
hebben mijn .houding doen veranderen.
LeefË éen sEuk rustiger. :

oEer Drr$an : heeft de specifieke techni-
sche bagage die een spits nodig heeft.
Maar bovenirl is hij razendsnel. Een
fijne en rust,ige knul buiten heE veld, '
maar erbinnen een pitbull. De verbeten-
heid straatt van zijn kopPie a15 hij een
van zijn befaamde sprintjes aantrekt.

rarraan oàhanqir : Indo's zouden hem een
dir
eft
oe-

kanÈjil nodmen. Net. zo sierlijk als
herEje beweegÈ hij zich over het veld
lrij kan als hij het op zijn heupen he
heel fraai de bal aannemen en in 'n s
pele beweging zijn tsesienstander passe-'
reÍr. Een zachtaardige johgen ÍneE de flu-

Fred Daalren : beschikE over de nodlge

welen ogen van een
kanEj iI .

Umut Kllic : kan technisch goed uiE de

rarik tamouni r de absolute technicus. '
Is balverliefd inaar de bal is ook ver-'

Sander d6 iloncÍ i een echte verdediger.
Een pïima ballenafpdkker met een hard
scho! in zijn benen. Ook sander is een
rustige jongen en pretEig in de omgang '
In gesprekken meE hem viel mij oP, dat
hij zo prima formuleerE: Dat kan'in de
Eoekomen van pas komen. r'

Iiefd op hem. Een echte middenvelder en
spelverdeler. verklesE zelf de linker-
spiEspositsie. Tarik is voor zij! Ieef-
t-ijd èen volwassen j,ongen. En intelli-
genE. HiJ "neemE je de maa!". Is een
Ieuke uitsdaging. Binnen maar ook buiEen
heÈ veld is hij de gangmaker. Een prima
joch.

voeEen, maar is vooral een kracht- en
karakEervoetsballer. Ia voor de duivel'
niet bang, maar ja, houder van de blauwe
band judo, uh. Umut isi ondeugend maar
wel l-euk- ondeugend . wanneer hij echEer
in een dipje ziE, kan hij'zulke droevige
ogen opzetEen. Dan kan je hem niels
weigeren.

Thierrv Llotard : weer zo'n karakterl
voetÈàlfer. Maar als je rekent daÈ hij
pas een jaar voetbalts, beschikE hij over
een goede Eraptecrmiek. wanneer hij op
voetbaL blijft -en ik geloof dats hij daE
zal doen- wordt. hij een 'goede voetbal-
ler. crappig aan hem vind ik daE bovenop
dat groEe en forse lijf nog zo'Ír oPen en
kinderlijk gezicht prijkt. Maar ja, hoe
oud is hij nu helemaal (overigens wel
houder van de bruine band judo) ?
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euuB van" oorc irr. : is hard vooruit ge-
gaan qua balbehandeling. ook schieten
meE Links gaaE hem nu gaed af, evenals
een balleEje hoog houden. Karaktervor-
ml-ng en aociale vaardigheden die je van
een'ceamspoÍE verwacht, heefE, hij lekker
meegenomen door heE voetballen bij LB,IS-.
Dat is mooi, heel mooi

PhlliEe PllBEi€r : een vriendelijk en
beleefd knaapje. zo op het oog een in-
tellectsueel in wording. Maar daar heb je
heE weerr in het veld knokÈ hij verbeEen
voor elke baI . Geen duel gaaE hij uit de
weg, maar daE leverE hem wel eens een 

^blessure op. DaE is nog eens een Fran-
soosje met piE. ,

.reffr€v Poncin : diÈ seizoen onze.vaste
keeper. Hij deed daE goed en zoals ik
aI eerder schreef vond ik zijn kquze
voor heE keepersvak een goede. Hij heefts
echÈer moeiEe mets de vaak ondankbare
taak van een keeper. Hij moet echEer
naar mijn mening er eens over nadenken -

dat een keepersEraining opleidÈ tots dè
solist -fysiek de meesE atleEische- van
een eLfEal.

RicEiEh sa díoeoeread een E,echnische
voeÈballer en een rommelaar in het vij-
andetijk sErafschopgebied. oP zijn per-
Boontje heb ik niets aan te merken of
heE zou moeten zijn, dats hij alEijd aIs
IaaÈsEe uit de kleedkamer komE. Aange -
zj.en ik op de laatsEe man wachE, meld ik
me bij herhaling te laal bij de seheids-
rechEer .

RLcaröo LlpB : Keeper van D-4. Door
afwezigheid van onze keeper viel Ricardo
een paar keer bij ons in en deed heE
gogd. Bovendien nog op een brutale ma-
iilrr ook: bij ruime voórsprcing duikt hij
zomaar op voor het doel van de Eegen-
stander. Daarna a1s een haas weer te-
rug. - Een leuk en levendig. venbje. 

.

That's all fo1k6. ResteerE mij aIIe
meneen die bij i,ENs betrokken zijn een
prett.ige vakantie toe te wensen en te
zeggen: EoE ziens in heE volgende sei-.
zoen.

Guus van Oort Sr.

ook daar'luiten blijft het een topper,
en ik hoop volgend jaar weer van jouw
kwaliteiten en je aalwezigheid in mijn
Eeam Èe kunnen genieten.

uicha€I Borat : vichael is nieÈ alIeen
onze voorstopper, maar is regelfuatig
over heE gehele veld te vinden. Het is
een keí in heE nemen van de vrije Erap-
pen en heefL zeer"veel kopkrachÈ bij de
corners. Hij is heÈ type LENs-speler die
alÈijd aanwezig is, ook als hij eens
geblesseerd iB. zelfB dan komE hij kij-
ken om zijn makkers aan be moed.igen. DiE
wordts.niet alleen door het Eeam maar ook
door de 1ei{er zeer gewaardeerd, zijn
menEaliteits zoweL in als buiten het veld
is van zeer grot.e klasse. Ga zo door
jongen, heE is een genoegen om Ínet jou
samen Èe werken.

HafLd eI EóusÈatl : Hafid is onze pitt--
bult op heE middenveld, hij weet zeér
goed gebruik te maken van zijn snelheid.
weet zich zeer goed vasE Èe bijten in
zijn Eegenstander, waar menige tegen-
Btsander heE onderspiE door moeE delven.
ook.nieE te vergeEen hij is zeer bal
vasE en weet zijn doelpunÈjes lekker mee
Ee pakken. Hafid heeft ook dit. seizoen
weer bàwezen een aansinst'Le zijn voor
het team, zijn menÈaliEeiE in als buiEen
het veld is van zeer grote klasse. Ga zo
door jongen, 'je blijft voor mij een top-
per. ,: ,

DÍarELa BoutLèr : Martin
is ook een van dÍe zeer
gewaardeerde nieuwkomers
in ons Eeam. Hij heeft
zich weten Ee onÈwikke-
Len Èot een zeer goede
middenvelder cq aanval-
ler en weeE zo zijn doe-
lpuntje hier en daar mee

te pakken. Hij is nieE te beroerd om
zijn mede spelers een handje Ee helpen,
en wordE hiervoor ook zeer gewaardeerd.
ook is hij alEijd in voor een gei.ntje in
heE ve1d, ieEs waE wel mag Eijdens een
boeiende wedstrijd, omdat hij toch al-'
tijd goed op blijft letsÈen.

@E_dglge!ë : ,racky is te vergelljken
meE een speler van de klasse van bv ,'
Michael Reiziger of Clarence Seedorf,
een echEe pitEbuu dus. Eet maakte hem
nieE uiE of er nu één.of vijf tegenstan-
ders op hem af komen, hij weeE er altijd
rdel weer Euesen uiÈ te komen met. de bal.
Het. is een ras echte rechEsback die zich
op die plaats heerlijk in zijn ve1
voelE. ook hij was een van die nieuwe
aankopen dit seizoen, en heÈ bleek een
tank op het middenveld Ee zijn, meE zeer
goed sEorend en opbouwend werk, rk ben
zeer tsrotss waE deze jongen allemaa1
heeft geleerd diE eeizoen. À16 hij zo
door gaat raken vJij hem nog eens kwijÈ
aan bv. À,fÀx. Helaaa voor hem en voor
zijn ouders, geef ik niet mijn goedkeu:
ring ats hij door die club uiE RotE,erdam
wordE gevraagd. om dits Ee voorkomen hou
ik hem lekker bij ons op r,ENs. Danny ga

Ricardo Bakker
wikkeld tot een
het, elfEa1 . Het is nieE
alleen een zeer goede
middenvelder, maar heefÈ
ook bewezen daÈ hij een
zeer goede keeper aan
heÈ worden is. Àls voor-
beeldi heefE hij de 2e
plaats op heE keePerB-

LENS D4

: Ricardo heefÈ zich
zeer grote aanwinsÈ

@

kamp '96 behaald. Ik :

hoop dat volgend j aar
een mooi seizoen voor je wordt maar
als keeper. Niet. alleen in heE veld

ont-
voor
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zo door, je bent een kanjer.

Rlcardo KLpp : Rlcardo
is onze eigen
Ed de coey. HeE is aIs
elfEaI Eoch zeer preÈtsig
om Ee weEen, dat, als eÍ
eens eentje doorheen
glipE dat er altijd nog
een kanjer in het doel
staaE. Hij is in stsaaL
om de onmogelijkstse bal -
Ien Èe pakken cq goed af te weren. ToE
mijn spijt gaaÈ deze kanjeï het volgende
seizoen naar de c-klasse. Ik hoop dat je
volgende eIftaI net zo.l..eel plezier en
niet t.e vergeEen profijt van je heefE.
HeE }ías mij een genoegen meE je gewerkE
te hebben.

Maurice t(uik : Maurice is onze linker-
spiEs, welke regelmatig zeer goed de bal
voor heE doel weet te brengen. Hij is .

technisch zeer goed en weeÈ de bal ook .

goed meE zijn lichaam af Ee schermen.
A11een krijgt. hij weleens de pesE in,
als het bij zichzelf niet gaaE zoals hÍj
wil. Dit is aIleen maar een zeer goed
t.eken, wang deze t.ijger wil alleen maar
Ieren, Ieren en nog een6 leren. Hij is
dit sel-zoen nog meer in mijn t.eam gegro-
eid, iets wat hem meer zelfvertrouwen
geeft. ca zo door tijger groce klasse.

Michael Eer LiÍrdeD : Michael werd aI
eens de Ronald Koeman vaÍr LENS genoemd.
ook diE seizoen heeft hij weer een paar
van zijn kanonskoge!.s afgewuurd. Van
laatsEe man EoE middenvelder het maakÈ
hem niet veel uit waar hij moeE sEaan in
het veld, als híj maar kan voeEballen.
Het is ook onze vrije t.rappen specialist
aan het worden, vooral rond de 16 meEer-
Ii.jn. ook is hij soms een goochelaar met
de bal, wat alt.ijd leuk is om Ee zien,
hij heeft. ook nooiÈ ieEs aan te merken,
waE zeker vrel gemeld .mag worden.

cary Rilk€rs : cary is
ons geheime wapen, klei-
n, snel en balvaardig.
Hij weeE regelmatsig zeer
goed de achterlijn te
halen en de bal voor heÈ
doel te plaaEsen. ook is
hij de aangewezen man
voor hets nemen van de
corners van rechEs. Hij

\(

weeE nieE alleen in elke wedstsrijd, maar
ook bij elke Eraining zijn fanatisme en
gedrevenheid ín het spel ge leggen. En
nlet te vergeEen weet hij ook zeer goed
zijn doel,punEen mee te pakken. Ga zo
door jongen, wanE ook jij kan een toP-
perEje worden

sEephan Schriiver : stephan is ook een
van die nieuukomera in de D4. Hij weet
zeer goed sEorend en opbouwend v,erk Ee
doen op het middenveld. Het is een Eype
speler die in dienst van het elftal
speelÈ en er alles voor doets om als win-
naar uit de bus te komen. Grote klasse

jongen. flelaas moesEen wij het veel zon-
der sEephan doen dit. seizoen, daar hij

. coc mÍJn EpijÈ regelma-
Eig ziek vraa, Ik hoop
dat. heE volgend jaar

-1 beEer gaat met je ge-r- zondheid.

Randy spieEBan8 : Randy,
ook hij is een van mijn
Eoppers bij LENS. Ats ik
aIles van deze kanj er

moeE opsèhrijven wordt. hets een.boekwerk
in drle deIen. of hij nu op heE midden-
veld of in d.e achEerhoede sEaaE het
maakE voor hem geen veÍschil. Hij
sEraalt altsijd voetbalplezier uit.. Hij
wee! ook zijn medespelers mee te sleuren
in dit plezier, zijn inzeE en sporEivi-
tseiE i6 zowel in als buiÈen het veld
altíjd van zeer grote klasse. NieE Ee
vergeEen zijn voetbal klraliÈeiEen, zijn
Eechniek \ balvaaraligheid en zijn opbou-
wende werk is van hoog nivo. Hij heeft
ook diE seizoen weer bewezen daE wij
niet zonder hem kunnen. Ga zo door,
kanj er .

samenvaEtend over dit
seizoen. HeE wag een
zeer goed en leuk elf-
taI, met zeer mooie wed-
st.ri jden. onze j ongens
konden ook díÈ jaar vreer
zeer goed met elkaar
opschieEen, en nieE te
vergeÈen de a1uíjd zeer
gezellige ouders groep.

Ter afsluiEing van heE seizoen hadden we
weer een internationaal voeEbaltournooi
in Limburg, erac volgens mij en mijn jon-
gens weer een zeer geslaagd tournooi '

was. ook waE de wedsÈrijd " Vaders van
LENS D4 t.egen LENS D4 " met als finale
de barbecue grandioos. Ik vond het weer
een eer, daE ik van deze groep spelers -
ouders Erainer cq leider mocht zijn, èn
ik hoop dat diE heE volgende seizoen ook
weer hets geval zal zijn.
Ik wens u allemaaI een prettige vakanEie
ioe en ik hoop u weer snel Eerug te zien
op LEI-S.

}IÀRRY TER TJINDEN

LENS E Í

lr

IJENS E1 begon heE seizoen waE onwennig,.
omdat de spelers ui! veel verschillende
Eeams kr,,amen 182,4,6,8 en een nieuw
Iid). Toch raakten we sne] aan elkaar
gewend en was er aI sne-L een vaste op-
sEelling. we speelden oefenwedstrijden
Eegen LaakkwarEíer en westlandia en de-
den mee aan heE vElo-toernooi.

fn de compeÈicie hebben we dit jaar veel
wedsErijden gespeeld. HeE was l.euk om Ee
zien, daE er alEijd geprobeerd vJerd Èe

"voeÈbaIlen', gaíenépèI, individuele.

i ri,, .

I
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'de JONG'LEN9REVUE' - 27 -



acEies en niet zomaar een bal naar voren
knallen. vooral door goed aan te. sluiten
konden we elkaar steeds goed helpen en
mooie aanvallen opzeEEen.

De nadruk ligt bij dit eIftal Eoch
erg op heE aanvallen, maar ook het ver-
dealigen (met z'n allen) gaat steeds be-
Eer, hoewel dat best nog wat feller mag.

De toeschouwers hebben genoEen van jul-
Iie en hebben fraaie wedsErijden gezien.
De besEe wedst.rijden waren volgens mij :

ouick Ehuis (6-2 w) - JÀc uit. (4-3 v) -
RKAW uit (4-2 wl - Die Haghe uiÈ (7-2
w) - scheveningen uit (3-3) - scheyeDin-
gen thuis (11-3 !r) - VCS uiE (3-3).

HeeI leuk vras het uitssEapje naar Feije-
noord in de herfstsvakantie en in de win-
Èerperiode speelden we nog in de zaal
bij RKÀw en op heE kunstveld van spar-,
taan'20 en Rijswijk. Aan het eind van
heE seizoen keken we a1va6È vooruit naar
volgend seizoen en oefenden op een heel
ve1d, Dag was spannend en best we1 moei-
1ijk.

verder waa het heerLijk om jullie
zo enEhousiast bezig Ee zien op de spel-
leEjes dag op 30 april. In Limburg v,erd
heE seizoen pas echE afgesLotent wat
hebben we daaÍ gelachen ! Lekker zwem-
men, levend st.ratego, eten bij McDo-
nalds, sluipen in de donkere grotten en
veel voeEballen. het was geweldig.

succes in het volgend seizoen !l
RaEon vaÍr Bunder€n : keeper, heel en-
EhousiasE, technisch erg vooruic gegaan,
ultslopen en schieten gaat steeds beEer,
besEe wedstrijd : Scheveningen, soms wat
onzeker.
Ricky ten Berge r rechtsachEer, vroJ-ijke
jongen, fraaie Èechniek, geweldig schoE,
heefts dit. jaar ook leren verdedigen, ga
waE steviger de duels aan.
NordiEe ÀEkhaou : laaEste man, goed in-
zÍchE, mooie pass, je gaat aI steeds
meer duels winnen, probeer sneller aan
Ee sluiten dan kun je nog meer meevoet-
balIen,
Ewa1d.o Lopea de BriÈo : linksachter,
moeilijk te passeren, mooie schijnbewe-
gingen, je moet wats be9er je gedachten
erbij houden op de training en in de
wedstsrij d.
.rordl vèrsteeg : middenveld, overal waar
de ba1 is - is hij ook, kLein maar meb
felheÍd en inzicht wint. hij veel duels,
§chieEen, passeren en combineren is met
sprongen vooruitgegaan, niets tse veel meE
de baI lopen hoor.
Deniz Àralan : middenveld, prima schot
meE links en recht6, scoorE makkelijk,'
ook met heE hoofd, kan op aIle andere
plaaEsen spelen, blijf de Eechniek goed
oefenen.
uÈEbiD viEEers : rechtsvoor, enthousi-
ast, mooie voorzeE (corner) waaruit vaak
gescoord wordt, schermts de ba] goed af
en heeft mooie acties, met waE meer'
zelfverErouwen en doorzetsÈen gaaE 't nog
beEer.
soufiane Bouall : Iinksvoor, balverLief-

de speler die toch vaak heE overzichE
bewaarE, heeft veel gescoord en laaE
anderen aok veel Ecolen, we1 doorzetten
ook als heE een beeuje Èegenzits hoor.

LENS Ë2

* Met'4 eersÈejaars en 5 tweedejaars be.
goniren we'àa:r heE seizoen. Kooe FrijEers
waa onze leider. De oefeilnvJedstrij den
Cegen VELO, LaakkwarCier en wesÈIandia
verliepen prima. Nadat we de meeste pun-
Een hadden gehaald in poule 17 en 9 kwa-
men we EerechE in poule 12 ( !) . Helaas
haakEe Koos door tijdgèbrek óf, maar kon
andere Koos (de vader van Rosky) het
gelukkig overnemen. Ook ,JoosÈ, onze kée-
per sEopte omdat hij Eennissen toch 1eu-
ker vond.

we hebben het seizoen toch uitste-
kend afgemaakt meÈ een goede 2e plaaEs
achEer LaakkwaÍtsier E2 (evenveel punEen
- een vredstrijd meer gespeeld) . Dit team
kan lekker voeEballen en vle zu11en de
komende jaren nog veel van deze jongens
horen. -

Met EI hebbèn we ook op een grooE veld
geoefend met als hoogtepunt de voorwed- '

sE.rijd LENS 1 - Olympia, toen ,Johnny
BruijsEens a1s speler van de week werd
gekozen.

op heE eind waren er fijne toer-
nooíen en een knalgezellig lang-weekend
in MaastrichE. vooral heE levende scra-
tego was een feesE en bij de Eoernooien
van v.v. Scharn en Quick'08 (Ge1een)
werden vre eersEe, ,Jeroen was in r,imburg
onze leider en daE vonden we heel leuk.

Riza Dayal : rechtsac]rt,er, le jaars,
sEeeds moeilijker te passeren, probeer
goed aan Ee sluiÈen en sceeds mee Ee
woetballen.
Matthus Hendrlks : laatste man, pr.ima
verdediger die je 3x tegenkomE, zeer '
nutstig en hardwerkend, heefÈ veel punten
voor E2 verdiend, op t,echniek blijven
oefenen.
iÍohnny BruljsEena : verdediger of mid-
denvelder, fijne jongen die nooiE mop-
perE en alEijd z'n besÈ doeE, combineerE
prima, probe.er waE meer duels Ee winnen.
JohnÍry v.d. Llnden : verdediger of mid-
denvelder, kan op veel plaatsen spelen,
goed schoE, beetje wisse1vallig. gaaE
vooral de laaEste Èijd met sprongen voo-
ruiE, je zult in de D w4È meer moeten
lopen .

iÍordi de craaff : middenvelder; le jaar-
s, klein maar laaE zich niet zo makke-
Iijk van de bal zeEten, goed inzichE,
krijgÈ sEeeds meer kracht voor een goede
pase of een goed schoÈ, oefen vooral op
schieÈen en snelheid.
ïarttln Xu1 : middenveld, 1e jaars, lek-
ker snel en fel, kan goed combineren met.
Rocky en .Tordi,. acoort regelmaÈig, wel
altijd komen trainen hoor !

Rocky NilhuLa : rechEs voor, eigenlijk
nog F ( !) , echte voorhoede speler die
rechÈ op het doel afgaaE, geefE vaak
mooie voorzeEten, goed schoE, scoort
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veel, moeE toch wat meer doen zonder bal
(ballen afpakken, vrij lopen)
Kevln ÍIaIEavenE : linksvoor, heefts vaak
mooié actsies, houdt goed zljn plaats,
scoort regelmatig, oefenE zelf veel sch-
ijnbewegingen, probeer waE meer door Ee
zèEten aLs 'E even tsegenziE.

TRÀININGSOPKOMST

^. (t.otaal werd er 66x geEraind)

Ricky ten Berge E1 en .IohrÍry BruijsEens
E2 (È5) * Riza Dayan É2 (621 * ,rordi
versteeg en Ramon van Bunderen E1 (60) *
MarEin Vissers E1 (59) * Jordi de graaff
E2 (55) t Soufiane Bouali E1 en.Rocky
Nijhuis E2 (55) * Ewaldo LoPes de BriEo,
Nordine AÍkhaou en Deniz Aes1an EI .(51)
* ,llohnny v. d. Linden E2 ( 50) * Kevin
walravens E2 (49\ * MatsthijE l{endriks E2
(45) * Yarkin Kul E2 (42)

De jongens die nog 1 jaaï bij de E-jeugd
blijven ook veel succes '

ouderg bedankÈ voor de onderEEeu-
ning, heu wassen van de ahirÈÈ en het
,erioer naar de uiÈ,-wedsÈrij den. ook
dank aan enkele ouders die als leider
hebben ingevallen als Jlïie en ik nieE
konden. Nu ik toch aan het bedanken ben,
wil ik ook de Èrainers Peter, Ruud en
Leo bedanken. En tot. sloÈ Arie.

Helaas we hebben bewezen daE heE wel
kan. we speelden zo goed samen daE we

nLet eens weEen wie onze topscoorder is,
wants wij weten daE je een doelpurÈ als
team maakt en nieE alIeen I

BEDÀNKT ! I

IIÀNS VÀN RÍÍTHOVEN

, LENS Fl

Met heel veel vefse moed zijn wij aan
het nieuwe Beizoen begonnen. het was weL
werulen aan heÈ begin. l{at een gErenge
leider ! ook op de Eraining werden we
ftink aangepakÈ, maar na een Paar weken
kregen we-wé1 door daE die "gekke" lei-..
derTÈrainer van ons besu 'iIeI een "Eoffe'l
péer is. Hij is gek van voetbaL en de
daarbij behorende presEaEies' Maar voor
en na het. Erainen/voetbal is heE net een
klein kind. je kan heus wel lachen mets

hem,

Het was leuk en gezeuig om met jou sa-
men dit WEREr,D-TEAM Ee leiden. zo nu ga
ik stoppen. Ik v.rens jultie een hele fij-
ne, maài toch ook sporEieve vakantie toe
en ik hooP jullie het volgende seizoen
nog een keer Ee zien voetballen. LENS E4

AIE Eeam hebben we nooiÈ ruzie of zo
gehad, maar eigenlijk alEijd Io1. ]n het
Éeqin van het, seizoen wonnen we de ene
weÉsErijd na de andere (15-o winnen was
een peuleschil) en ja hoor we gingen
spelèn in de hoogstè Poule (Poule r).

Dit hebben we samen bereikt door
a1g een echE team, zonder egoisme, samen
te spelen. Eegen ons zeiden ze vanaf heE
begií : "een F-team dat goed PosiÈie-
voétbal kan spelen, d.at kan toch niei
! !"

LENS E4

Tja ?? Wat valt er over LENS E4 Ee ver-
tellen. Ach waE doe ik moeilijk, er is
genoeg om een boekwerk van te maken.
Maar laEen we blj heE, begin beginnen.

LENS E4 begon met aIs leider de
vader van Ricky en eindigde meE Hans van
Rijthoven en Arie van strien en de voI-
gende spelere :

Éddy Terrones, Àrie Terrones, Ronald
oosEerveer, Àchmed ÀÍrcharod, Rano
soesilo, Ricky de wit, Domingo Lopes de
BriEo, Robin Naderpersad (echtser stoPte
hij er mee), Mark vrouwenvelder (vervan-
ger voor Robin).

Je kon zien welke speleïs aardig konden
meekomen en sPelers die nog wel vrat
training konden gebruÍken. !{aÈ mij op-
viel $ras dat aIIe spelers van E4 alt.ijd
iedere vroensdagmiddag Erouw op de trai-
ning waren. Heel goed gedaan jongens !

KOMPÍ,IIVIÉNT ! ! .

zo nu iets over het voetballen. Er
werd iedere wedstrijd gelronnen en je kon
gelijk zien dat ze hoger ingedeeld moes-
Éen worden. En da! gebeurde ook; we gin-
gen in poule E13 spelen.

Toch bleek diE voor heE Eeam geen
probleem te zijn wanE ze werden KAMPIOEN
I I Helaas waren Àrie en ik daar nieE
bij, maar Eoch nog gefeliciteerd.

Daaxna,'Eoen de competitie was afgelo-
pen, hebben we nog een aantal toèrnooien
gespeeld. En u gefoofd het niet, maar
óok daar haalden we ook 1e prijzen weg.
Dus aI meE aÍ een geslaagd voeEbalsei-
zoen.

Àiu wil ik een dankwoordje spreken aan de
spelers en ouders. alongens bedankE voor
díE fijne gezellige en sPorÈieve sei-
zoen. het is wel jammer dat het ceam uiE
elkaar gaaE. voor de jongens die naar de
D-jeugd gaan hééI veel, succes, vranE dan
moéuen jutlj.e oP een groot veld spelen.

De opstelling was

t inksachter : HaurÍce d€ iÍoDg, een jon-
gen meE heeI veel talent, die het. vo1-
gens iedereen nog wel eens een eind kan
schoppen. IrinksbuiLen PaErlck HoeE,
die samen meu onze rechtsbuiten ilose
r.opeB de Brito goed langs de lijn speel-
den, een baI voor de goal kuÍrnen leggen,
waar D€nuiÉ wllle en Àaraf oufrlghé raad
mee wisEen. RechtaachÈe{ r 'hadden we
onze "kleine" Daruy v.al. Sande. Onze
tegenEtanders dachten : "die kleine ?",
maar daar kwamen ze snel van terug, wanE
hem passeren dan moeE je van goede huize
komen.
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En dan op het middenveld hadden we Nick
veraar, een boom van een vent meE vee]
overzicht. Hij wists goed het spel Ee
verdelen. Dan weer een lange bal rictr-
Eing de spit6en, dan weer links, dan
weer langs de rechÈer kanÈ. Gewoonweg
6u51iem.

In heE goal hadden we onze vasEe
keeper uark Driessen. Hij deed zijn ui-
EersÈe best om ons naar de hoogste poule
tse krijgen. nn, jawel, hets is hem ook
gelukts om de bal1en niet in ons goal te
laten verd',.ri jnen.

we zijn in poule l als derde geéindigd
en hebben vee]. eersÈe plaatsten veroverd
op Èoernooien. Ju11ie Erainer/Ieider zal
nog lang aan di! seizoen terugdenken en
weet zeker dat LENS met deze jeugdspe-
lers in de Eoekomst hoog gaaE scoren en
vrie weet waar jullie EerechE kururen ko-
men.

ca zo door mec voetballen, blijf
goed Erainen en jullie zullen het ver
schoppen. Petser, jul1ie leider/Erainer
zal jul1ie volgend seizoen zeker Èerug-
zien en meE trots naar nzijntr kinderen
blijven kij ken.

ouders nog bedankt voor de medewer-
ng en het vroege opsEaan. ToE het vol-
nd seizoen.

!E!EB-CgET

LENS F2

L€Ds tr'-z

Ons team sEarttè op 09 sepEe(Èer 1995
vol goede moed aan het nieuwe seizoen,
we werden ingedeeld in Poule 26, en won-
nen de eersEe 6 parEijen. Door heÈ be-
haalde resulEaaE werdeE wij 14 poules
naaï boven gezet, en kregen voor het
eerst diÈ seizoen te maken meE nederla-
gen. van de 6 games werderr er 2 geeon-
nen. Uiceindelijk kwamen wij Eerecht in
Poule 16, hier verloren we I keer, en
werd 1 maal gelijk gespeeld, de andere
wedsErijden werden gewonnen.

De spelers van F-2.werden vaak ge-
vraagd om bij andere F-teams in Èe va1-
len, waÈ zij natuurlijk heel fijn von-
den. Iedere speler kreeg z'n eigen posi-
Eie aangewezen,

!

Ons team kreeg zelfs een vaste keeper.
Edwin RoEbaut is zijn naam. IÍI de verde-
diging stonden 2 kanjers, op de linker-
kant stond RoEan RaBÈa. RechtsachEer
stond onze aanvoerder, Rodnsy v. Herp.

Op het middenveld hadden wij BiIaI Ílni-
ÀL en LeveDt Sahin sEaal, door deze 2
boys werd soms heel goed gesPee1d. De
voorhoede besEond soms uits 4 spiEsen.
Linksvoor hadden wij KevLn gendrLksen,
rechtsvoor sLond onze razendsnelle top-
schuEÈer RLcardo v.d. Broekr onze diep-
aÈe spits was Àrvind Prahladalngh en
onze gevaarlijke schaduwspits was ÀIfi
Thoha Machsun

IJENS-ers probeer deze namen Ee onthou-
den, misschien daE u deze laEer tegen-
komE in ons eersEe elftal.

Deze ouders verdienen een qroot compli -

Ons team had 2 ord(Ieedoudeïs, een hulp-
leider, en in geval van nood ook een
eJ.gen scheidsrechter. BÍj chuiswedstrij -
den r,rerd door een ouder altsijd de limo-
nade veizorgd, a1les was dus grandioos
geregeld. De ouders mogen in dit jaar-
verslag niet. oíEbreken, zij hebben hèt
ook mogelijk gemaakt daE diE seizoen,
een fantastisch seizoen is geworden.

BggE voor hurr optreden, nooit werd er
commeÍrtaar geleverd op scheidsrechtèrs
of spelers, a1Eijd werd heÈ hele team
aangemoedigd. De beslissingen die door
mij werden genomen, v.rerden door een ie-
der gerespecEeerd.

Àls leider ben je Lrots, daE je meE zo'n
Eeam mochÈ werken. Het is alleen jammer,
dat van de 9 spelers er nu 5 noodgedwon-
gen moeEen verErekken, zij gaa-n namelijk
hun kunsÈen verEonen in de E:klasse.

De overige 4 spelers blijven nog één
geizoen in de F-klasse.

Ik wens deze KÀ!ípIOENEN een fanEasEisch
nieuw seizoen uoe. .

wij hopen ook dat de ouders het komende.
seizoen hun kinderen op deze wijze blij-
ven begeleiden.

Alle spelers van F-2 kregen van d.e lei-

Rorbcy RoE r

Bitd IévEit

À.rÍlBil

Blclrdo tsevlo
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Jongefls bedankt. voor heE fijne
seizoen, ik.hoop jullie volgend seizoen
weer bij LENS terug te zien.

RI'UD VÀN IIERP IJEIDER/TRÀINER

der een wedsErij dveïslagen boekwerk ult-
gereikE, hierin sEaan allerlei gegevens
vermel,d. Over iedere speler heb ik ge-
probeerd een objectief stukje Ee echrij-
ven.

zo kunE U zi.en, dat een leider,/tsrainer
niet alleen maar op de woensdag en za-
terdag bezig is mets zijn Eeam.

Tevens wi1 ík vía diÈ jaarverslag de
ouders en spelers van F-2, namens mijn
vrouw Brlgitta bedanken voor de leuke
planEenbak díe zij van jullie mocht ont-
vangen voor het wassei van de shirEjes.

vinden. Hij doet alleen; als hij zeker
weet dat, het kan en heeft. een echte win-
naarement.aliÈeits. Michael je hebt een
perfect seizoen gedraaÍd.- Ga zo door en
blijf heE spelletje leuk winden.

Nikki Houweling r is ook een 1e jaars
voeÈbaIleri maar je kan bij hem a1 zien
daE hij vaak met de ba1 was bezig ge-
weest of hij heefÈ van nature at diE
voeEbaltalent. Hij heefE een werkelijk
verwoeetend schot, in z'n benen ziEEen en
als middenvelder z'n doelpunten heel
bekeken maakEe. ook als rechtsbuiEen
kwam hij heel goed uit de voeten, vaak r

oplopend ÈoE de achEerlijn en dan de bal
heel goed voorzeEEen, waaruiE heel vaak
gescoord is. Nikki, ook voor jou geldts
blijven voeEballen en a1s heÈ even kan
bij ondergeEekende.

sander v,d. Kruk : is ook.diÈ jaar met
zijn 1e seizoen bezig en is een echEe
verdediger, maar komt ook heel goed op
andere plaatsen tot. zijn rechE en ik
weeE zeker dat hij een echEe all-rounder
wordt.. Met zijn sEevige lichaam over-
klasts hij-aI z'n tegenstanders en heE
gebeurd maar weinig daE hij een duel
verliest, Net a1s de andere voetballers
een jongen naar mijn hart. Dus ook 'voor
jou geldt sander : blijf voetballen.

Carlos Í.Lra : is ook een 1e jaars voet-
balIer meÈ een puur voebbalinstlcE, want
als een echte linksbuiten pendelE hij
door menige verdedigíng heen en kan dus
als geen ander (als hij zijn dag heeft)
echt pingelen, maar dan ook zonder het
ÈeambeLang uit het oog Ee. verliezen. Ook
carlos is een aanvaller puï sang en ik -
hoop dat hij dal nog Lang mag houden,
waE. dus beEekenE daE hii ook volgend
seizoen bij ons met voetballen. stay .ll

Àwinash loilargosad : ook voor Awinash
(Awi) is diÈ zijn eerste, maar zeker ook
nieÈ z'n 1aat6Èe seizoen. Hij heefb in
de loop van dit seizoen ook z'n voeEbal.-
klrraliteit.en kunnèn etaleren - maar heeft
als enige ook een super strijdlusts en
kan dan ook nieE tegen zÍjn verlies en
helemaal nieÈ tegen onrechE. HeefE ook
vak genoeg zijn schaartechiriek ]aten
zien (insiders weten wèl waE wij hiermee
bedoelen) maaz: ook voor Àwi geldt een
voetballer pur sang meE ongekende kwaLi-
teiten. See you nexE year l!
vlshal RaDauÈar : vishal zijn eerst.e
seizoen van begin tot het eind soms be
Iaat, maar aLtijd op t.ijd. Hij heeft
zich dit. jaar van alle kanEen laEen zien
en heeft het. voor mij gemaakt aIs een -

echte spiEs. Bij benadering kan ik zeg-
gen dat. hij ongeveer 20/25 doelpunten
heeft kurmen scóren. schiet ze er zowel
linlcs/recht.s als neE heE hoofd in de
goal en is dan ook meE recht door mij
a1s de níeuwe 'rMarco van BastenÍ ge- .

noemd. vishal bIíjf, trainen en scoren.
ilij komt er zeker wel.

sure8h se$rcharan : ook voor suresh was

LENS F3

Ik zit nu al meer dan een uur naar een
leeg ve1 Ee sEaren, genietend van de zon
meE een biertsje op de tafel, zorurebril
op m'n neus en probeer het afgelopen
seizoen Ee relaÈiveren.

Terug denkend aan het, begin van het sei-
zoen, waa de samensEelling van ons team
beduidend anders a1s waar vre mee geëin-
digd zÍjn. Door iíterne verschuivingen
en een paar nieuwkomers (dat waren dus
de meesten) werd uiteindelijk ,mijn" F3
a1s volgt samengesteld r

verdediging : Michael, Leroy en sander
middenveld : Nikki, wouEer en Awinash
aanval : Soresh, ,Carlos, Romano en
VishaI

waarvan een ieder ongeveer bij Coebeurt
moest keepen en daE ging niet alCijd
zonder slag of sEooE. Maar uiteindelijk
zijn wij er Èoch met z'n a1Ien goed uiE-
gekomen en is geb!.eken dat zowel Nikki
als Vishal zich in de goal goed kunnen
weren.

Í{at voor mi,j een'prettige beleving was
dat heel F3 bijna alt.ijd compleeE kwam
trainen. er waren naEuurlijk weleens
uitzonderingen zoals ziekEen, feesEj es
of werjaardagen, maar voor 85t waren wij
aIÈijd aanwezig, zeker ook op de door
mij extra ingelasEe urainingen op de
vrij dagen.

Ik zou nog we1 een 10-EaI vellen
kunnen vuLlen over mijn bevindingen over
het afgelopen 6eizoen, maar ik wÍ1 daar
nieE iedereen mee vermoeien, dus zal
onderstaand een presentatie van mijD
Eeam plaaEsvinden :

ul.chasl v. EgEond. : is in de loop van
het seizoen bij ons komen voet.ballen en
i6 voetbal heel leuk gaan vinden en onE-
popte zich als een echte mandekkeÍ meE
aanvallende impulsen. I,lant hij $reeE rru
ook (zeker de laaEsEe paar maanden) de
weg naar heÈ doel van de EegensEander Ee

'de JoNG-LENSREVUE' - 31 -



c

dit z'n eersEe seizoen. He1aas is hij
vaak afwezig geweest door ziekte en ook
nog eens een gebrokerr pols. Hij heeft
Iaa enige een grondelijke hekel aan kee-
pen. Maar de laatste maanden heefE hij,
aIe hij aanwezig was veel inzeE getoond
en za1 dan ook a1s hij deze inzeE blijfÈ.
uonen meE sprongen vooruiEgaan. Hopelijk
gaaE hij volgend seizoen door frequent
Èe Erainen, wanE je kan het zeker.

RoBano Sookhoo : is dus aIs de benjamin
van ons team ook meE zijn eerste geizoen
bezig. Maar met z'n 6 Èienerjaren heeft
hij,' gezien zijn inzet, zeker niet on-
dergedaan voor de rest en het is alEijd
een lusE voor het oog hem tse zien stsrij-
den in de wedatrijd. Hij heefE toch ook
regelmatig mooj, uiEgespeelde doelpunten
gemaakE en vormde samen meE viÈhaI een
perfects aanvalskoppel . Helaas moet Roma-
no nog in de F blijven (gezien zijn Iee-
fEijd) anders was hij zeker meE ons mee-
gegaan .

Leroy SlralÈ : is als enige in dit team
de voeÈballer meE ervaring, wanU hij is
aI met zijn 2e seizoen bezig en heeft
ook aI door de ervaring zijn Èeam er
door heen gesleepÈ. verdedigend is hij
onnavolgbaar en zijn corners en vrije
Erappen hebben meníg keeper hoofdbrekens
bezorgd. Ik ben dan ook bIíj zo'n sPeleï
in mijn team te hebben die anderen ook
beter kan laten voeÈbalIen. Alleen moet
hij nog leren goed te kijken waar hij de
ba1 plaatsE- verder perfect. Blijf Èrai-
nen en goed voeÈba11en (je vader)

wouÈer.v,d, Meer : ig ons ongeveer op de
helfE van het seizoen komen versEerken.
fk zeg versterken wanE. wouEer is zo'n .
voetballer waar ieidere Èrainer/coach van
droomt. Een gave t.echniek en een links-
been waar je u Eegen zegt en een inzeE
waar je ala Erainer alleen maar vaII kunt
dromen. Hij heefE. nog niet veel gescoord
(maar dat gaab zeker gebeuren), maar wel
perfecÈe voorzeEten gegeven en blijfE
doorgaan om de duela te winnen. wouEer
ook voor jou geldb :. blijf trainen en
blijf erbij !!

zo heeft u allen een beetje kennia ku!-
nen maken met mijn spelers en ik vreeE
zeker daE u nog meer van hen gaat horen.
l,ees in iedergeval alle verslagen die er
in de EoekomsÈ. van diE Èeam geschreven
gaan worden en als u Èijd heefts kom eens
kijken want dan zieE u pas er meE bele-
ving gevoetbald wordt .

Verder wens ik 1 onze supporEers (Erouwe
aanhang hè a1 die ouderÈ) bedanken voor
hun stèun en oplet.Eendheid en suggesÈies
en niet in de 1aaÈsÈe plaaEs voor "heEin de gaEen houden" van mijn andere twee
zoons MiEchel en TimoEhy. Ik heb hets dit
seizoen zeker meE heel veel plezier ge-
daan en daE is dus mede ook aan u te
danken. Tot, volgend seizoen ! !

trainer /coach

LENS F4

Begin afgelopen seizoen werd ik gebom-
bardeeÍd cot leider van de F4 dankzij
mljn klelnzoon. Ik heb hets mets plezier
gedaan en wil hets graag voorEzetten.
genoeg over mezelf, daÈ doeE. eeri ander
wel als ik er nieÈ bij ben.

Daar sLond ik met. de F4 in het véId -
het was een mierenhoop en ik dacht bij
mezelf : "waar ben ik aan begonnen".
Maar elke week werd de bal beter geraakt
en dan na 6 of 7 wedstrijden gespeeld te
hebben ging ik resultaaE zien. En nu
terugkijkekend op het seizoen, ondanks
veel verlies, zie ik dat zij goed hebben
leren voetballen.

Ik heb I heerlijke.knullen en krmnen heE
aLlemaal goed meE elkaar vinden, Hoop
aankomend seizoen dat er meer moeders op
het veld aanwezig zullen zija. DaÍr kun-
nen zij zien wat hun kÍnderen het afge-
Lopen seizoen gepresteerd hebben.

S. OTTERSPOOR

LENS F5

Lieve alLemaal. HeE. seizoen zit er weer
op. I{at hebben vre dit. jaar een IoI gehad
meÈ elkaar hè. we hebben weinig wed-
strijden gewonnen, Eoch ben ik troEs op
juI1ie.

Verloren we de eerste met 12-0. Nu
verloren we nog maar met 2-0. we hebben
zeLfs een wedstrijd gewonnen van cDs meE
een uiEslag van 8-0. zelfs de keeper
scoorde toen.

Bij hets Èodrnooi van cromvliec werden we
zelfs eersEe. zo zj-en jullie maar, dat
als je goed luisterE en je besE doèt,
dan gaat heE sEeeds een stukje beter.'

Ik durf Èe wedden dat ju1lie vol-
gend seizoen een heleboel wedsErÍjden
gaan wÍnnen.

wat. hebbeD we gelachen toen die erre va-
der ineens in hec doel sprong om de ba1
t.egen t,e houden en waE een leuke wed-
sErijd was het, tegen de F4 hè, maar we
waren al,Iebei even sÈerk r,rant het bleef
o-0.

Ik hoop dat jullie een hoop plezier ge-
had hebben. Deze d.ame anders zeker wel,
ondanks koude tenen en de adernnood die
ik kreeg van heE achEer ju1trie aanren- ,.

nen,' ,fongens + meisjes een fijne vakan-
Eie en misschien Eot volgend seizoen.

IJEO S
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RANGEN EN STANDEN

D-k1a6Ee !À-proEotl6klaas6
1 VITESSE DELFT
2 HBS ..

3 VERBURCH
4 DEV'JO
5 IIMSH
6 DWO
?HW,
8IÀÀXKWÀRTTER
9WC

10 I,ENS
11 RI.'SWIJK
12 S-GRÀV.SV :

10

À

À
À

À
À
À
À

1

3
4
5

7
I
9

10
11

,t)
L
1
L
1
1
1
L
1
1
1
1
1

22
22

22

).)
22

47 70
39 4r
38 41
32 69
30 39
30 58
29 4r
2A 32
21 33
25 34
22 33
13 27

- 34
- 40
- 33
- 53
-32
-52

.31
- 41 r)
- 54
- 43
- 53

ÀDO .. .

DSO

I,ÀAKKWÀRTI ER
LENS
VREDENBT'RCH
RKÀvv

QUICR .' .

DWO
VITESSE DEIJFT

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

54
51
3't
34
30
25
24
20
L7
r7

138
91
65
49
53

5L
27

20

D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1

D1
D1
D1
D1
D1
DI
DL
D2
D1
D2

D4
D3
D3
D2
D5 "
D2

E1
E1
E1
E1
E1

35
77
30
42
49
53

51
61
?3
102

55

53
47
56
'73
64
10
100
84

1) 1 winstpunE in nindering gebracht

B-pronotlsklasss
1DSO.
2 SCHEVENINGEN
3 I.ENS
4 QUICK .

5IÀÀXKi,IÀRTIER
6vuc
7 I,YRÀ
Mr,O
9 HBS

10 VITESSE DELFT
r.1 s-GRÀV.SV
12 BIÀTJW ZWÀRT

22

22

22

22
22
22

60
5o
40
39
34

31
24
23
22
13

85
100

65

55
7L

- 55
52

44

19

- 30
i 39
- 48
-44
-49

- 45
-49
-51
- 4g

- 90

19
19
19

L8
19
19
19
19
20
19

41
39
35
2g
24
19
19
11
IU
I

B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
Br.
B1
B1
B1
B1

c1
cr.
C1

c1
ct
c1

D-klaEaè 4
1 ORÀN.f E BIÀI'W
2 ZOETERMEER
3 BLÀUlI ZWART.
4 FUI,L SPEED 

.

5 I.IÀSSENÀÀR
6 LYRÀ
7 S-GRAV. SV
8 IJENS
9 OLMO

1O IÀÀI(KWÀR?IER
11 DSO

D-k1aa!6 2tl

BI,ÀUÍI

9 19
I 15
e15
814
84

2A
29
24
19
14

16
L7
23
15
31
.34

822
I 15
9LL
9 11
I 10
a2

44

27
24

9

11

,q
43

B-klasao 8
1 HS TEXAS DI{B
2 POSTDUIVEN
3 DUINDORP SV
4 HBS
5 IJEN6
6 VCS,.

c-kla8Be 1 -

1 ÀDO
2DSO1
3 I]BNS .
4 TONEGIDO
5 RVC
6 QUICK ..
7DHC.
8 S..
9 DWO

1O VITESSE DELFT
11 vt,C
12 LÀ,ÀKKIIÀRTIER

10
L0
10
10
10

., 10

16
13
10

1

67
53
39
46
31
23

-22
- 35
- 35
-t2
-96

1 HBS
2 Í,ENS
3 VEI,O
4 ORÀNJE
5 QUICK
5 RAS

B 1".
B 1-
È2
B2
B3

1vvP
2 DE STER..
3 DT'NO
4 PEC DEN TIÀÀG
5 LENS
6 SCI{EVENINGEN

422
I 19
8 10
8.9
I9
81

53
37
!4
22
22

9
L4

23'
34.
4822

22))

2a
22
22

)a

59
49
48
45
3S
34
34
30
L6
16
10

4

LO1

74
70
85

54
45
32
45

.41

-L1
-t?

- 77'
- 44
- 59

-49
- 55
- 7e
a29
r- 61

D-kIaEEo 33
1 DUINDORP SV
2 QUICK STEPS
3 HS TEXÀS DHB
4WP
5 QUICK
6 I,ENS

D-klaaa€ 26

E-klaaae 4

E-kIBa6e 12

E-klasas 37
I
2
J
4
5
6

1
1

1

3

L
4
2
2
5
5

D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D

1 BSC '68
2 NENS
3. TÀC'90 ...
4 ODB
5 SCHEVENINGEN
6 TOOFÀN

10
10

9
10
10

9

26
16
L2
10
10

-26
i20
-24
-23

1 DEI,FT
2 I,ENS
3 SCHEVENINGEN
4 RVC
5 FULL SP,EED
6 ORÀN.TEPITEIN

.8 16
81,1
I 11
I 10.

30. -
32-

L7-
14 -
14-

22,
22
30

2L

c-klaasè 7

18

1

1
L

1
c

c

c

c2
c4
c3
c5

39
2g

15
L2
19

c-k1e6ee 26
1 riBNg .
2 CROi''VI,IET
3 GONÀ
4 LÀAKKI.IÀRTIER
5 SCHEVENINGEN
6 KI4D

. . 10

. 10' 10
10
10' 10

-25
22
18
72

6
4

57
42

26
15

-14
- 23

:25

.46

1 I,ÀAKI(WÀXT I ER
2 IrENS
3 HMSH
4 VREDENBIJRCH
5 ODB,
6 RAS
? RIiISWIJK ,

32
33
L7
28
74
30
10

17 '.
19 '

t4
28
7?
29
40

7
8

8
7

2

1

1
2
1

3
4
J
4
4
3

E
B
E
E
É
B
t,

E

E
E
E

1
4
3
2

1r7
81?
6 10
7,9
68
75

19
7'l
10

7
7
6

C-klaaEa 30
1 RÀVÀ
2.tE§S
3 CROMVLIET
4 QUICK, STBPS
5 WESTI,ÀNDIÀ
6 HBS

53 - 28
34 -22
56 - 40
54. -24
42 -41
19 -97

LENS
QUICK STEPS
GDS
SCHEVENINGEN
vcs
Hvu

,11 -
36 -
39 -

16 -
18 -

.10
10
10
10
10
10

2L
18
16
13

0

3) 3 vinstpunEen in mindering gebrachE

3)
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39

33
47

164 -
72 -
1L-
54-
43 -
33 -

29-
32-



E-klasac 13
1 LBNS
2 SCHEVENINGEN
3HBS.
4 QUICK STEPS
5 VREDENBURCH
6 CROMVTIET

F-klasÉé.20
1 HMSH
2 VRBDENBI'RCH
3 SVI{
4 HBS
5 IJENS
6 RI.'SWI.]K

15
10
10
I
3

69
,20

22
10
10
13

1
15
29
20
18
61

822
I 11
I 10
g9
7A
15

E4

E2
È2
E1

E9
E5
E2
E5
E3

F1
F1
F1
F1

F1

F4

F2

F1
F1

26 -7
L6 -2L
30 -23
23 -34
ta . -27

I
8
I
I

F1
P3

F1

F
F
F
F
F
F

t,
F2
E5
F4'.F 2
F5

E-k1aa!o 65
1

3
4-
5
6

P-klasae 43
lWP
2 QUICK STEPS
3 REMO.4 

DUINDORP SV '
5 I,BNS

.5 I,ÀA(XWAITIER

P-kIaBae 48
1 ORÀN.'EP],EIN
2 CROMVI.IET
3 IÀÀKKVIÀRTIER
4 DI,'NO
5 GDS
6 I,ENS 

.

VREDENBURCH
DETFIÀ
KI.'KDUIN
PEC DEN HÀAG
Í,ENS
osc

a2t
8 19
I 15
89
86s0

5I
49
35

28
r.3

-L1

-34
-44
- 60

824
I 17
I 10
I 10
q8
80

19
40

77
25

6
r1

36
,10

65

1
6
1
1
4
4

E-kIasBe 1
1HW
2 QUICK
3 LBNS
4 GDÀ
5 S-GRÀV. SV
6 OI,IVEO

822
I r.9
710
8?
a7
7L

40
44
20
28
13

-8
:.L7
- 38
- 40
- 35

27
19
10
I
6
3

36 -

8-
lil -

4
14
24
24
33
50

.7
I
I
I
7

^8

F-k1aaBé 15
1 QUICK
2 IANS
3 VCS
4 DIJNO
5 VrOS
6 HDV

8 17
815
412
8 10
8 10

2L
30
31
26
r2

- 15
- 10
- 35
-24
- 25
-34

en dan nu het komend seizoen......

f ENS EN DE BVO'S >>>>> een aanEaL
I - .o.1"r. qaat ons verlaten om hr.m

= gèfuk te beproeven bij een beEaald
voeÈbaI organisaEie (Bvo). zo gaan Akif
sen, l.tj.chael v. d.Hei jden; Lourinho Buk-
man, Cocky v.d. Bosch, WiIIiam Mulder,
soufiane Bouali en ,Jordi vergEeeg naar
HFC ÀDO DEN HÀÀG.
civard Sprockel gaa! zijn geluk beproe-
ven bij Feijenoord en Dennis Arslan gaat
naar SparEa. Een aanEal spelers zullen -wij komend seizoen dan ook als. tegen-
stander op LENS verr,relkomen ' Reken maar
daE wij jullie aan zullen Pakken. '

ÀIIe gekheid op een stokje maar wij ho-
pen daE juIlie heE echL gaan maken in
heÈ beEaalde voetbal. Veel zal afhangen
van jullie eigen inzet en beleving. Ga
er voltedig voor is ons advies.- 

-;

Mocht heE dan toch mislukken kom dan
vreer Iekker naar IJENS tserug. veel suc-

l^ EEN CUP ,rr» aangezÍen de laaEste
L - "*, 

- t.l.r're aI uiEcekomen was komen .

--. lre nu nog even Eeiug op het winnen
van de C-EENcup door IENS C1' Na de pro-
moEie naar de hoogsbe regionale c-klas
wist ons c1 ook ten kosEe van Quick de
C-EENcup meÈ groots machtsverEoon tse
winÍren. slechts het. missen van vele kan-
sen was een kleine smeE op deze te gekke
dag .

Door de foEo's en heE boekwerk over deze
dag en het aandenken van Í,ENs zullen
jullie dit nooiE vergeten. Eulde voor
juIIie maar zeker ook voor aI degene die
óp deze dag voor jullie in de weer zijn
geweest. Een geslaagd seizoen.

I I ET SEIZOEN ZIT ER OP !!! >>,,, we

l{ t.iru"o weer heei veel gedaan hetrl - .

- 
afgelopen seizoen. Naasts voeEballen

en Erainen kregen we te ma.I(en meE een i
abnormaal Lange winEerstop en nieb te
vergeEen heE jubileumfeests.
oankzij heel veel vrijwilligers hebben
we diE allemaal weer kunnen doen.
Natuurtijk ging niet alles vlekkeloos
maar daE was weer koren op de molen voor
de mópperkonten langs de lijn. zo heeft
íeder zijn taak binnen een vereniging.

wij zijn echter EroEs op de vele vrij-
willigers van LENS en l.angs deze weg '

willen wij eenieder dan ook heel harte-
lijk bedanken voor de inzet.. Allemaa1
een pretEige vakanEie en ÈoE ziena in
heÈ nieui,re seizoen op LENS.

G ElzoEN 1996/1997 >>>>> even een
S snelle vooruitblik naar het nieuwe
' ser-zoen. Er rs aJ. weer veer werK
verzeE om Ee komen ÈoÈ een eerste aaazet
van de meestal voorlopige groepen. Een
aantal spelers/ouders zullen boos/teleu-
rgesteld zijn bij het aanschouwen van de
geformeerde groepen.
Niet iedere speler kan bij de selekt.ie
sÈaan en niet ieder e1ftsal/Eeam kan jaar
in jaar uit bij elkaar b1ijven.. De beEe-
re spelers willen meesEal in de hoogste
teams spelen en die kans willen wij ze
geven.

In de loop van augustus gaan wij pas
over t.ot heE formeren van de definitiel'e
groepen en el fEallen/Eeams . Laat in de
eerste periode maar zien waE jè waard
bent. zijn er nu a1 dringende vragen bel
dan naar Paul v. d. sEeen.
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À - iq4ss{Fq VaLGEND SETZOEN >>>>> volsens onze sesevens zijn ond.ers.aande 
-. 

.,

,lFl :t:1:I:^de-À-klassers voor komend seizoen. Niet. echc veeL maarl in de bespreking
-:me' 

deze spelers hebbe_n r,re afgesproken meE zijn a11en té pr"uàrÀr, nog wat A- -klassers_er bij te vinden. Lukt. diÉ niec dan É"r"n-we 
"nkerJ 

-e:"peiei" à.,., naar A1.de ledenlijst sEaan als A-klasser genoteerd :

D. Àrnsdorf, c.Dennen, F,Duran, S.Essiad, J,carcia,.T.Harmsen, U. Koolhoven, c.eureshi,M.Sarikaya, M.Sewla1, D.Stuger, O.Untu, V. Wongsodikro*o. , '---.--.-:-

Op

20.30 uur
21. O0 uur
19.30 uur

De eerst'e t.raining iÀ op naaadag 12 augu'tuE. Trainer is Andre de KeE. Hij gaf jurrieeen apart Etencil wanneer jirrlte aktief zijn in de drukke voorueieiàing. óiÉ scÉemamoeÈ je voorlopig aanhoudei.

D - /(r,AssEfs VaLGEND SETZOEN >>>>> of we meE rwee of d.rie B_

P :i!!111en gaan spelen is nog niet helemaat zeker. volgens onze: gegevens zijn ondersEaande spelers volgend seizoen S_ÉIasser.

De normale trainirigen zijn op maandag van
woensdag van
vrijdag van

Klopt dit. nieE neem dan snel kontakt op met paul v,d. steén,

De normale trainingen zijn op 1) maandag van 18 .00
2) woensdag van 18 .00

R.Agyeman, S.Alaca, À,Azahnoun, H.Bayram, B.Bektas; F.Bena1i,R.v.Beurden, A.BIom, p.Bodaan, K.Bouà1i, ,f .BrÍr.r.ijn, F.cir;aje, p.Dahoe,A.Drissi, F.Elkadiri, M.Essiad, A. Faulon, F.casmil i<. rfieí, É.K";.;;---'R.Kok,_o.Iagadeau, H.Leder., W.Ireder, .l.v,l,oon, X.tq,hamai, n.ó.*Ëàl-í.OosM.oula]i. H.sahin, N.Siliakus, D.v,d.steen, R.v.d.To1, ,1. vàfAà*", ' t. viià

1

3

19.15
19 .30
18.00

E/n
t/m
Llm

r/\
E/n

terveer,
irim,

19. L5
19.30

uur
uur

De eersEe Lraining is op. naandai 12 augusÈu6. Aanvang 1z.oo uur. De Lrainers ziin rreacrens en chris Leder. ook jurliè kregeí een stencil íanneer .r, ,rii éi àetraina wordcin de voorbereidinq. Bewaa; dir st,elóit soed. voorlopià- ÀàL-iiË-i-iirË".r, gerijkt.ij_dig trainen. KomÈ ér een 83.dan erainen zij "e"í vraar.chijnlijk op maandagavond van19.15 t/m 20.30 uur. Meer nieuws in de looi van augusEus.

? - KL-ASSERS VgLGEND SETZOEN >>>>> vorgens onze gegevens zijn ondersraande
fí :1.:l::: I?T"l9, t:i_r".n onze c-klassers. cenoes voor vier eIfÈarren. sr.a je er.
-_ 

rouElet brj bel dan snel naar paul v.d.St.een.

De normale Erainingen voor d.e C1 en C2-seLektie zijn op : .
1) dinsdagavond van tB.Oo t/m 19.15 uur .
2) donderdagavond van 1B.OO t/m 19.15 uur3) vrijdag van 15,45 t./m 1g.OO uur (alleen C1 sslekEle)

De eerEte Eraining is eeD Èrainingsdag op zaterdag LO auguaÈus. Àanvang1o.oo uur. verzaméIen om 09.30 uui. pé tiainers zijn Ramon Hageraats en @Leo. Meeuwisse- .ook_jullie weten via een s.encÍI précies ,aor,"Éi í.iiirà 
-

moeÈen trainen/spelen in de voorberelding. Bewaai dit "t.o.ii ;"Éàl---

De ondersEaande spelers ziEten in de voorlopige C1/C2_selektie. In deloop van augustus wordt. deze selekEie nog gèsffj.tst en u.urrg.pa=t.

M.Àghaalijani, M.Àissati, Z. Akdogan, B.Brit.tijn, R. Caminada, ,r.Dro6ten, D.EIsing,P.v.Fessem, s.corÍÈaulÈ., D.conesh, R.croos, o. èunay, lt.Gursci:ke, N.Heide1, F.genóriks,R.J€nse, D.Lorsheijd, N.M,ns, M.Oemed, R.pocorniel R.posEma, n.v,a,Sanàe, R.Smees,R.Vergeer, S.Yilmaz, L.I{ormer.

O.Àras, A.el BousEat.i, W.de Bruin, F.Daamen, O.Duman, Z.Elboujamai, V.v.d.Geest,
!.ïoos, I.,Jahangir, S.de,Jong, T.IGmounÍ, U.Ki1ic, R.Kipp, n.óe xterck, F,Kuik.,J.Luyten, N.Maroul<i, R.Nandpersad, ,f .pronk, o.Raeise, ÀI. i.àmpone,. la.nieàevrara, è. sctrmit.-s, H.v. d. SpiegeI,'J. Taa1, À. Tj.mimi, M. TuE, D. vermaat ; M. v. d-.voort, G.yildirim.

De ondersEaande spelers komen in C3 of C4
eIfEaIIen in augustus nog samensE.ellen.

Ee spelen. MeE de leiders gaan we deze

De 1e uraining is op zi 
"ogrr"'irr".

Jullie .Erainen op r vïijdag van 16.45 t/m 1B.OO uur.
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FI - t(fASSEfiS VOLGEND SETZOEN >>>>> Í.8? on t i spelers die overkomen uit de E-
l,iJ klasse moeEen zorgen dat ze voor beE nieuwe seizoen een eigen LENS-shirt.je 'hebben.
Z Deze zÍjn alleen ie koop bij sÉorEhuis FREE KrcK sPoRT op óe weimarsEraaË hoek
Val-kenboslaan
onderstaande spelers sEaan op onze D-lijsÈ. Klopt. dit niets bel dan Paul v,d.SEeen.
eenoeg epelers voor 5 D-elfEallen lijkE ons.

De normaLe trainingen voor de DI en D2-selektie zijn op :'
1) maandag van 15.45 t/m 18.00 uur (alleen Dl-BelektÍe)

' 2l dinsdag van 16.45 E/m 18,00 uur
. 3) donderdag van 16.45 t,/m 18.00 uur

De eersEe training is een trainingsmiddag op zaEerdag 10 auguatuE. Aanvang 12.00 uur.
verzamelen om 11.30 uur. via Reno krijgen jullie nog een apart sÈencil over de
aktivÍEeitsen in de drukke oefenperiode, De Erainer vooï D1 is Reno vorkink en hij héeft
de ondersEaande tweede jaars D-klassers geselekEeerd voor de DL-selekÈie :

O.CaroLus, ,f .Descendre, M.Drosten, R.Hoogerheide, rr.Eckhardt, S.lkaayeveld,- S.v.d.Kruk,
V.v.Loon, P.Must.erd, B.l,amers, B.Netten, C.Schaapveld, E.Prika, K.vereecken, M.voigt.

N.Alnkhaou,R.Een Berge, J;BruysEenE; R.v.Bunderen, M.Hendriks, B.Kortboyer,.
,f.v.d.Linden, E.Lopes de BriÈo, M.viEsers, K.Walravens.

In augustus wordt deze groep *aarschijnlijk noS (Eijdelijk) uitgebreid. Enkele D-
klassers uiE ondersEaande groep zullen nog worden gebeld.

De D-klassers die níeE bij de selekEie zitten zÍjn ondersEaande spelers.:

K.Àkay, o.Atdemir, s.el Àyadi, À.Badal, K.Badal, B.Badri, R.Bakkeï, v.Berberoglu,
M.Borst, A.e1 BousEaEi, M.Boutier, J.da costa, S.Duïak, K,Faloun, M.Gelderman,
B.croenveld, M.cuerrero, D.d.e Jong, S.Kalicharan, R.KersEen, M.Kuik, M.Let.gch,
M.tser Linden; T.LioEard, G.v.oort, P.Pelissier, ,r.Ponci4, À. Rattansingh, G.Rijkers,.
R. saïdj oepersad, .l.schild, S.Schrijver, R.soesilo, R.spiessens, R.staas, D.Terrones,
E.Terrones, A,vaku, M.vrouwenvelder, E.Yildirim, E,Yi1maz.

ilullie Èrainen op woensdag van 17.15 ts/m 18.30 uur en ju11ie eersEe traíning is op 21
auguEÈua. De trainers zijn Harry ter Linden en Rene LioEard.

E - /í.4SSEFS VOLGEND SEIZOEN >>>>> de ondersEaande E-klassers worden verdeeld.
E or". 5 E-teams. staaE je naam er ten onrechEe bij neem dan even konEakt op metE paul v.d.sEeen. zoals je kan zien mogen er nog bést wel waÈ E-klassers bij komen.

Neem ze mee naar de eerste training.

De E-selektie besEaat voorlopig uiE de volgende spelers

A.Ancharad, R.DayaÍ!, M.Drieseen, .r.de Graaff, P.Hoet, N.Houweling, M.de Jong, Y.Kul,
D.Lopes de BriEo, J.Lopes de Brito, R.Nijhuis, o.oredein, À.oufríghe, D.v.d.sande,
N. Veraar .

.7u11ie trainen op 1) maandag van 16.45 t./m 18.00 uur
2) woensdag van 16.OO,E/m 17.15 uur

De D2-selekEie besÈaaE uiE alleen maar eerst.e jaars D-klassers. De trainer voor
groep is op diE momenE helaas nog niet bekend. voorlopig houden jullie dezelfde
Erainingen aan als de D1-selektie. we verwachten I

De Erainer is Theo Hoefnagel. Hij formeerE ook E1 en E2 tijdens de oefenpeïiode.
eersEe, Eïaining is op vrLjdag 23 auguÉtua van l-5.45 È,/m 18.00 uur'

De spelers dié niet in de selekEie ziEten zijn : '

M.Àbarqi, v.Badri, R.v.d.Broek, R ' Duyndam, M'v.Egmond, N.EEsiad, K'Hendriksen,
S.v.d.Kruk, c.Lira, A.Loilargosain, w.v.d'Meer, R.oosterveer, A'Prahladsingh,
v.RamauÈar, R.RasEa, L.Sahin, S. sewcharan, L.SEraub, O.Ura1, R.de wit, Y.Yanik.

deze

De

I

iÍullie Erainen op de woensdag van 15.00 È/m 16.00 uur en jullie trainers zijn
Ruud v.Herp, Peter Hoet en IJeo straub. De eerste training is op 21 auguBtua.

F - KLASSERS VOLGEND SEIZOEN >>>>> nog maar weinig F-krassers om mee te
F beginnen. DaE wordE een open dag organiseren in augustus. zoek vast waE vriendjes
L op die lid wilIen viord.en van rJENs en neem ze mee naar de eerGte È.ra1ning ' op de
ledenlijsE staan:
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M.B
o.o
À.7

ruystens, V.Dagli, T.Demir, D.Heeneman, B
redein,,r.v.Osch, E. RombauE, R.sookhoo, E
hoha Machsurr, B,Timimi, I . YonlruI .

.,v.Herp, .r. Jemit, U. Kuzu, C.Mtchalöllakuè,

.v.d,Spek, M.SEraub, v.Tarba, ... j

Staat je naam er ten onrechte bij be1 dan Paul v.d.steen.

,fullie trainen op woensdag van 14.00 E/m 15.00 uur en jul1ie t,rainers zijn Ruud v.Herp,
PeEer HoeE en Leo Straub. De eerste training iÈ op 21 augustuE.

schqol is immers veel belangrijker eo de
kÍnderen moeEen heE ook wel leuk blijven
vinden allemaal .

lf EEPERSTRAINING >,>,> ook komend

I sei=oe.r. gaaE.iians van Rij Ehoven de

- 

KeepersEralnr-ng verzorgen.
Eij wordts op de maandagavond geholpen
door Menno ÀIting, rTack SandiforÈ en
Rob Driessen. Op de vJoensdagavond doet
hij alleen de Eraining met de keepers
van AL, 81, CI, Dl en EI.

op dinsdag,13 augusÈua verwacht hij
ondersEaande keepers om 14.00 uur op
LEI.IS voor een bespreking en een eersEe
Eraining :

Aghaalijani, R. Bakker, R.v.Bunderen,
riessen, R. Duyndam, P.v. Fessem,
armsen, S. de ,rong, R.Kipp,
orsheÍjd, P,MusÈerd, A.OosEerveer,
redein, iI. Pronk, E. Rornbaut,
iliakus, E.Terrones, ..'..

Natuurlijk wetsen wij ook wel dat er nog
keepers op vakantie zijn. Maar we moeten
toch eens beginnen. zijn er vragen neem
dan kontakt op met, Paul-v.d.SEeen,

I NDIVIDUELE TRAININGEN >>>>> meE

I tor, 's-Gravendijk hebben we a!-ge-I sproken d.at hij zowet bij onze-se-
nioren aIs bij onze jeugdselekties indi-
viduele trainingen gaaE geven. Het zul-
len voornamelijk technische/ t akÈiache
Erainj.ngen zijn. Echt leuk om Ee doen.
In aug"r.rstus gaan de Erainers meE Ton
rond de tafèt zit.ten om een schema oP te
stellen zodaE iedere selekEie even veel
aan de beurt komt. Jul1ie horen er nog
wel meer van.

we verzoeken de spel-ers/ouders om'obk te
reageren bij ate juist.e peïsonen als heL
soms iets te veel van het goede is.

}I ASFOTO INLEVEREN ,>,,, van
f o.roaaa"uanoe sperers.moeEen we nogL 

"g""d" 
één pas?oto onEvangen meE ,

hun naam op de achEerkant. De foto is
nodíg voor een nieuw spelerskaartje voor
komend seizoen. Geef hem komende week af
aan Paul v.d.Stseen op LENS.

B-klassers: K.Boua1i.

z

M.
M.D
T.H
D.L
o.o
N.S

c-klassers: A. e1 BousEati,
w.de BruÍn,
A.Drissi, z. Elbouj amai

D-klassers À. e1 BoustaEi,
M . Drosten ,

I\ PU,(, DRUK, DRUK >>>>> wie boven-

l/ ;i:t"Ë:.n::il-ff :0"3:i!í3"nl:"í!.'
druk krijgen volgend seizoen. Enkele -'
Erainers gaan namelijk drie keer in de
week Erainen. Voeg daarbij de individue-
Ie Erainingen van Ton 's-Gravendi.jk en
de keeperstrainingen en je kan op je
vingers na Eellen dat heL heel erg druk
wordt voor sommige spelers.

we hebben er met de trainers aI even
over gesproken en de afspraak is daE we
atles goed in de gaten zull-en houden. De

De leugdkommissie 
'

wenst u prettige vakantie
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- van E1
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- algemeen

K

v

LEDING ZOEK !?! >>>>> aan het elnd van ieder seizoen zijn wij alEijd wat. kledj.ng .(shirts, trainingEpak, tas etc.) kwijt. Ook nu migsen we weer onderstaande zakèï _r;

twee shirEs met opdruk v.d. Velde incassoburo
vier witÈe hummel voeEbalbroekj es
een trainingsjack meE opdruk glazenwasEerij c.Leder.
twee ahirEs met o!Èruk autorijschool Philippo
een shlrt meÈ opdruk Mazda
een shirt met, opdruk Meeuwisse
een trainingspak (jack en broek)
: een Erainingsbroek
: drie shirEs mets oPdruk Como

c È'.

: een shirt, (wit) met (zwarte opdruk) Tromp Àutoverhuur
een shirE (groen) met (witte) opdruk Trick
een shirE (wit) meE (blauwe) opdruk Free Kick SÈort.
twee scheidsrectrEers E.enues (Ewee broekjes en Ewee shirt.s)

Heb je Ehuis iets liggen neem het dan mee naar de eerste Eraining in augusEus.

Uf ONTRTBUTIES >rrr> een aantal ouders van onzè jeugdleden ontving'een brief mei
l\ lr"i verzoek. om de .achterstallige konEribuÈie over het afgelopen seizoen te be- .

-- 
talen, Wij hopen dats dít nu snel geregeld is.

Spelers met een kontribuCie- achterstsand over vorig seizoen mogen echE nieE met spelen
en Erainen beginnen in hets nieuwe seizoen.

De konÈribut iebrieven over heE komende seizoen hrorden begin juli verzonden. Sinds lange
Eijd zijn de kontribuEíes ieÈs omhoog gegaan. De steeds maar sEijgende kosEen en de
alsmaar mindere ínkomsEen hebben ons hierEoe gedwongen. Wij hopen dat u hier begrip
voor heeft en vragen degene die via een periodieke overschrijwing betalen om het bedrag
aan te laten passen. 

r

BetaalE u nog steeds niet via een periodieke overschrLjving dan werzoeken vrij u om dit
alsnog Ee gaan doen. U vergeet dan niet meer Ee beÈalen en wij hoeven niemand er meer
aan Ee herinneren. Loop dus even naar uw bank of het. postkant.oor.

Betaalt. u niet automaEisch dan verzoeken wij u om z.s.m. de eerste helfE van het totale
bedrag over te maken op gLro 336711 Ènv penningD€eEE€r IJENS E6 Berke1 eD Rodenrlj8. Nog
Iiever zien'viij dats u heÈ hele bedrag in één keer overmaakE, ÀLs dat. zou kunnen scheeLt
heE ons weer heel veel werk. Alvast, bedarkt en toE in augustus.

l\P VAKANTIE ,rr>> nog d.e 1aat.6te rommel wegwerken en-'heÈ materiaal in orde maken

[.,!voor het nieuwe seizoen en dan . . . . . . Iekker op vakantie. Daar hebben we besL zin

-in. 

Maar ook nu aI hebben wij weer zin in heE nieuwe seizoen.
Hoe zaL het worden en za1 er genoeg hulp bij komen voor ons ??? vragen waar we nu

nog geen anEwoord op hebben.

waE we wel weten is daE Èdvrin Kuik niet meer in de jeugdkommissie zal zibten. Hij gaat
aan de slag meE heÈ dameselftal van LExiIs. !{eI zullen. we hem besE, nog wel eens bellen
voor een jukodienst op de zaÈerdag of om een wedstrijd te fluiten. Edwin bedankE voor
je inzeÈ vooi de jeugd van IENS. Komend seizoen gaan we ook weer werken meÈ hoofdlei:
ders. , .

De verdeling moeEen we nog bespreken. voorlopig is Paul v.d. steen kontaktpersoon maar
in augusEus wordt dit weer anders. ,Ju}lie horen nog van ons als de eerste LENS-revue op
8 augustus weer in de bus valt.

A:KATURES >>>>> natuurlijk zijn er nog heel waE vakaEures te vervullen bij de
jeugd. we zoeken:

Edee hoofdleiders in de jeugdkommissie
Ewee personen die de Eoernooien willen gaan organieeren
teiders vooi diverse elftallen waaronder LENS À1
personen die op zaterdag wat werkzaarnheden wÍlLen verrichten
(assistenE) trainers voor diverse jeugdgroepen

HeeI veel te doen en echE wij kunnen dit niet a1leen. Denk er een8 over na en neem nu
of na de vakantie eens konlakt met ons oP.

DE ISSIE
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SECOND HOME SERVICE
Postbus 94
2665 ZH Bleiswijk
Tel/Fax 010 5213980

Het advi€sbureau voor uw vakantie!

Gespecialiseerd in:
- vakantiehuizen in de Ardennen
- , vakantie op de boerderij in b.v. Duitsland of

Oostenrijk
- Private Homes in Florida.

Vraag een vrijblijvend advies.

voor bedruven en particulieren

30 kindercentra in Den Haag
de scherpste priis in Nederland
volledige dienstverlening
modeme, professionele organisatie

lriodus
(r!lrrla íarr lhirraDrrrl

íD

t*I
(070) 356 03 71 24 uur beÍeikbaar

%

@

o

Pensorunl Sarerv Buno
Voor al uw

bevei li gin gsarti kelen
en advies

INLICHTINGEN:
L. van Flijn
Postbus 971
2501 CZ Den Haag

Tel/Fax 070-3561358
Autotel. 06 52856160

Nikkelwerí ll-13
2544 EW Den Haag

tel. 070 - 3294122
fax 070 - 3294409

Dag en nacht
Vroliik

Eqt(fliqstKfimto saltacE

SCHOONMAAKSERVICE BV

GEVELSANERING BV

BRANDSCHADESANERING BV

@m
0t i N ! Í tarttltt I ttt cn t 0

P,J?Biies
van

Reaal
Voor topprcstatics op het gcbied van verzekeren cn hypothekcn

kunt u ahijd terecht bii de Reaal-adviseur in urv omgeving. Bel gerust

voor een spoíief advies.

REAAL REGELT 'T ALLET,IAAL

I t'"!Ít!! I

A''UAANTIEKANÏOOi
IÍiEEK'ThA aalSocstdijlrsckrdc ./o 285,2574 82 DcÍn}lz E

Tclcfoon 070-1687764 Er 070-1681417
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AUTOVERHUUR

veÍhuur, lease en short-lease
personenauto's, kom bi's,

personenbussen en bestelwagens

0

c=Í-----El
-.-1lj::È!:]t?-

Personenauto's:
(van klein naar grool):

Fiat Panda, Ford Fiésta,
Peugeot 205, Renault Clio,
Opel Corsa, Honda Civic,
Opel Astra, Renault 19,
VW GolÍ, Ford Sierra,
Opel Vectra, Peugeot 405,
Au{i 80, Ford Scorpio,
Opel Omega, Peugeot 605,
Flenault 25.
Diverse diesel- en aulomaat
uitvoeÍingen.

Personenbussen:
Ford, Volkswagen.
(ook diesel)

Kombi's:
Opel Astra, Peugeot 405,
Ford Siena.

Bestelwagens voor klein
riibewijs:
Opel Astra Combo,
Mitsubishi, Ford Transit,
Mercedes-Benz 208, 308 en
609 (drverse uitvoeringen)

Vraag naar onze speciale
tarievenÍolder voor b.v.
' Vakantie, zomer oÍ winler
t Weekend
'Midweek i
' OÍ zo maar een paar dagen

er tussen uit.

De vakantietarieven ziin
inklusief:
' Verzekering met een eigen

risico van f 100,-
' Ongevallen inzittenden
verzekering 'i'

. lnklusieÍ alle kilomelers
' lnklusieÍ BTW

AUTO.LEASING
Zowel voor normale als voor

- shoít-leasing bent
u aan het juiste adres bij
TROMP AUTOLEASE. -

Met meer dan 65 jaar
ervaring staan wij voor
u klaar. Vraagt u eens

een vrijbli.ivende ofÍerte.
Tel. 070 - 361 91 61.

ri
Nu ookverhuurvan l
aanhangwagens -oíÏ
Laadvermogen 5OOl5OO kgrF
Alle aanhangwagens voorzien
van reservewiel en ANWB !
verlichtingsaansluiting. i
Met afneembare huiÍ.

De Savornin Lohmanplein 5, Den Haag - FAx 070 - s6s.87.26

070-3,61 .91 .91
Bii TROMP huren: veilig en voordelig sturen

l

I

1


